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Asiantuntijat:
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Paavo Ahonen, CSC sihteeri

Poissa: 	Markku Suvanen, Opetusministeriö


1. Kokouksen järjestäytyminen
	Vuosikokouksen valitsemana kokoonkutsujana Jaakko Riihimaa avasi kokouksen.
	Työvaliokunta valitsi puheenjohtajakseen Jaakko Riihimaan
	Työvaliokunnan sihteeriksi valittiin Paavo Ahonen
	Pöytäkirjan tarkastetaan lähettämällä se työvaliokunnan postituslistalle. Jäsenillä on viikko aikaa ehdottaa muutoksia. Lopullisesti pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
	Pöytäkirjat tallennetaan Funet-yhdistyksen julkisilla www-sivuilla. Luottamuksellista aineistoa sisältävät liitteet tallennetaan salasanan taakse Funet-asiakassivuille. Käyttäjätunnuksen saa täyttämällä hakulomakkeen (http://www.csc.fi/hakemukset/funextra.pdf)  ja unohtuneet salasanat saa osoitteesta usermgr@csc.fi tai puh. (09)4572075

Kokouksen asialistaan (liite 1) tehtiin seuraava muutos:
	kohta 6.2 IP-videoteknologiat käsitellään välittömästi kohdan 3.1 jälkeen.

2, Funet-maksut vuodelle 2005
	Pekka Linna esitteli uudet maksut (Maksutaulukko liitteenä 2). Merkittävimmät muutokset vuoteen 2004 verrattuna ovat:
	- Kokonaiskorotus Funetin menoissa on noin 10 %. Menoista kasvavat eniten ulkomaan liikennekulut (Nordunet). Korotuksesta 6,4 % johtuu perustoimintojen kustannusten noususta. Lisäksi korkeakouluasiakkailta peritään HAKA-toiminnasta aiheutuvat kustannukset, joiden vaikutus on 3,6 %.
	- Maksu lasketaan vuonna 2001 käyttöön otetulla laskukaavalla, jossa on kaikille tasasuuri perusmaksu sekä lisäksi organisaation koon ja organisaation aiheuttaman ulkomaanliikenteen kuormituksen huomioon ottava lisäkerroin. Laskukaava on esitelty Funetin asiakassivuilla. (https://info.funet.fi/laskutus/2005/Funet_Laskutus2005_Laskutuskaava_2004-09-30.pdf)
	- HAKA-maksuosuus peritään yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta jaettuna käyttäjämäärä mukaan. HAKA:n kustannusvaikutus vuodelle 2005 on laskettu olettaen, että työvaliokunta hyväksyy toiminnan laajemman vaihtoehdon mukaan, jolloin korkeakoulujen osuus kustannuksista on 200 000 euroa. Suppeammassa vaihtoehdossa karsitaan konsultointi- ja pilotointikustannuksia, jolloin osuus on 130 000 euroa.
	-  HAKA-osuuden, liikennemäärissä tapahtuneiden muutosten ja yleisen kustannusten nousun johdosta eri asiakkaiden maksun muutokset vaihtelevat runsaasti. Yliopistoilla keskimääräinen kasvuprosentti on 16, ammattikorkeakouluilla 9 ja tutkimuslaitoksilla 5.

Keskustelussa toivottiin alennusta suurten yliopistojen HAKA-maksuun (Liljavirta), Luopumista HAKA-kustannusten erittelystä (Pitkäranta) ja yhtä ohjelmistolisensseissä sovellettavaa  FTE-lukua (full-time equivalent) kuvamaan organisaation käyttäjämäärää (Myllynen). Sulanderin kysymykseen vuoden 2006 kustannustasosta Juha Oinonen arvioi ulkomaan kustannusten nousevan n. 5 %, kotimaan linjakustannusten pysyvän ennallaan ja yleiskulujen nousevan muutaman prosentin. HAKA-kustannusten suuruus riippuu hankkeen jatkosta. CSC:n maksuosuus (59 %) loppuu ja kulut tulevat kokonaisuudessaan korkeakoulujen maksettavaksi. Yliopistojen osalta on maksujen korotuspainetta johtuen liikenteen kasvusta.
Lindberg totesi, että CSC:n kokonaisrahoitus opetusministeriöstä ei kasva lähivuosina. CSC kuitenkin priorisoi Funet-toimintaa nykyisen palvelutason ja tärkeiden kehityshankkeiden turvaamiseksi.

