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KIRKON KIRJANPIDON JA PALKANLASKENNAN PALVELUKESKUKSEN
(HETA) VALMISTELUN TILANNE HELMIKUUSSA 2011
Toimipisteiden sijaintipaikat
Kirkkohallituksen täysistunto päätti kokouksessaan 22.2.2011, että kirkon kirjanpidon- ja palkanlaskennan palvelukeskuksen ensimmäinen toimipiste sijoitetaan
Ouluun. Tämä toimipiste on samalla palvelukeskuksen pääpaikka.
Täysistunto valitsi seuraavien toimipisteiden sijaintipaikoiksi Lahden ja Kuopion.
Ruotsinkielisen toimipisteen sijaintipaikka on Porvoo.
Pilottiseurakunnat
Toiminta käynnistetään pilottikokonaisuudella, joka muodostetaan Oulun toimipisteen ympärille. Tavoitteena on, että pilottiseurakunnat ovat palvelukeskuksen
ensimmäiset asiakkaat, kun se käynnistää toimintansa. Täysistunto valitsi piloteiksi Oulun seurakuntayhtymän sekä seuraavat seurakunnat: Rovaniemi, Ylivieska,
Kiiminki, Kalajoki, Nivala, Oulainen, Haapavesi, Sievi, Alavieska, Paltamo, Utajärvi, Hailuoto ja Haapajärvi.
Avainhenkilöiden valinta
Kirkkohallituksen täysistunto perusti 19.10.2010 palvelukeskuksen johtajan, tietohallintopäällikön ja henkilöstöpäällikön virat. Virkojen auki laittaminen on odottanut päätöstä siitä, mille paikkakunnalle ensimmäinen toimipiste sijoitetaan. Tarkoitus on, että kaikki edellä mainitut henkilöt työskentelevät ensimmäisessä toimipisteessä eli Oulussa.
Virat laitetaan auki mahdollisimman pikaisesti ja valinnat tehdään kevään 2011
aikana.
Tietojärjestelmähankinta
Tarjouskilpailu toteutetaan käyttämällä julkisista hankinnoista annetun lain 25 §:n
tarkoittamaa neuvottelumenettelyä. Hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa
toimittajia pyydettiin jättämään osallistumishakemukset neuvottelumenettelyyn.
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Hankintamenettelyn toiseen vaiheeseen päässeet yritykset kullakin osa-alueella
ovat seuraavat:
1. Ydinratkaisu (kirjanpito, sisäinen laskenta, käyttöomaisuuskirjanpito, laskujen
kierrätys, yleislaskutus ja osto- sekä myyntireskontrat): Siemens IT Solutions and
Services, Logica ja Fujitsu Services
2. Erillisratkaisut
a) palkanlaskenta: Logica, Aditro ja Mepco
b) matka- ja kululaskut: Basware, Siemens IT Solutions and Services ja Logium
c) maksuliikenne: OpusCapita, Basware ja Siemens IT Solutions and Services
d) portaaliratkaisu: Siemens IT Solutions and Services, Affecto ja Fujitsu Services
Neuvottelut käynnistyvät maaliskuun alussa. Hankintapäätökset tehdään kevään
2011 aikana.
Nimikilpailu
Palvelukeskuksen virallinen nimi on kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Valmisteluvaiheessa hankkeesta on käytetty nimeä HeTa –hanke.
Palvelukeskukselle olisi kuitenkin hyvä löytää uusi, lyhyt ja kuvaava nimi, jota
voisimme käyttää muulloin kuin virallisissa yhteyksissä.
Nimikilpailu on julkistettu Sakastin HeTa-sivustolla pe 18.2.2011. Sähköinen ehdotuslomake on kohdassa Nimikilpailu. Linkki lomakkeeseen löytyy myös Ajankohtaista-otsikon alta 18.2.2011. Keksi nimi kirkonpalvelukeskukselle! Erillinen sähköpostiviesti nimikilpailusta on lähetetty seurakuntatalouksien taloudesta vastaaville.
Kilpailu on avoinna kaikille ja ehdotuksia otetaan vastaan ma 2.5.2011 klo 16.00
saakka.
Päätöksen palvelukeskuksen epävirallisesta nimestä tekee kirkkohallituksen täysistunto.
Kiertueaikataulu
Projektin ajankohtaisista ja tulevista asioista järjestetään HeTa-infokiertue toukokuussa seuraavasti:
-

Mikkeli ti 10.5.2011
Kuopio ke 11.5.2011
Oulu to 12.5.2011
Jyväskylä ti 17.5.2011
Lahti ke 18.5.2011
Turku ti 24.5.2011
Turku ke 25.5.2011 (ruotsinkielinen)
Helsinki pe 27.5.2011

3
Toivomme, että tilaisuuksiin osallistuvat ensisijaisesti taloushallinnossa/-toimistoissa työskentelevät henkilöt. Tilaisuudet pidetään pääsääntöisesti klo 9-15. Tarkempi aikataulu ja aiheet lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.
Ilmoittautuminen s-postilla anne.saloniemi@evl.fi ja/tai saana.suojanen@evl.fi
viimeistään pe 29.4.2011. Ilmoittakaa nimi, seurakunta/seurakuntayhtymä ja mahdolliset allergiat.
Lisätietoja projektipäällikkö Anne Saloniemi, puh. 09-180 2584.
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