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1. TYÖASEMIEN YHTEISET PALVELUT - HANKE
Työasemien yhteiset palvelut (TYP) –hanke on Kirkkohallituksen käynnistämä hanke, jonka tarkoituksena on kehittää Kirkko –verkon ja seurakuntien alueellisten tietoverkkojen tietoturvallisuutta. Tietoturvallisuus nostetaan sellaiselle tasolle, jolla kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttäminen on turvallisesti ja luotettavasti mahdollista.
Kirkkohallitus on 29.3.2007 tehnyt päätöksen hankkeen käynnistämisestä. Kirkkohallituksen toimesta on hankkeessa kilpailutettu koko kirkon
tarpeita varten:
A) Yhteinen Microsoft Windows aktiivihakemisto, johon kaikkien
seurakuntien paikalliset toimialueet ja työasemat tullaan liittämään
B) Identiteettien hallintajärjestelmä, jota tullaan käyttämään tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintaan kaikissa seurakunnissa.
C)
Selainpohjainen SSL VPN etätyöratkaisu, jonka avulla seurakuntien työntekijät pääsevät käyttämään tietoverkkojensa palveluita turvallisesti myös toimipisteiden ulkopuolelta.
Hankintakilpailun voitti Logica Oy.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kirkkohallitus, Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymät ja koko Lapin kattava yhteistoimintapiiri liittävät
toimialueensa uuteen ympäristöön ja muokkaavat niiden järjestelmärakennetta keskenään yhteensopivaksi. Tämä toimialueitten migraatioprosessi käynnistyy heti vuoden vaihteen jälkeen.
Muut seurakunnat tulevat liittymään yhteiseen ympäristöön vuosien
2009-2010 aikana, jotta kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon mennessä viimeinenkin migraatio on onnistuneesti suoritettu.
Koska pienten seurakuntien ei ole mahdollista yksinään täyttää jäsentietojärjestelmän käytölle asetettuja tietoturvavaatimuksia, tulee alueellisen
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yhteistyön merkitys kasvamaan entistä tärkeämmäksi. Pienten seurakuntien tulee ottaa yhteyttä alueellaan toimiviin aluekeskuksiin tai pyrkiä
muodostamaan uusia aluekeskuksia muiden seurakuntien kanssa.
Kun aluekeskuksen tietoturva on riittävällä tasolla, voidaan keskuksen
toimialue liittää osaksi yhteistä ympäristöä. Takaraja aluekeskusten
muodostamiselle ja yhteiseen ympäristöön liittymiselle on vuoden 2010
loppu.
Riippuen seurakunnan IT –laitteistosta ja siitä, onko yksikkö liittymässä
olemassa olevaan aluekeskukseen vai muodostamassa uutta, on budjetoinnissa tarpeen mukaan varauduttava laitteistoinvestointeihin. Myös
yhteiseen aktiivihakemistoon liittyminen ja olemassa olevan ympäristön
muokkaaminen tulevat aiheuttamaan kuluja. Kirkkohallitus tulee osaltaan avustamaan seurakuntia näissä hankinnoissa ja muutostöissä myöhemmin määriteltävällä tavalla.
Aluekeskusten muodostaminen ja yhteiseen aktiivihakemistoon liittyminen antaa seurakunnille tarpeellisen tietoturvan uuden yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöön. Liittyminen antaa myös mahdollisuuden käyttää
muita yhteiseen käyttöön hankittavia järjestelmiä, kuten joustavan etätyöskentelyn mahdollistavaa etätyöjärjestelmää, varmennepalvelua sekä
identiteettien hallintajärjestelmää.
Investoinnit IT –resursseihin ja osaamiseen kohottavat työasemaverkkojen
ja tietojärjestelmien palvelutasoa sekä edesauttavat työskentelyä yli seurakuntarajojen. Aluekeskusten muodostuminen helpottaa yhteishankintojen ja puitesopimusten tekemistä ja tuo säästöjä IT –ohjelmisto ja –
laitehankinnoissa.