Päätös:
- Työvaliokunta päätti hyväksyä HAKA:n korkeakoulujen maksuosuudeksi vuoden 2005 osalta 200 000 euroa.
- Hyväksyttiin maksuosuudet P. Linnan esittämän taulukon mukaisena.
- Asetettiin työryhmä P. Linna (kokoonkutsuja), T. Liljavirta, T. Myllynen, J. Orajärvi tekemään tammikuun kokoukseen ehdotus FTE-luvun laskentaperusteiden määrittelemiseksi. Lisätään tiedotusta Funet-maksun laskentakaavan tunnetuksi tekemiseksi. 
	
3. Kuulumiset

3.1  Kotimaan kuulumiset
- CSC:n organisaatiomuutokset	
Kanner esitteli CSC:n uuden organisaation (liite 3). Funet-toiminnot on hajautettu kolmeen pääyksikköön (teknologiapalvelut/Funet-verkko, vetäjänä Juha Oinonen, ohjelmistopalvelut/verkon palvelut, vetäjänä Jari Miettinen, ohjelmistopalvelut/verkon sovellukset, vetäjänä Manne Miettinen ja tiedepalvelut/viestintä, markkinointi ja koulutus, vetäjänä Tuija Raaska).
	Linjaorganisaation rinnalla toiminta on ryhmitelty palveluttain. Funet-palvelun koordinoinnin vastuuhenkilö on Janne Kanner. Hän on myös Suomen edustajana Nordunet A/S:n hallituksessa.

	Tietoturva-asioista vastaa esikuntaan sijoitettu tietoturvapäällikkö Urpo Kaila. Funetin CERT-toiminta on verkon palvelut -ryhmässä.
	CSC:n henkilömäärä on noin 135. Funet-tehtävissä on noin 15 henkilöä.

- CSC:n muutto (Janne Kanner) 
CSC muuttaa kevään 2005 aikana uusiin tiloihin Espoon Keilarantaan. Henkilöiden osalta muutto tapahtuu maaliskuun 2005 aikana. Laitteiden muutto ajoittuu pitemmälle ajanjaksolle vuoden alusta heinäkuun loppuun 2005. 
Funetin kotimaan runkoyhteyksissä tai ulkomaanyhteyksissä ei pitäisi olla katkoja varayhteyksien ansiosta. Joissakin palveluissa voi olla lyhyitä katkoja.
Asiakasyhteyksissä pisimmät katkot aiheutuvat suoraan CSC:n POP:iin kytkeytyneille asiakkaille, joilla ei ole varayhteyttä. Näiden osalta katko voi olla muutamia tunteja.
Suurin osa katkoista ajoittuu helmi-huhtikuulle.
Kaikista katkoista tiedotetaan etukäteen hyvissä ajoin.
Muutto koskee kaikkia järjestelmiä ja osa palveluista (esimerkiksi sarjayhteydet) ajetaan alas muuton yhteydessä.

- runkoverkko (Juha Oinonen) 
Runkoverkkoyhteyksiä päivitettiin kesän aikana. Kapasiteettia ei kasvatettu, koska siihen ei ollut tarvetta, mutta uudet sopimukset tekevät mahdolliseksi kapasiteetin joustavan lisäämisen.
TeliaSonera Finlandin rinnalle toiseksi yhteystoimittajaksi on tullut lokakuun alusta Corenet, joka kuuluu VR-konserniin. Suurin osa uusista yhteyksistä on käytössä ja aikataulussa on pysytty. Soneralla oli ongelmia projektin resursoinnissa, mutta ne on korjattu.
Joillakin tutkimuslaitoksilla on ajoittaista ylikuormitusta yhteyksissä.
Laadunseurantaa varten on ollut käyttössä jo useita vuosia im.funet.fi, josta saa seurantatietoja liikenteen häiriöistä. Joissakin yhteyksissä on havaittu runsaasti lyhyitä katkoja, jotka eivät näy kokonaiskäytettävyydessä. Lisäselvityksiä kaivataan häiriöiden syiden selvittämiseksi.
Muuton yhteydessä vanhentuneita palveluja ajetaan alas.
Metsähovin radio-observatorio on tehnyt epävirallisen nopeusennätyksen siirtämällä Hollantiin dataa 500 Mbit/s levyltä levylle UDP-protokollalla. Koetulos avaa uusia mahdollisuuksia suurten datamäärien siirrolle verkon kautta.
	
