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PLANERINGEN AV SERVICECENTER FÖR KYRKANS PERSONAL- OCH
EKONOMIFÖRVALTNING (HETA-PROJEKTET) FORTSÄTTER 2009

Kyrkomötet i november 2008
I november 2008 godkände kyrkomötet kyrkans centralfonds budget 2009 samt
verksamhets- och ekonomiplan 2009-2011. Kyrkans centralfonds budget finns på
adressen www.kirkko.evl.fi. I budgeten ingår anslag såväl för planering av kyrkans servicecenter för personal- och ekonomiförvaltningen som för anskaffning av
de datasystem som förutsätts.
Kyrkomötets ekonomiutskott konstaterade i sitt betänkande (3/2008) om verksamhets- och ekonomiplanen följande om HeTa: ”Ekonomiutskottet ställer sig
positivt till att kyrkostyrelsen har gått in för att planera HeTa-projektet. Projektet
går ut på att överföra bland annat löneräkningen, in- och utbetalningarna, bokföringen och bokföringen av tillgångar från församlingarna till ett servicecenter som
sköts av kyrkostyrelsen. Församlingarna sköter även i fortsättningen planeringen
av verksamheten och fattar beslut om budgeten.
Utgångspunkterna för HeTa-projektet är att förbättra skötseln av
ekonomiförvaltningen, uppnå besparingar, trygga tillgången på kompetent personal inom ekonomiförvaltningen när många anställda går i pension och frigöra
ekonomiförvaltningens personal från rutinarbete till att sköta de centrala uppgifterna inom personal- och ekonomiförvaltningen. Det har visat sig att bland annat
revideringen av kyrkans lönesystem har medfört nya och bestående uppgifter för
församlingarnas ekonomi- och personalförvaltning.
I budgeten har HeTa-projektet tilldelats 500 000 euro för driftskostnaderna och 2 milj. euro för investeringar. Ekonomiutskottet anser att projektet
bör fortskrida med hjälp av de föreslagna anslagen. I beredningen behövs en precisering av verksamhetsmodellernas investerings- och driftskostnader, risker och
verkningar på församlingarnas ekonomi. Dessutom behövs en bedömning av en
utomstående expert.
Från projektets håll har man försökt att redan i beredningsskedet
informera tillräckligt både stiftsvis och på annat sätt. En förfrågan skickades till
alla ekonomiska församlingsenheter 2007. Det har ändå visat sig att informationen
inte i tillräcklig grad har nått församlingarna och deras personal. Projektet påver-
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kar många anställdas arbete och kan medföra ändringar i deras anställningsförhållanden. Därför bör man i den fortsatta beredningen fästa särskild uppmärksamhet
vid kommunikationen och de frågor som kan orsaka osäkerhet bland personalen.”
Bedömning av HeTa-förutredningen
För att utföra den utomstående expertbedömning som ekonomiutskottet föreslår
anlitas PricewaterhouseCoopers Ab (PWC), som kyrkomötet valt till kyrkans centralfonds revisionssammanslutning och som har gedigen kompetens kring både
uppbyggnad och bedömning av servicecenter.
Syftet med uppdraget är att få en opartisk bedömning av HeTa-förutredningen. På
kyrkomötets önskemål granskas särskilt följande aspekter:
korrektheten i lägesanalysen (insamlingsmetoder, omfattning och exakthet)
korrektheten i kostnads-/nyttokalkylerna
måleffektivitet och benchmarking
modell för kostnadsfördelningen
risker
Arbetet blir kart inom februari.
Beskrivning av servicecentrets processer
Samtidigt har bearbetningen av servicecentrens processer (bokföring och löneräkning) inletts. I arbetet deltar kyrkans centralfonds interna revisor Deloitte & Touche Ab, som har gedigen erfarenhet av denna typ av uppdrag.
Löneräkningsprocesserna beskrivs av
Anne Saloniemi, ordf. (projektchef)
Marja Jakobsson (personalchef, Esbo samf.),
Mona Lindfors (ekonomichef, Strömfors förs.),
Pirkko-Liisa Raittinen (ekonomichef, Lammi förs.),
Mirja Stenroos (ekonomisekreterare, Heinola förs.),
Mirja-Maija Tossavainen (personalchef, Helsingfors samf.) och
Päivi Venäläinen (personalchef, Kyrkostyrelsen).