2. TIEDOTUSTILAISUUDET KITKE- JA TYP- HANKKEISTA SYYSKUUSSA
Kirkon yhteisen oman jäsentietojärjestelmän toteuttaminen (KITKEhanke) on käynnissä. Järjestelmän arvioitu käyttöönotto on vuoden 2010
aikana.
Yhteisen jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon liittyy kiinteästi riittävän
tietoturvatason ja tekniikan varmistaminen (TYP-hanke).
Näistä molemmista asioista kerrotaan tarkemmin informaatiotilaisuuksissa, joita järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:
-

Kuopiossa maanantaina 8.9.2008
Oulussa tiistaina 9.9.2008
Turussa tiistaina 16.9.2008
Tampereella keskiviikkona 17.9.2008

Näihin tilaisuuksiin kutsutaan erityisesti seurakuntien kirkonkirjojenpidon, tietotekniikan ja taloushallinnon vastuuhenkilöitä.
Näissä tilaisuuksissa on aiheena myös kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen (HeTa-hanke, katso myös
yleiskirje nro 23/2008). Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja pitopaikasta ilmoitetaan myöhemmin.
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Ilmoittautumiset lähetetään osoitteella anne.saloniemi@evl.fi viimeistään
18.8.2008. Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan tiedot seurakunnasta,
osallistujista (nimi ja virka/tehtävä) ja mahdolliset ruoka-allergiat.
3. YHDISTYVIEN SEURAKUNTIEN JÄSENTIETOJÄRJESTELMIEN TIETOKANNAT
Seurakuntien yhdistyessä yhden yhdistyvän seurakunnan tietokanta valitaan uuden tai laajentuvan seurakunnan tietokannaksi, johon muiden
yhdistyvien seurakuntien tietokannoista tiedot liitetään. Väestörekisterikeskus (VRK) toimittaa seurakuntien yhdistymistilanteessa valtakunnallisesta väestötietojärjestelmästä (VTJ) nk. perustiedot liittyjistä yhteiseen
tietokantaan (kuten aina myös muuton yhteydessä seurakunnasta toiseen). Näiden perustietojen mukaan liittyjät ”muuttavat”ko. seurakunnan
jäseniksi Näin saadaan yhteiseen tietokantaan kaikki 1.1.2009 elävät seurakunnan jäsenet ja heidän historiatietonsa. Lakkaavien seurakuntien
vanhat tietokannat säilytetään ja niiden tiedot konvertoidaan KITKEhankkeen konversiovaiheessa uuteen koko kirkon yhteiseen tietokantaan.
Jos yhdistyvillä seurakunnilla on sama sovellus käytössään, on helpompaa tätä sovellusta käyttäen tarvittaessa hakea kuolleista ja poismuuttaneista tietoa esim. perunkirjoitusta varten sukuselvitykseen vanhasta,
liittyneen seurakunnan ei enää ylläpidettävästä, tietokannasta.
Mikäli joillakin yhdistyvillä seurakunnilla on eri sovellukset, on tärkeää
sopia järjestelmätoimittajan kanssa, että ainakin yksi lisenssi myös toisen
sovelluksen käyttöön voidaan vielä säilyttää ja järjestelmää käyttää tietokannan tietojen lukemiseen ja tietojen tulostamiseen.
Molempien sovellusten käyttötaito ainakin tiedon hakemisen ja tulostamisen osalta tulee olla uuden tai laajentuneen seurakunnan käytettävissä.
Mikäli tällaista käyttötaitoa ei ole mahdollista saada, niin vanhasta tietokannasta tulee tallentaa tiedostoksi ja tulostaa
1.1.2005 - 1.1.2009 kuolleiden ja poismuuttaneiden historiatiedot.
Yhdistyvien seurakuntien vanhoja tietokantoja ei yhdistymisen jälkeen
enää päivitetä uusilla tiedoilla, ainoastaan uuden tai laajentuneen seurakunnan tietokantaa ylläpidetään. Lakanneiden seurakuntien vanhat tietokannat tulee kuitenkin säilyttää ja niistä on oltava varmuuskopiot, jotta
niiden tiedot voidaan konvertoida aikanaan uuden jäsentietojärjestelmän konversioiden yhteydessä uuteen yhteiseen tietokantaan.
Lisätietoja tarvittaessa antaa tietojärjestelmäpäällikkö Inkeri Kranttila,
puh. (09) 1802 412, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@evl.fi .
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