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SEURAKUNTIEN SOPIMUSPOHJAISET IT-YHTEISTYÖALUEET
Kirkon tietohallinnon uudelleen organisointi ja seurakuntien sopimuspohjaiset ITyhteistyöalueet ovat yksi Meidän kirkko tietoverkoissa -nimisen kirkon tietohallintostrategian mukaisista kehittämiskohteista (ks. kirkkohallituksen yleiskirje
36/2008, 31.10.2008).
Kitke-hankkeessa rakennettava kirkon uusi Kirjuri-jäsentietojärjestelmä tulee tuotantokäyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2011 alussa. Se vaatii toimenpiteitä
kaikissa seurakunnissa vuosien 2009 ja 2010 aikana. Nämä toimenpiteet liittyvät
mm. hallinnollisen ja teknisen tietoturvan kehittämiseen. Ne on tarkoitus tehdä
koko kirkossa sopimuspohjaisten IT-yhteistyöalueiden voimin.
IT-yhteistyöalueissa ei ole kyse uudesta asiasta. Vastaavia sopimuspohjaisia ITyhteistyöalueita on ollut toiminnassa yli 10 vuotta. Kyse on siitä, että hyviä kokemuksia jalostetaan ja kopioidaan koko kirkkoon.
Kirkkohallituksen osallistuminen IT-yhteistyöalueiden kustannuksiin
Kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt seuraavaa:
1. Ne IT-yhteistyöalueet, jotka ovat solmineet jäljempänä kuvatun aiesopimuksen viimeistään kesäkuussa 2009, saavat kirkkohallituksesta käyttöönsä summan, joka on 1.000 euroa kutakin aiesopimuksessa mukana olevaa seurakuntataloutta kohden. Tämä summa maksetaan viimeistään lokakuussa 2009 ITyhteistyöalueen isäntäseurakunnalle ja seurakunnat sopivat sen käytöstä jo
ennakkoon po. aiesopimuksessa. Tällä summalla IT-yhteistyöalueet voivat resursoida ensisijassa sellaista henkilötyövoimaa, jolla suoriudutaan aiesopimuksen aikaisista tehtävistä. Jos tästä summasta jää rahaa käyttämättä, se on
käytettävissä varsinaisen yhteistyösopimuksen mukaisiin tehtäviin.
2. Ne IT-yhteistyöalueet, jotka ovat solmineet jäljempänä kuvatun varsinaisen
yhteistyösopimuksen viimeistään tammikuussa 2010, saavat kirkkohallituksesta käyttöönsä summan, joka on 1.000 euroa kutakin mukana olevaa seurakuntataloutta kohden ja lisäksi 69 euroa kutakin yhteistyöalueen vakituista työntekijä kohden. Tämä summa maksetaan IT-yhteistyöalueen isäntäseurakunnalle ja seurakunnat sopivat sen käytöstä varsinaisessa yhteistyösopimuksessa.
Tällä summalla IT-yhteistyöalueet voivat palkata uusia IT-asiantuntijoita, kou-
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luttaa IT-asiantuntijoita, käyttää IT-asiantuntijoiden ostopalveluja tai hankkia
tarvittavia laitteita ja ohjelmia.
3. Kirkkohallitus maksaa em. summat seuraavilla ehdoilla:
-

Kunkin hiippakunnan alueella on enintään kolme IT-yhteistyöaluetta
Kussakin IT-yhteistyöalueessa on vähintään neljä itsenäistä seurakuntataloutta
Kussakin IT-yhteistyöalueessa on vähintään 300 mikrotietokonetta
Kukin seurakuntayhtymä kuuluu vain yhteen IT-yhteistyöalueeseen
Vuonna 2009 maksetaan yhteensä enintään 1,0 miljoonaa euroa ja kirkon
keskusrahaston vuoden 2010 TTS-suunnitelmassa oleva tarvittava 0,6 miljoonan euron kokonaissumma maksetaan vasta kirkon keskusrahaston
vuoden 2010 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja sillä ehdolla, että se sisältää po. 0,6 miljoonan euron määrärahaerän.