- peruspalvelut (Jari Miettinen) 
Muuton vuoksi päivitykset jäädytetään tasoon joulukuu 2004. 
News-palvelun volyymi on 350 Mbit/s. Käytössä on myös IPv6-protokolla.
Nimipalvelussa on käytössä graafinen käyttöliittymä NameSurfer, minkä ansiosta kirjoitusvirheet ovat loppuneet virhelähteenä. Päänimipalvelin uusitaan ja samalla versio muuttuu.
Resolveri poistuu käytöstä.
Sähköpostin varareitityksessä ja puskuroinnissa otetaan käyttöön uusi laitteisto varaposti. Se on pienten asiakkaiden käytössä (rajana 1 miljoona viestiä/vrk). 
SPAMmien ja virusten torjuntaa tehdään asiakkaiden toiveiden mukaisesti. uutena keinona on käytössä grey-listing eli tietyistä osoitteista tulevat viestit hylätään ensimmäisellä kerralla ja ainoastaan uudelleenlähetetyt lähetetään eteenpäin. Näin pystytään karsimaan roskaposteja, joita ei yleensä lähetetä uudelleen. Kauhuskenaariona on white-listing eli postia otettaisiin vastaan vain luotettavista osoitteista. White-listojen todettiin olevan hallinnollisesti ylivoimainen ylläpitotehtävä.
CERT näkökulmasta kyseessä on virus-vuosi. Ilmoituksia on jo syyskuun loppuun mennessä tullut enemmän kuin edellisenä vuonna.
Funet on hakemassa FIRST-tietoturvayhteenliittymän jäsenyyttä. Kansainvälisessä tietoturvayhteistyössä on koettu ongelmia yhteyshenkilön vaihtamisessa CERTin vaatimien pitkien siirtymäaikojen vuoksi.
P2P liikenteen eli lähinnä elokuvien laittoman kopioinnin seurauksena on alkanut tulla automaattisesti generoituja ilmoituksia tekijänoikeusrikkomuksista ja uhkauksia oikeustoimilla. CSC välittää ilmoitukset edelleen asiakasorganisaatiolle, jonka verkossa luvatonta aineistoa on.
Lapin yliopistossa on alettu sanktioida verkon luvatonta palvelinkäyttöä kolmen kuukauden käyttökiellolla, mikä on vähentänyt P2P liikennettä merkittävästi (Tolonen). 
Jyväskylän yliopistossakin on pantu merkille ilmoitusten lisääntyminen (Sulander).
Operaattorina Funet ei ota kantaa liikenteen sisältöön (Kanner). Havaitut rikkeet tuodaan tiedoksi asiakasorganisaatioille, joiden asiana on puuttua niihin (Oinonen). CSC reagoi tilanteeseen tarvittaessa (Lindberg).
Volyymilaskutuksen vaikutuksesta taloudellinen intressi pakottaa korkeakoulut puuttumaan P2P-liikenteeseen. Oulun amk:n liikenne väheni 40 Mbit/s, kun P2P suodatettiin pois (Orajärvi). CSC voisi tehdä selvityksen P2P-liikenteestä (Lindberg). Esitys P2P:stä voidaan ottaa Funetin teknisen päivän ohjelmaan (Oinonen).

6.2. IP-videoteknologiat/multimediapalvelut (Jari Miettinen) 
	
- IP-videoneuvottelukäytännöt -hankkeen tilanne 
Hankkeseen on palkattu yksi henkilö Oulun yliopistosta. Asiakkailta koottu 25-kohtainen toivomuslista pyritään karsimaan 10-15-kohtaiseksi.
Tavoitteena on laatia luettelo toimivista videoneuvottelujärjestelmistä ja niille ohjesivusta. Tiedotusta videoneuvottelumahdollisuuksista tehostetaan.
CSC:ssä toimintaa koordinoi Jani Tiihonen
Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä. Rahoitus tulee Virtuaaliyliopistolta sekä Atk-pääsihteeriltä. Ammattikorkeakouluille on varattu mahdollisuus tulle mukaan rahoittamaan hanketta ja saada edustus ohjausryhmään.

