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Pystyäkseen keskittymään oman liiketoimintansa kehittä-
miseen, Jyty on päättänyt ulkoistaa infrastruktuurinsa ul-
kopuoliselle toimijalle. Kokonaisulkoistamisessa etuna on 
se, että kaikkien palveluiden ollessa keskitettynä samalle 
tarjoajalle, myös asiakaspalvelun saaminen tarpeen vaa-
tiessa on helpompaa ja usein myös laadukkaampaa kuin 
hajautetussa ympäristössä. 

Tiivis yhteistyö takaa sen, että tekniset asiantuntijat tunte-
vat ympäristön hyvin ja pystyvät ratkaisemaan ympäristön 
kehittämiseen tai korjaamiseen liittyviä tarpeita.

JYTYLLE TUOTETTU PALVELURATKAISU

Käytännössä Jytyn koko infrastruktuuri liiketoimintajärjes-
telmiä lukuun ottamatta on suurelta osin Nebulan kehittä-
mä ja hallinnoima. Nebulan Jytylle tuottama infrastruktuuri 
koostuu kapasiteettipalveluista ja työn tuottavuutta tuke-
vista ratkaisuista. Kapasiteettipalveluun sisältyy palvelimet, 

Digitaaliset palvelut eivät ole osa 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton 
ydinliiketoimintaa. Tästä johtuen liitto haluaa 
tehdä ICT-infrastruktuurinsa hallinnoimisesta 
mahdollisimman helppoa.

TÄHTÄIMESSÄ 
OMAAN 
LIIKETOIMINTAAN 
KESKITTYMINEN

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO LYHYESTI

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto eli Jyty on vuonna 1918 perustettu ammattiliitto, 
joka edustaa kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien sekä yksityisten ja muun muassa kol-
mannen sektorin palveluksessa olevia henkilöitä. Jytyn jäsenmäärä on noin 55 000 ja jäse-
neksi voi liittyä, mikäli työnantaja on kunta, kuntayhtymä tai noudattaa muutoin yksityiselle 
sektorille asetettuja työehtosopimuksia. Jytyn toiminnan tarkoituksena on varmistaa jäse-
nille hyvät neuvotteluasemat palkasta ja muista työehdoista sekä tarjota mahdollisuuksia 
vaikuttaa työelämän kysymyksiin. Suomen kielen perussanakirjan mukaan Jyty merkitsee 
kuvainnollisesti puhtia, ytyä, vauhtia ja voimaa.



jotka on siirretty Nebulan INcloud 9 -pilvialustalle. Koko-
naisvaltainen IT-palveluratkaisu kattaa myös palvelinten 
hallinnan ja valvonnan. 

Nebulan vastuulla on huolehtia siitä, että Jytyn palvelut 
pysyvät toiminnassa, tietoturvallisina ja suorituskykyisi-
nä vuorokauden ympäri. Tämä pyritään mahdollistamaan 
toimivilla prosesseilla, työkaluilla ja ympärivuorokautisesti 
miehitetyllä palvelukeskuksella.

Kapasiteetti- ja verkkopalveluiden lisäksi Nebula tuottaa 
Jytylle työn tuottavuutta tukevia palveluita, kuten työase-
mapalveluita ja Microsoft Office 365 -lisenssien välittämis-
tä. Nebula toimii työasemien loppukäyttäjien tukena ja hel-
pottaa työntekijöiden arkea tarjoamalla apua mahdollisten 
ongelmatilanteiden yhteydessä. 

Jytyn työntekijöillä on käytössään yrityksen oma palvelu- ja 
tukinumero, josta he saavat tarvittaessa yhteyden tukihen-
kilöön. 

Työasemapalvelut kattavat myös vakioidun työympäristön 
ja virustorjunnan, sekä jatkossa työaseman elinkaaripalve-
lun sisältäen hankinnan, esiasennuksen, laitekannan seu-
rannan ja laitteiden turvallisen hävityksen. 

Työn tuottavuuden ja modernin työnteon tarpeisiin vas-
taamiseksi Jyty on hiljattain ottanut Nebulan avustuksella 
käyttöön Microsoft Office 365 -palvelun, joka mahdollistaa 
liikkuvan työn tekemisen.

