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MEIDÄN KIRKKO TIETOVERKOISSA - KIRKON TIETOHALLINTOSTRATEGIA
VUOSILLE 2009 - 2012
Kirkon tietohallinto kehittää ja ylläpitää kirkon tehtävissä tarvittavia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja. Kehittämisen lähtökohtana ovat kirkon perustehtävän tarpeet.

Tietohallinto on luonteeltaan tukitoiminto, kuten henkilöstö- ja taloushallinto. ITasiantuntijoilla on oma erityisroolinsa, mutta tietohallinto kuuluu kaikille työntekijöille, kun kehitetään seurakuntien työtä tieto- ja viestintätekniikan keinoin.
Meidän kirkko tietoverkoissa -niminen kirkon tietohallinnon johtoryhmän mietintö
löytyy Internetistä osoitteesta www.evl.fi/tietohallinto/strategia. Se sisältää kirkon
tietohallintostrategian vuosille 2009 - 2012.
Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli em. mietintöä kokouksessaan 21.10.2008 ja
hyväksyi sen luvussa 3 esitetyn kirkon tietohallinnon perustehtävän, tavoitetilan
vuonna 2012 ja toimintasuunnitelman vuosille 2009 - 2012 noudatettavaksi kirkon
keskusrahaston rahoittamassa toiminnassa käytettävissä olevien resurssien rajoissa.
Lisäksi kirkkohallituksen täysistunto kehotti seurakuntia omalta osaltaan toteuttamaan po. tavoitetilan linjauksia ja po. toimintasuunnitelman painopisteitä.
Tieto- ja viestintätekniikan soveltamiselle on monia tarpeita ja mahdollisuuksia
myös lähivuosien aikana. Tärkeänä uutena painopisteenä on kirkon tietohallinnon
uudelleen organisointi.
Pienten seurakuntien IT-resurssit ja IT-osaaminen eivät enää yksinään riitä mm.
lakisääteisten tietoturvavaatimusten toteuttamiseen. Tämän vuoksi tarvitaan sellaisia seurakuntien paikallisia sopimuspohjaisia IT-yhteistyöalueita, joissa on useita päätoimisia IT-asiantuntijoita hoitamassa mm. kirkon jäsentietojärjestelmän
tietoturvallisen käyttöönoton yhteistyössä alueen seurakuntien ja eri työalojen
asiantuntijoiden kanssa.
Kirkon tietohallinnon uudelleen organisointi on merkittävässä roolissa myös seurakuntien muiden työalojen paikallisen yhteistyön kehittämisessä esimerkiksi silloin, kun yhtenäistetään eri työalojen tietojärjestelmiä IT-yhteistyöalueen sisäl-
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lä. Kyse ei ole tällöin vain tekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, vaan myös
työalan toimintatapojen ja uusien toimintamahdollisuuksien tarkastelusta, suunnittelusta ja käyttöön ottamisesta.
Muita tietohallinnon vuosien 2009 - 2012 kokonaiskirkollisia painopisteitä ovat
hengellinen elämä verkossa, seurakuntavaalit, jäsentietojen hallinta, työpaikkailmoittelu ja rekrytoinnin hallinta, henkilöstö- ja taloushallinto, kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä, tietoturva- ja tietosuoja sekä KIRKKO-verkon muu kehittäminen ja tietohallintostrategian jalkautus.
Internetistä osoitteesta www.evl.fi/tietohallinto/strategia löytyvät myös Meidän
kirkko tietoverkoissa -mietinnön sisältöä esittelevät kalvosarjat sekä kaikki mietinnön liitteet. Mietinnön kappaleessa 2.4.3 selostetaan niitä käytännön toimenpiteitä, joihin kirkon eri yksiköissä on ryhdyttävä, jotta esillä olevat kehittämishankkeet etenevät. Nämä toimenpideluettelot on suunnattu seuraaville tahoille: Kirkkohallitus ja hiippakuntien tuomiokapitulit. Seurakuntatalouden IT-asioista vastaava. Jäsentietojen hallinnasta vastaava. Työntekijöiden rekrytoinnista vastaava.
HeTa-hankkeen asioista vastaava. Verkkoviestinnästä ja verkkotoiminnasta vastaava.
Lisätietoja saa Kirkkohallituksesta erityisesti seuraavasti:
-

Hengellinen elämä verkossa: hankekoordinaattori Hannu Majamäki,
hannu.majamaki@evl.fi
Seurakuntavaalien tietojärjestelmät: tietojärjestelmäpäällikkö Hannele Sainio, hannele.sainio@evl.fi
Kirjuri-järjestelmä eli kirkon uusi jäsentietojärjestelmä: tietojärjestelmäpäällikkö Inkeri Kranttila, inkeri.kranttila@evl.fi
Kirkon työpaikkatorin käyttö: työmarkkina-asiamies Katariina Kietäväinen, katariina.kietavainen@evl.fi
HeTa-hanke: projektipäällikkö Anne Saloniemi, anne.saloniemi@evl.fi tai
kysy.hetasta@evl.fi

-

Kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä: tietotekniikkapäällikkö Jouko Järvenpää, jouko.jarvenpaa@evl.fi

-

Tietoturva ja tietosuoja: tietoturva-asiantuntija Jussi Mukari,
jussi.mukari@evl.fi

-

Seurakuntien IT-yhteistyöalueet: tietohallintojohtaja Aimo Karjalainen,
aimo.karjalainen@evl.fi

-

Porvoon hiippakunnan asiat: adb-konsult Magnus Malmsten,
magnus.malmsten@evl.fi

Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut ja hiippakuntien tuomiokapitulit järjestävät alueelliset IT@kirkko-päivät maaliskuussa 2009. Asiaa selostetaan kirkkohallituksen
yleiskirjeessä 37/2008.
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