- muuta ajankohtaista 
CSC tarjoaa Mediapalvelimen videoaineistojen levitykseen. Parhaillaan selvitetään palvelimen uusimistarvetta.
NIC tiedostopalvelimen (ftp.funet.fi) luonne on muuttumassa yleisarkistosta maailman johtavien ftp-palvelinten peilaus-palvelimeksi. 
Mediapalvelin toimii 10 organisaation koearkistona.
CSC:ssä tarvitaan mediapalvelin valtakunnallisen aineiston jakeluun, vaikka yliopistoilla olisikin omat paikalliset mediapalvelimet (Myllynen). Yhdessä Ylen kanssa pitäisi tuottaa Funetin kautta jaettava Yliopisto-TV, jossa olisi puolen tunnin mittaisia tiedeohjelmia eri aloilta. (Myllynen). Leif Laaksonen on yrittänyt ajaa tätä asiaa vuosia, mutta hanke on kilpistynyt tekijänoikeuskorvauksiin.
Helsingin yliopisto haluaa panna pystyyn oman lähetysaseman. Sen tekeminen on nykytekniikalla yksinkertaista. Käytettäessä multicast-tekniikkaa verkon kapasiteetti riittää hyvin. Mm. StudiaGeneralia -luennot ja Tieteen päivät lähetetään verkon kautta (Liljavirta)
Funet testaa Maxisat digiboxia, joka vastaanottaa multicastina lähetettyjä digi-tv-kanavia. (Oinonen)
CSC:llä on kahdentyyppisiä palveluja: Peruspalvelujen ylläpitoon sitoudutaan vuodesta toiseen. Kehityshankkeissa CSC toimii alullepanijana ja tukijana ja vetäytyy hankkeesta, kun ne on saatu vakiintumaan tai todetaan päättyneiksi (Linna). 
CSC tarjoaa toistaiseksi valtakunnallisen mediapalvelimen, mutta se voi jossain vaiheessa muuttua metapalvelimeksi, jossa on hakemisto ja linkit varsinaiseen aineistoon (Lindberg).

Päätös: CSC valmistelee seuraavaan kokoukseen ehdotuksen videopalvelujen organisoinnista




3.2 Ulkomaan kuulumiset (Juha Oinonen) 
- Nordunet-yhteydet 

- Nordunetin toimitusjohtaja Peter Villemoes jää eläkkeelle vuonna 2005. Seuraajan etsintä on alkanut. Hyvä ehdokkaita voi ilmoittaa Janne Kannerille. Sijoituspaikkana on jatkossakin Tanska.
- NorthernLight-koeverkko tarjoaa 10 gigabitin etuoikeutettuja Lambda-testiyhteyksiä hyvin perusteltuihin erityistarpeisiin. CSC:ssä on käytettävissä verkon solmupiste. 
- Lisäksi selvitetään siirtyminen Nordunet-verkossa kuitupohjaisiin yhteyksiin vuoteen 2006 mennessä. Ratkaisevaa on kuitureitin valinta, koska nyt Nordunet maksaa vain pääkaupunkien väliset yhteydet. Reitistä riippuen osa Ruotsin sisäisistä yhteyksistä voisi hyödyntää samoja kuituja. Kuituyhteyksissä kustannukset tulisivat etupainotteisesti. Käyttöaika on 15 - 20 vuotta.

- Nordunet2005-konferenssi 
Järjestetään Huippuvuorilla 5.-8. huhtikuuta 2005. Lentoyhteyksien rajallisuuden vuoksi ilmoittautuminen kannattaa hoitaa ajoissa.
- Nordunet3-hanke 
	Hanke on käynnistymässä. Rahaa on jaossa noin 1 miljoonaa euroa erilaisiin verkkohankkeisiin. 
- GN2-hanke 
EU:n rahoittama hanke GEANT-tutkimusverkon päivittämiseksi. Suomi on liian pieni tekijä hakemaan rahoitusta ja tukea annetaan vain useiden maiden yhteishankkeisiin. Sen vuoksi osallistutaan Nordunetin kautta. Rahoituskohteita, joissa CSC on mukana, ovat WLAN-verkkovierailu ja kansainväliset käyttäjähallintahankkeet. 
HAKA:an ei tule rahaa vuodelle 2005. HAKA-rahoituksen saaminen jatkossa riippuu muiden maiden HAKA-hankkeista.
	Terenan seuraava konferenssi on Puolan Poznanissa 6.-9. kesäkuuta 2005.
JISC ja Surf järjestivät yleiseurooppalaisen käyttäjähallintoa käsittelevän kokouksen, johon osallistui CSC:stä Leif Laaksonen ja Mikael Lindén. Tarvetta yhteistyölle todettiin olevan.


