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Seurakuntien yhteisen jäsentietojärjestelmän rakentaminen
alkaa
Seurakuntakoodit muuttuvat kuusinumeroisiksi
VTJkysely käyttöön 14.9.2007 mennessä

SEURAKUNTIEN YHTEISEN JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄN
RAKENTAMINEN ALKAA

Kirkon uusi yhteinen jäsentietojärjestelmä tulee käyttöön vuonna 2010. Tällä hetkellä seurakunnilla on omat järjestelmänsä ja omat tietokantansa ja seurakuntien
käytössä on kahden eri toimittajan jäsentietojärjestelmätuotteita. Uudessa järjestelmässä seurakuntien jäsentiedot ovat yhdessä tietokannassa ja seurakunnat käyttävät samaa, kirkon yhteistä ja omaa jäsentietojärjestelmäsovellusta.
Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä tulee koostumaan kahdesta osiosta eli dataosuudesta ja digiosuudesta. Dataosuudessa on nykyisten jäsentietojärjestelmien
tiedot. Digiosuus puolestaan sisältää vanhojen kirkonkirjojen ja perhelehtien tiedot, jotka on ennen tietokantaan siirtämistä mikrokuvattu ja digitoitu.
Kirkkohallitus on päättänyt järjestelmän dataosuuden rakentamisesta WM-Data
Oy:n kanssa. Yritys todettiin kaksivaiheisen hankintakilpailun jälkeen kokonaistaloudellisimmaksi toimittajaksi. Digiosuuden toimittajaksi puolestaan on valittu
Affecto Oy.
Uuden järjestelmän rakentamisessa lähdetään ”puhtaalta pöydältä”. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden järjestelmän rakentaminen ei perustu kummankaan tällä hetkellä käytössä olevan kahden eri jäsentietojärjestelmän nykyiseen tekniikkaan ja
että kumpikaan tällä hetkellä käytössä olevista jäsentietojärjestelmistä ei ole uuden
järjestelmän pohjana.
Järjestelmä rakennetaan vuosien 2007 – 2010 aikana ja otetaan testikäyttöön osassa
seurakuntia vuonna 2009. Tämän hetkisten tavoitteiden mukaan järjestelmän perusosa (dataosuus) otetaan käyttöön kaikissa seurakunnissa vuoden 2010 aikana ja
digiosuus mahdollisesti hiukan myöhemmin.
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Järjestelmän investointikustannukset ovat noin viisi miljoonaa euroa. Käyttöönoton jälkeen kehittämiseen ja ylläpitoon kuluu arviolta reilu miljoona euroa vuodessa. Kirkkohallitus kustantaa järjestelmän teknisen rakentamisen, kehittämisen
ja ylläpidon; seurakunnat maksavat vain omat laitekustannuksensa.
Uuden jäsentietojärjestelmän rakentamishankkeen johtoryhmän puheenjohtajana
toimii Kirkkohallituksen hallinto-osaston johtaja kirkkoneuvos Matti Halttunen ja
jäseninä keskusrekisterin johtaja Hannu Houtsonen (Helsingin seurakuntayhtymä), tietohallintojohtaja Aimo Karjalainen (Kirkkohallitus), keskusrekisterin johtaja Tuija Korhonen (Mikkelin seurakuntayhtymä), tietojärjestelmäpäällikkö Inkeri
Kranttila (Kirkkohallitus), tietohallintosuunnittelija Marjut Marila (Rauman seurakunta), keskusrekisterin johtaja Jouko Räty (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä), projektipäällikkö Anne Saloniemi (Kirkkohallitus, virkavapaalla Tornion
seurakunnan talouspäällikön virasta), yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala (Tampereen seurakuntayhtymä) ja hallintopäällikkö Mikko Tähkänen (Kirkkohallitus). Johtoryhmän nimeäminä pysyvinä asiantuntijoina toimivat tietohallintopäällikkö Seppo Kuusivuori (Helsingin seurakuntayhtymä) ja tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen (Tampereen seurakuntayhtymä). Hankkeen hankepäällikkönä
toimii tietojärjestelmäpäällikkö Inkeri Kranttila Kirkkohallituksesta.
Uuden jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon liittyy myös nykyisen kirkkolainsäädännön muuttaminen. Kirkkohallitus valmistelee kirkolliskokoukselle esityksen,
jossa huomioidaan uuden järjestelmän edellyttämät vaatimukset ja mahdollisuudet. Asiaan liittyvä kirkkolain muutosesitys oli jo viime toukokuun kirkolliskokouksessa käsiteltävänä. Tuolloin kirkolliskokous piti hanketta sinänsä kannatettavana ja perusteltuna, mutta asia palautui Kirkkohallitukseen, jotta voidaan täsmentää eräitä lähinnä lainsäädäntöteknisiä seikkoja. Asian jatkovalmistelun jälkeen kirkkolainsäädännön muutokset tullaan viemään kirkolliskokoukseen uudelleen käsiteltäväksi toukokuussa 2008.
Uuden jäsentietojärjestelmän rakentamisen lähtökohtana on, että järjestelmä tulee
täyttämään entistä paremmin erilaiset seurakunnallisesta toiminnasta lähtevät
tarpeet. Lisäksi uudella järjestelmällä tulee pystyä hoitamaan laadukkaasti seurakunnille kuuluvat viranomaistehtävät. Hankkeen yhteydessä on oltu ja tullaan
olemaan tiiviissä yhteydessä ja yhteistyössä seurakuntien kanssa. Hankkeeseen
liittyy monia erilaisia projekteja, joihin tullaan kutsumaan myös seurakuntien
edustajia.
Uutta jäsentietojärjestelmää ja sen toiminnallisia mahdollisuuksia sekä mukanaan
tuomia muutoksia käsitellään Into@seurakuntahallinnon ammattipäivillä Jyväskylässä 16. – 18.10.2007. Näissä ammattipäivissä on yhdistetty samaan tapahtumaan
aikaisemmat IT@Kirkko-koulutustapahtuma ja Intoa Arkeen –koulutustapahtuma.
Päivien tarkemmasta ohjelmasta ja ilmoittautumisesta löytyy tieto osoitteesta
www.intoa.fi.
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SEURAKUNTAKOODIT MUUTTUVAT KUUSINUMEROISIKSI