Nebulan ja Jytyn asiantuntijat istuvat aika ajoin alas kes-
kustelemaan infrastruktuurin kehitystarpeista ja puntaroi-
maan sitä, miten IT-ympäristö saadaan tukemaan liiton 
liiketoiminnallisten suunnitelmien toteuttamista. Näin kehi-
tystyötä viedään yhteisvoimin eteenpäin.

KUMPPANUUDEN MYÖTÄ ENEMMÄN AIKAA 
KEHITYSTYÖLLE

Nebulan yhteistyömallin kautta IT-palveluratkaisu on tuotu 
lähelle Jytyn henkilökuntaa ja tehty mahdollisimman hel-
poksi. Liiton johtava tietohallintoasiantuntija Ville Väyrynen 
kuvailee yhteistyömallia seuraavasti: ”Yhteistyö Nebulan 
kanssa on helppoa. 

Palvelupiste palvelee koko Jytyn henkilökuntaa ja on no-
peasti tavoitettavissa. Nimetyn yhteyshenkilön kautta kaikki 
palveluun liittyvät asiat saadaan nopeasti eteenpäin, oli kyse 
mistä tahansa palveluun liittyvästä tarpeesta. Asiantuntijoi-
den kanssa on mutkatonta asioida. Lisäksi pääkonttorilla 
käy viikoittain tutuksi tullut ja ympäristön tunteva lähituki.”

Jytyn ja Nebulan välisen yhteystyön hyödyt ovat tuoneet 
liitolle mahdollisuuksia keskittyä omaan liiketoimintaansa 
ja sen kehittämiseen ICT-infrastruktuurin ylläpidon sijasta. 

”Ulkoistamalla infra Nebulalle, käytössä on Nebulan koko 
asiantuntijaorganisaatio ja osaava ihminen löytyy niin ver-
kon, palvelimien kuin työasemien ylläpitoon liittyviin teh-
täviin. Jytyn resurssit voidaan keskittää ydinliiketoimin-
nan pyörittämiseen ja kehittämiseen”, kuvailee Väyrynen. 
Ohessa liitto on saanut kumppanuudesta myös kustan-
nuksellisia hyötyjä, sillä INcloud 9 -pilvialustan käyttöön-
oton myötä kuukausittaiset kustannukset ovat Väyrysen 
mukaan laskeneet.

Jatkossa Nebulan ja Jytyn välinen yhteistyö tulee syvene-
mään, kun asiakasympäristöä kehitetään vastaamaan lii-
ton liiketoiminnan ja loppukäyttäjien eli työasemapalveluita 
käyttävien työntekijöiden tarpeisiin entistä monipuolisem-
min. Sopimus liitolle tuotettavista palveluista onkin vast-
ikään uusittu.

”Vanhan sopimuksen umpeutuessa ei oikeastaan tarvinnut 
edesmiettiä toimittajan vaihtamista tai kilpailuttamista. Yh-
teistyö oli toimivaa ja päädyttiin sopimuksen uudistamisen 
yhteydessä myös päivittämään infra Jytyn nykyistä tarvetta 
vastaavaksi”, toteaa Väyrynen.
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Telia Inmics-Nebula
Nebula on vuonna 1997 perustettu suomalainen 
ICT-palveluyritys, joka liittyi Telian perheeseen 
keväällä 2017. Myöhemmin samana vuonna 
Telia osti Nebulalle jyväskyläläisen kaverin 
Inmicsin. Nebula ja kokonaisvaltaisia IT-ratkaisuja 
tarjoava Inmics aloittivat oitis tiiviin yhteistyön, 

joka huipentui yhdistymiseen syksyllä 2018. 
Yhteisvoimin Telia Inmics-Nebula pystyy nos-
tamaan palveluvalikoimansa ja kykynsä palvella 
asiakkaitaan uudelle tasolle – koko Suomen 
laajuisesti.

myynti@inmicsnebula.fi
www.inmicsnebula.fi