Bokföringsprocesserna beskrivs av
Anne Saloniemi, ordf. (projektchef)
Arja Ahonen (ekonomichef, Uleåborgs samf.),
Ingeborg Flythström (ekonomichef, Sjundeå förs.),
Maija-Liisa Hietakangas (ekonomiplaneringschef, Kyrkostyrelsen)
Irma Hokka (ekonomichef, Åbo samf.),
Jouni Lätti (ekonomichef, Hyvinge förs.)
Marja-Liisa Nore (ekonomichef, Esbo samf.).
Målet med processbeskrivningen är att definiera hur processernas (inköps- och
säljfakturor, inköps- och säljreskontra, bokföring, bokföring av tillgångar, in- och
utbetalningar, löneräkning, reseersättningar och kostnadsfakturor) arbetsfördelning ska se ut mellan servicecentret och kunden, att se hur processerna behöver
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utvecklas och att beskriva processerna inför inrättandet av ett servicecenter och en
eventuell systemanskaffning.
Det första skedet av detta arbete blir klart i mars. Därefter kommer vi att be om
utlåtanden om processbeskrivningarna av flera församlingar. Beskrivningarna
justeras sedan utifrån responsen. Efter att arbetsfördelningen mellan församlingen
och servicecentret (gränssnittet) definierats är det möjligt att räkna ut exempel på
hur mycket servicecentrets tjänster kommer att kosta och göra en uppskattning av
IT-besparingarna.
Andra förberedelser
Teknikarbetsgruppen består av IT-chef Erkki Heikkinen från Esbo kyrkliga samfällighet och dataadministrationschef Aimo Karjalainen från Kyrkostyrelsen. De
deltar i de ovan nämnda processarbetsgruppernas möten.
Den juridiska arbetsgruppen fortsätter sitt arbete. Gruppen består av: Anne Saloniemi ordf., Tuija Alatalo (lagfaren assessor, domkapitlet i Kuopio stift), Pauliina
Hirsimäki (arbetsmarknadsombud, Kyrkostyrelsens arbetsmarknadsavdelning),
Antti Jääskeläinen (förvaltningschef, Rovaniemi förs.), Matti Mäkinen (lagfaren
assessor, domkapitlet i Åbo stift) och Mikko Tähkänen (förvaltningschef, Kyrkostyrelsen).
Information om projektet
När utredningarna är klara preciseras den nuvarande planen för servicecentret
mer detaljerat. Därefter ordnas informationsträffar i alla stift, där vi delar ut material som berör ämnet, tillsammans ser på bland annat processbeskrivningarna och
svarar på frågor. Dessa dagar ordnas i maj och närmare information skickas till
församlingarna i februari. Det är mycket viktigt att så många som möjligt av medlemmarna i kyrkoråden och de gemensamma kyrkråden deltar.
Information om HeTa finns på adressen www.evl.fi/hyvatkaytannot och via
kysy.hetasta@evl.fi. Också på webbsidorna kan förtroendevalda studera projektet
på förhand.
Om det finns frågor kan man alltid vända sig direkt till projektchefen
(anne.saloniemi@evl.fi eller 050-4409 044).
Utlåtanden av församlingarna
Vi kommer att be alla ekonomiska församlingsenheter (kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet) ge utlåtande om planen. I utlåtandet ber vi er ta ställning till
åtminstone följande frågor:
Vad anser församlingen om tanken på ett servicecenter?
Behövs det? Eller skulle det gå att fortsätta som för närvarande trots att
församlingarnas ekonomiska utsikter är mycket dåliga?
Vilket alternativ vore bättre: a) ett centraliserat servicecenter som verkar lokalt eller b) regionala servicecenter?
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Är församlingen beredd att frivilligt anlita servicecentrets tjänster om
man samtidigt får tillgång till ett datasystem som finansierats av kyrkans centralfond?
Vad anser församlingen om att det bereds ett lagförslag som innebär att
alla församlingar efter en övergångsperiod blir tvungna att börja använda servicecentrets tjänster?
Vilken anser församlingen är den bästa placeringsorten för a) ett centralt servicecenter eller b) lokala servicecenter?
Begäran om utlåtande skickas i maj och svaren ska returneras i augusti. Det är
viktigt att alla ekonomiska församlingsenheter ger sitt utlåtande.
Nästa steg i förvaltningen
Kyrkomötesombuden kommer i maj att få information om hur HeTa-projektet
framskrider.
Till kyrkomötets session i november görs en framställning om ändring av kyrkolagen, så att ett servicecenter inrättas för att betjäna alla församlingar och samfälligheter och Kyrkostyrelsen. Lagändringen behövs för att Kyrkostyrelsen ska kunna tillhandahålla löne- och ekonomitjänster för församlingarna.
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