4. Toimintavuoden tehtävät 
   Vuosikokouksessa olivat esillä: 

a) CSC:n avustaminen teknisten päivien ohjelmasuunnittelussa 
	Funetin tekninen päivä järjestetään 1.12.2004 Hankenilla.
	Ohjelmaan voi esittää aiheita Juha Oinoselle. Alustavasti on suunniteltu esityksiä digitaalisten tv-kanavien välitystekniikoista sekä yksityisyyden suojasta. 
	Sibboleth-tekniikasta voisi olla esitys.
	Teknisen päivän esitykset lähetetään verkkoon. Helsingin yliopisto lainaa lähetyslaitteiston Hankenille.

b) Kansainvälisen yhteistyön koordinointi 
Kts. kohta 3.2 edellä. Tehostetaan kansainvälistä toimintaa koskevaa tiedotusta. Lisätään aktiviteettia Terenan suuntaan

c) Funet-yhteisön tukeminen kannanotoilla ja linjapäätöksillä 
- HSTYA:n jatko: Esim. Surfnetin kokemusten mukaan korttiautentikointi on vain yksi mahdollisuus muiden rinnalla, mutta siihen tulee varautua.
- Kuituyhteydet: Liikenneministeriön tuore selvitys lähtee siitä, ettei kuituyhteyksiä tarvita vuoteen 2010 mennessä. Valtio ei lähde tukemaan kuitujen vetämistä. Oinonen arveli, että tässä on viranomaisille sokea piste ja myöhemmin tulee kiire. Orajärvi arveli, että markkinat hoitavat kuituyhteydet eikä nähnyt yhteiskunnalle roolia. Ammattikorkeakoulujen hajaantuneet rakenteet edellyttävät niiden välille nopeita yhteyksiä. Maakunnallisista verkkohankkeista on olemassa kokemuksia (Riihimaa). Kuntatasolla tarvittaisiin päätöksiä, esim. uusien talojen rakennusmääräyksiin. Nyt joihinkin uusiin taloihin vedetään kuidut, mutta riippuu rakentajasta (Öhrman).

Päätös: Valmistellaan joulukuun kokoukseen kannanotto kituyhteyksien edistämisestä rakennusmääräyksin uusiin kiinteistöihin. 
Listataan käynnissä olevat maakunnalliset kuituhankkeet

- P2P liikenne: Esitys Funetin teknisessä päivässä.

d) Työryhmien työn seuranta 
	Puheenjohtaja Riihimaa lähettää postituslistalle luettelon olemassa olevista työryhmistä

e) Funet-verkon palvelujen laadunseurannan kehittäminen 
	Tässä kohtaa käsiteltiin esityslistan kohta 5 
Funet-palvelun raportointi ja laadunseuranta (Pekka Linna) 
.
P. Linna kertoi, että ulkomaisissa sisarorganisaatiossa on kehitelty "paineenpurkuraportointia", joilla on lähinnä kosmeettista merkitystä. CSC on lähtenyt hitaasti liikkeelle ja pyrkii löytämään mittareita, jotka kuvaavat käyttäjien kokemaa palvelutasoa. Palvelutaso vaihtelee ajankohtien mukaan ja se tulisi ottaa huomioon raportoinnissa. Esiselvitys laadunseurannasta valmistuu kuluvana kautena.
Oinonen kertoi, että  im.funet.fi:ssä on vain käytettävyys- ja laatutietoja     jota voidaan raportoida ja on raportoitukin eri tavoin myös työvaliokunnalle. 
Myllynen kertoi, että IT-johtajat kehittävät mittareita laadun seurantaan suoraan operatiivisista tilanteista. Tavoitteena on luoda yksinkertaisia mutta kuvaavia mittareita. Eräs vaikeus on löytää vertailukohteita laadun arvioinnille.
Liljavirta kertoi, että esim. Flowscan -työkalun avulla voidaan liikennettä seurata protokollajakautumittain ja se paljastaa nopeasti mm. P2P-liikenteen tai palvelunestohyökkäykset.
Todettiin, että Linna jatkaa valmistelua ja on jatkossa yhteydessä Tuomo Myllyseen asian tiimoilta.




f) Verkkovierailujen, autentikoinnin sekä HAKA-infrastruktuurin ja sähköisen asioinnin edistäminen 
	Tässä kohtaa käsiteltiin esityslistan kohta 6.3.
Käyttäjähallintoa kehittävä HAKA-hanke (Klaus Lindberg) 