IT-yhteistyöalueiden isäntäseurakunnat
Meidän kirkko tietoverkoissa -strategiassa todetaan mm. seuraavaa: ”ITyhteistyöalueet tarvitsevat ns. isäntäseurakunnan, jonka palkkaamat ITasiantuntijat auttavat muita alueen seurakuntia IT-asioissa. Isäntäseurakunnassa
on yhteistyöalueen IT-aluepalvelukeskus."
IT-yhteistyöalueen aiesopimus
Seurakunnat sopivat aluksi aiesopimuksella siitä, että ne pyrkivät sopimuspohjaiseen IT-yhteistyöalueeseen. Aiesopimuksessa sovitaan myös se, miten ITyhteistyöalue käyttää edellä selostetun kirkkohallitukselta saamansa summan aiesopimuksen aikaisiin tehtäviin.
Aiesopimuksen voimassa ollessa IT-yhteistyöalueella tehdään kartoitus nykyisistä
IT-järjestelmistä ja IT-palveluista ja nykyisistä päätoimisista IT-asiantuntijoista
sekä oman toimen ohella IT-asioita tekevistä. Näiden tietojen pohjalta ja edelleen
aiesopimuksen voimassa ollessa tehdään IT-yhteistyöalueen vuoden 2010 talousarvio sekä vuosien 2010 - 2012 toiminta- ja taloussuunnitelma siten, että se nivoutuu yhteistyöalueen seurakuntien omiin talousarvioihin ja toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja siten, että nämä talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmat
johtavat Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon vuoden 2011 alussa.
IT-yhteistyöalueen seurakuntien IT-henkilöstöä koskevat asiat käsitellään Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa -nimisen sopimuksen mukaisesti (ks.
KirVESTES 2007-2009, liite 14). Tämä koskee sekä päätoimisia IT-asiantuntijoita
että oman toimen ohella IT-asioita tekeviä.
Lisäksi aiesopimuksen voimassa ollessa neuvotellaan IT-alueen varsinainen yhteistyösopimus.
Kirkkohallitus on laatimassa mallia em. aiesopimuksesta. Sen luonnos lähetetään
kommentoitavaksi tiedossa oleville IT-yhteistyöalueiden isäntäseurakuntakandidaattien yhteyshenkilöille 3.4.2009. Luonnoksen avulla he voivat jatkaa oman
alueensa aiesopimuksen valmistelua. Lopullinen aiesopimuksen malli valmistuu
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viikoilla 16-17/2009 ja se välitetään sen jälkeen heti po. isäntäseurakuntakandidaattien yhteyshenkilöille ja kaikille seurakunnille.
IT-yhteistyöalueen varsinainen yhteistyösopimus
Seurakunnat sopivat varsinaisella yhteistyösopimuksella IT-yhteistyöalueen jatkuvasta toiminnasta, hallinnosta, johtamisesta ja keskinäisestä kustannusten jaosta. Yhteistyösopimuksessa sovitaan myös se, miten IT-yhteistyöalue käyttää edellä
selostetun kirkkohallitukselta saamansa summan varsinaisen yhteistyösopimuksen vaatimiin tehtäviin.
Vuonna 2010 tehdään IT-yhteistyöalueen vuoden 2011 talousarvio sekä vuosien
2011 - 2013 toiminta- ja taloussuunnitelma siten, että se nivoutuu yhteistyöalueen
seurakuntien omiin talousarvioihin ja toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Vastaavaa
"rullaavaa" toiminnan ja talouden suunnittelua jatketaan seuraavina vuosina. ITyhteistyöalueelle asetettava johtokunta (ohjausryhmä) on keskeisessä roolissa tässä toiminnan ja talouden suunnittelussa samoin kuin IT-yhteistyöalueen toiminnan jatkuvassa arvioinnissa ja kehittämisessä.
Kirkkohallitus on laatimassa mallia em. varsinaisesta yhteistyösopimuksesta. Samalla tehdään malli siitä hakemuksesta, jolla IT-alue hakee toimintansa arvonlisäverottomuutta koskevaa ennakkoratkaisua. Nämä malliasiakirjat saadaan valmiiksi viimeistään toukokuussa 2009. Luonnoksista pyydetään kommentteja tiedossa olevilta IT-yhteistyöalueiden isäntäseurakuntakandidaattien yhteyshenkilöiltä huhtikuussa 2009.
