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Eetu Niemi
Eetulla on työkokemusta IT-alalta noin 12
vuotta. Suurimman osan tästä hän on työskennellyt arkkitehtuurin parissa. Hän on toiminut kokonaisarkkitehtina tai ratkaisuarkkitehtina kymmenissä projekteissa. Kokonaisarkkitehtuurin
suunnittelumenetelmät ja -välineet ovat Eetulle
tuttuja. Ratkaisuarkkitehtuureista Eetu tuntee
erityisesti käyttäjä- ja pääsynhallinnan (IAM) ratkaisut. Eetun väitöskirja käsittelee kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntymistä.
Koulutus:
- FT, tiedonhallinta ja logistiikka (2016)
- KTM, tietojärjestelmätiede (2006)
- sivuaineet: laskentatoimi, johtaminen ja
organisaatiot, opinnot ulkomailla
Osaaminen:
- Kokonaisarkkitehtuuri, ratkaisuarkkitehtuuri ja IT-arkkitehtuuri
- Käsitemallinnus
- Prosessimallinnus
- Määrittely, systeemityö
- Projektinhallinta
- Tieteellinen tutkimus
- Ratkaisut: käyttäjä- ja pääsynhallinta
(IAM), asiakashallinta (CRM), toiminnanohjaus (ERP), yrityssisällönhallinta
(ECM), yritystietovarasto (EDW)

Välineet ja menetelmät:
- BiZZdesign, MEGA Suite, ARIS, Sparx
Enterprise Architect, QPR, Rational, MS
Visio
- TOGAF® 9 Certified, ArchiMate® 3 Certified, JHS 179, UML, NAF, RUP
Toimialat:
- Julkissektori
- Finanssi
- Palvelut
- Telekommunikaatio
- Konepajateollisuus ja suunnittelu
- Vähittäiskauppa
- Kustannustoiminta
Kielitaito:
suomi (äidinkieli), englanti (erinomainen) - asunut 6 kk Englannissa, ruotsi (tyydyttävä),
saksa (tyydyttävä)

Työkokemus:
Coala 03/2013 – ; Senior Consultant & Partner
- Käyttäjä- ja pääsynhallinnan arkkitehtuurisuunnittelu (Kustannustoiminta)
- Kokonaisarkkitehtuurivälineen käyttöönoton tuki, ohjeistus, projektien
mallinnustuki ja välineen tekninen tuki (Finanssi)
- Kokonaisarkkitehtuurin mallinnus ja projektien arkkitehtuurityö sekä
kokonaisuuden suunnittelun ja ohjauksen tuki (Julkissektori)
- Kokonaisarkkitehtuurin mallinnus ja projektien arkkitehtuurityö sekä
mallinnustuki (Julkissektori)
- Henkilöasiakkaiden käyttöoikeusmallin suunnittelu (Finanssi)
- Yhteisten IAM-palveluiden käytön ohjeistus kehityshankkeille ja ohjeistuksen jalkautuksen tukeminen (Finanssi)
- Sidosryhmien yhteistoiminnan kuvaaminen osana kokonaisarkkitehtuuria (Julkissektori)
- Palveluarkkitehtuurin mallinnustavan ja välinevalinnan konsultointi
(Telekommunikaatio)
- Arkkitehtuurivälineen pilotointi ja käyttöönotto sekä mallinnusohje (Julkissektori)
- Kokonaisarkkitehtuurin mallinnusohje sekä mallinnustavan pilotointi
liittyen kokonaisarkkitehtuurin käynnistykseen (Julkissektori)
- Arkkitehtuurin asemointi ja tavoiteasetanta sekä kuvaustapojen ja
mallinnusohjeen määrittely, noudattaen (Julkissektori)
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Arkkitehtuurin asemointi ja vaatimusmäärittely sisältäen menetelmät,
prosessit ja välineet sekä kattaen kaikki arkkitehtuurinäkökulmat.
Käyttöönottosuunnittelu ja käyttöönoton tuki (Telekommunikaatio)
Käsitemallin, päätietoryhmien ja IT-arkkitehtuurin nykytilan mallintaminen liittyen kokonaisarkkitehtuurin käynnistämiseen (Julkissektori)
Käyttöoikeusmallien määrittelijä laajassa IAM-migraatiohankkeessa.
Kymmenien roolipohjaisten käyttöoikeusmallien määrittely ja toteutus.
Uusien käyttöoikeuksien hallintaprosessien käyttöönoton tuki (Telekommunikaatio)
Pääarkkitehti ja projektipäällikkö sisäisten käyttäjien IAM-palveluiden
suunnittelu- ja kehitysprojektissa. Sisältää myös IAM- ja HR -prosessien määrittelyä ja kehittämistä (Palvelut)
Palvelualustan uudistamisen projektipäällikkö, useita projekteja (Palvelut)