- HAKA:n budjetti vuodelle 2005 on valmistunut ja on loppusummaltaan 200 000 euroa. Siinä on varauduttu yhden uuden henkilön palkkaamiseen. CSC:ssä hanketta hoitaa Verkon sovellukset -ryhmä.
- Ohjausryhmä kokoontuu 1.11. Lappeenrannassa. Tarkoitus on allekirjoittaa luottamussopimus.
- Mikael Lindén kartoittaa hakemistojen vaiheet eri korkeakouluissa. 
- Nelli-portaalissa on otettu käyttöön Sibboleth -tunnistus
- VY-portaalin tekijöistä on käytetty HAKA-projektissa. Osa työntekijöistä on lähtenyt CSC:stä, mikä on haitannut myös HAKA-kehitystyötä.
- Luottamusverkoston asianomistajia ovat korkeakoulut ja niiden puolesta omistajana on ohjausryhmä. CSC toimii operaattorin asemassa eikä vastaa luottamusverkoston substanssikysymyksistä. Sopimuksen on valmistellut oikeustieteiden laitoksen yliassistentti Jukka Tuomela Tampereen yliopistosta.
Vuoden loppuun mennessä kaikilla korkeakouluilla on valmius liittyä erkostoon.  Mm. Elsevier -kustannusyhtiö on halukas liittymään luottamusverkostoon.
- Palvelinvarmenteet (Esityslistan kohta 6.1)
Palvelinvarmenteet on kilpailutettu. Määräaikana saatiin kolme tarjousta. Sopimuksen tekoa on pyritty yksinkertaistamaan ottamalla huomioon yliopistojen erityisluonne. Lisätietoa hankinnasta annetaan Funetin teknisessä päivässä 1.12.2004.

g) Videoneuvottelukäytäntöjen kehittymisen seuranta 
	Käsitelty kohdassa 6.2 edellä.

h) Korkeakoulujen puhelinpalvelujen kehittäminen 

	Myllynen: Asiasta on tehty selvitys, joka osoitti, että lankaverkon kustannukset ovat vain 25 -30 % kokonaispuhelinkuluista. Pääosa aiheutuu kännykkäpuheluista ja puhelujen siirroista lankaverkosta kännykkään.
Orajärvi: Käyttöön tuleva SIP-protokolla voi muuttaa tilannetta. Uudisrakennuksiin tulee jo nyt VOIP-valmius. Puhelinvaihteiden ulkoistus ei ole mahdollista, koska ne hoitavat muitakin tehtäviä kuin puhelunvälitystä. Suurin työllistäjä on alanumerosta vaihteeseen palautuvat puhelut, jolloin tarvitaan tietoja poissaolorekisteristä ja kulunvalvonnasta.
VOIP mahdollistaa uusia palveluja ja eri palvelujen integroinnin.
OAMK:ssa on kokeiltu WLAN-kännyköitä, mutta laitteet ovat vielä kehittymättömiä. Virrankulutus on suuri. Puheen laatu vaihtelee ja kukaan ei voi varmistaa päästä päähän -yhteyttä.
VOIP on monisyinen asia. Puhelinasiat on organisoitu eri lailla eri taloissa (Savola). 
SIP-protokollasta voisi olla esitys Funetin teknisessä päivässä.
Surin säästö saataisiin, jos kännykkäpuhelut kilpailutettaisiin yhdessä (Lindberg).
VTT on kilpailuttanut kännykkäpuhelut. Kännykkä on default-liittymä henkilökunnalla ja VOIP ostetaan palveluna (Savola)
Jatketaan keskustelua postituslistalla. (Myllynen),. 
CSC on tarvittaessa mukana keskustelussa kännykkäoperaattorien kilpailuttamisesta(Lindberg).


i) Valtionhallinnon tietoturvallisuustyön seuraaminen (VAHTI) 

	Sovellettaessa VAHTI-suosituksia korkeakouluissa tulee ottaa huomioon toimintaympäristön erityistarpeet.

j) Turvattujen yhteyksien edistäminen 
	Ei aiheuta toimenpiteitä

6. Kehityshankkeet 
6.1 Palvelinvarmenteet (Jari Miettinen) 

Käsitelty edellä kohdassa f). 

7. Muut asiat 

	Ei ollut

8. Seuraavat kokoukset 

    9. joulukuuta 2004 klo 9.00-12.00 videoneuvotteluna 
   25. tammikuuta 2005 klo 9.00 - 12.00 videoneuvotteluna 
   31.3.2005 maaliskuuta klo 9.00 - 12.00 videoneuvotteluna 
   10. toukokuuta  klo 10.00 - 16.00 2005 kesäkuun vuosikokousta valmisteleva kokous Hankenilla
   2. kesäkuuta vuosikokous CSC:n uusissa toimitiloissa 

9. Kokouksen päätös

	Kokous päättyi klo 15.45