IT-yhteistyöalueiden muodostamisen aikataulua ja sisältöä
IT-yhteistyöalueiden muodostamisen aikataulua ja sisältöä on suunniteltu mm.
hiippakuntadekaanien ja lakimiesasessorien tapaamisessa 29.9.2008 sekä hiippakuntadekaanien kokouksessa 4.12.2008. Tässä vaiheessa on edetty ja on tarkoitus
edetä seuraavasti:
Joulukuu 2008 - huhtikuu 2009: Hiippakuntien tuomiokapitulit ovat järjestäneet
neuvonpitoja IT-yhteistyöalueiden isäntäseurakuntakandidaattien löytämiseksi.
Tässä vaiheessa tilanne on se, että kuhunkin hiippakuntaan on tulossa 1 - 3 sopimuspohjaista IT-yhteistyöaluetta.
Maaliskuu 2009: Kirkkohallitus, hiippakuntien tuomiokapitulit ja Kirkkopalvelut
ovat järjestäneet kahdeksan alueellista IT@kirkko-päivää, joissa po. asiat ovat olleet esillä. Porvoon hiippakunnan vastaava tilaisuus järjestettiin 3.4.2009.
Kesäkuuhun 2009 mennessä: Seurakunnat ja hiippakuntien tuomiokapitulit neuvottelevat paikallisesti IT-yhteistyöalueista tavoitteena saada aikaiseksi edellä selostettu aiesopimus viimeistään kesäkuussa 2009. Hiippakuntien tuomiokapitulit
varmistavat toukokuun 2009 alussa, että kaikki seurakunnat ovat mukana näissä
neuvotteluissa ja että neuvottelut ovat johtamassa mielekkäisiin IT-asioiden yhteistyöalueisiin ottaen huomioon mahdolliset muut paikalliset seikat.
Kesäkuu 2009: IT-yhteistyöalueet jättävät hiippakuntien tuomiokapituleille hakemukset edellä selostetun kirkkohallituksen tuen saamiseksi aiesopimuksen aikai-
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siin tehtäviin. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään mm. laadittu aiesopimus
sekä selvitys tuen edellä selostettujen edellytysten täyttymisestä.
Heinä-elokuu 2009: Hiippakuntien tuomiokapitulit antavat em. hakemuksista lausunnon kirkkohallitukselle ottaen huomioon mm. tuen edellä selostettujen edellytysten täyttymisen.
Syyskuu 2009: Kirkkohallituksen täysistunto päättää aiesopimusten mukaisten
tehtävien tuen maksamisesta. Samassa yhteydessä tarkennetaan varsinaiseen yhteistyösopimukseen liittyvän kirkkohallituksen tuen hakemisen ja päättämisen
yksityiskohdista.
Kesäkuu 2009 - joulukuu 2010: IT-yhteistyöalueet tekevät aiesopimuksessa kuvatut tehtävät. Kun aiesopimuksen mukaiset tehtävät on tehty ja varsinainen ITalueen yhteistyösopimus sovittu, siirrytään varsinaisen yhteistyösopimuksen mukaisiin tehtäviin siten, että Kirjuri-jäsentietojärjestelmä voidaan ottaa tuotantokäyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2011 alussa. Jos aiesopimuksen mukaiset
tehtävät saadaan valmiiksi jo vuoden 2009 syksyllä, siirrytään saman tien varsinaisen yhteistyösopimuksen mukaiseen toimintaan.
Lisätietoja
Lisätietoja asiasta saa seuraavasti:
Maaliskuussa 2009 IT@kirkko-päivillä esillä olleet kalvot ja muu aineisto:
www.evl.fi/tietohallinto/it-kirkko .
Hiippakunnan IT-alueiden isäntäseurakunnat ja alueiden muodostumisprosessin
tilanne: kunkin hiippakunnan hiippakuntadekaani.
Kirkkohallituksen tietohallintoyksikkö: tietohallintojohtaja Aimo Karjalainen,
aimo.karjalainen@evl.fi .
Kirkon ruotsinkielisen työn keskus Kirkkohallituksessa (Porvoon hiippakunnan
asiat): atk-konsultti Magnus Malmsten, magnus.malmsten@evl.fi .
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