Accenture 05/2008 – 02/2013 ; Consultant
- Käyttöoikeus- ja pääsynhallinnan uudistamisen projektipäällikkö ja toiminnallinen arkkitehti (Finanssi)
- Verkkopalvelun käyttäjä- ja pääsynhallinnan toiminnallinen arkkitehti
ja tiiminvetäjä (Finanssi)
- Verkkointegraatiosuunnitteluprojektin projektipäällikkö ja toiminnallinen arkkitehti (Julkissektori)
- Tietovaraston (EDW) suunnittelun tekninen arkkitehti (Vähittäiskauppa)
- Yritystason käsitemallin määrittely (Finanssi)
- Järjestelmäarkkitehtuurin määrittely, järjestelmäanalyysi ja kehityssuunnitelman määrittely (Julkissektori)
- Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tukeminen (Julkissektori)
- Laajan ERP-järjestelmän tekninen määrittelijä (Julkissektori)
- Laajan ECM-järjestelmän toiminnallinen arkkitehti (Julkissektori)
- Järjestelmien määrittelymallin määrittely, sisältäen käsitemallinnuksen
(Julkissektori)
- Kokonais- ja palveluarkkitehtuurin määrittely, sisältäen kaikki arkkitehtuurinäkökulmat (Julkissektori)
- Kokonaisarkkitehtuurin ja kehittämissuunnitelman määrittely, sisältäen
kaikki arkkitehtuurinäkökulmat (Julkissektori)
- Verkkopalvelun suunnittelun tekninen arkkitehti ja toiminnallinen testaaja (Finanssi)
- Järjestelmäanalyysi ja kehityssuunnitelma (Konepajateollisuus ja
suunnittelu)
- Toiminto- ja järjestelmäkartan määrittely (Konepajateollisuus ja suunnittelu)
Jyväskylän yliopisto 02/2006 – 04/2008 ; Tutkija / Projektipäällikkö
- Tutkija ja projektipäällikkö kokonaisarkkitehtuurin laadunhallintaan liittyvässä tutkimusprojektissa. Projekti toteutettiin yhteistyössä kuuden
yrityksen (mm. IBM, Elisa ja OP) kanssa. Projektin rahoittivat Tekes ja
yhteistyöyritykset.
TeliaSonera 01/2005 – 06/2005 ; Pro Gradu -työ
- Työn aihe: Ohjelmistotuotteen käyttöönotto telepalvelualan suuryrityksessä (arvosana eximia)
Call Solutions 02/2004 – 01/2005 ja 05/2005 – 08/2005 ; Myyntiedustaja
- Matkapuhelin- ja laajakaistatuotteiden myynti asiakkaille puhelimitse
(sekä outbound että inbound)
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Jyväskylän yliopisto 10/2003 – 03/2004 ; Projektin jäsen / Projektipäällikkö
- Tuotetiedonhallintaan (PDM) liittyvän selvitysprojektin toteuttaminen
Metso Drivesille (nyk. Moventas Gears) opintoihin kuuluvalla projektityökurssilla.