Kullakin seurakunnalla on oma seurakuntakoodinsa. Tällainen koodi on myös
kullakin seurakuntayhtymällä ja keskusrekisterillä. Tämä koodi on kolminumeroinen. Tällä koodilla seurakunnat erotellaan toisistaan esimerkiksi väestötietojärjestelmässä ja kirkon eläkelaitoksen eläketietojärjestelmässä.
Koska vapaat seurakuntakoodit ovat loppumassa, on yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen kanssa päätetty muuttaa koodi kuusinumeroiseksi. Tämä tarkoittaa
sitä, että tietojärjestelmissä nykyisen kolminumeroisen koodin eteen lisätään etunollat (esim. 622 on jatkossa 000622).
Kuusinumeroisiksi muuttuvat tässä yhteydessä myös ortodoksisen kirkon seurakuntien ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien koodit.
Kuusinumeroiset koodit otetaan käyttöön 9.11.2007. Tällöin uudet koodit tulevat
mukaan seurakuntien ja väestötietojärjestelmän väliseen muutostietoliikenteeseen.
Jäsentietojärjestelmiin (InnofactorSirius ja Papinkirja) jäsentietojärjestelmätoimittajat tekevät tarvittavat päivitykset, joten näiden järjestelmien osalta muutos ei edellytä seurakunnilta erityisiä toimenpiteitä. Sen sijaan jos seurakunnalla on mahdollisesti käytössään muita tietojärjestelmiä, joissa käytetään seurakuntakoodeja, kyseessä olevia järjestelmätoimittajia on syytä informoida asiasta.

3.

VTJKYSELY KÄYTTÖÖN 14.9.2007 MENNESSÄ

Väestötietojärjestelmän uuden suorakäyttösovelluksen VTKkyselyn käyttöönotosta kerrottiin yleiskirjeessä 7.8.2007 nro 18/2007. Kaikki nykyiset eVäestöSuoran
käyttäjät pääsevät myös uuteen VTJkyselyyn. Uuden palvelun käyttöönotto-ohjeet
löytyvät Kirkko-verkon intrasta kohdasta VTJkysely/eVäestöSuora. Jotta uuteen
palveluun kirjautuminen onnistuisi ilman ongelmia, tulisi kaikkien nykyisten
eVäestöSuoran kyselykäyttäjien kirjautua ensimmäisen kerran VTJkyselyyn
14.9.2007 mennessä.
Lisätietoja tämän yleiskirjeen asioista antavat tarvittaessa tietojärjestelmäpäällikkö
Inkeri Kranttila, puh. (09) 1802 412, ja hallintopäällikkö Mikko Tähkänen, puh.
(09) 1802 223.
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