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BEREDNINGEN AV KYRKANS SERVICECENTER FÖR BOKFÖRING OCH
LÖNERÄKNING (HETA) – SITUATIONEN I FEBRUARI 2011
Placeringsorter
Kyrkostyrelsens plenum beslöt den 22 februari 2011 att det första verksamhetsstället för kyrkans servicecenter för bokföring och löneräkning placeras i Uleåborg.
Detta verksamhetsställe blir samtidigt servicecentrets huvudkontor.
Plenum beslöt också att ytterligare serviceenheter senare inrättas i Lahtis och Kuopio. Den svenskspråkiga enheten kommer att finnas i Borgå.
Pilotförsamlingar
Verksamheten inleds med ett pilotskede som skapas kring verksamhetsenheten i
Uleåborg. Tanken är att de församlingar som deltar i pilotskedet också blir de första kunderna när servicecentret inleder sin verksamhet. Som pilotförsamlingar
utsåg plenum Uleåborgs kyrkliga samfällighet och församlingarna i Rovaniemi,
Ylivieska, Kiiminki, Kalajoki, Nivala, Oulainen, Haapavesi, Sievi, Alavieska, Paltamo, Utajärvi, Hailuoto och Haapajärvi.
Val av nyckelpersoner
Kyrkostyrelsens plenum inrättade den 19 oktober 2010 tre tjänster vid servicecentret, nämligen tjänsterna som direktör, IT-chef och personalchef. Tjänsterna har
emellertid inte utlysts i väntan på beslut om på vilken ort det första kontoret placeras. Det är tänkt att alla de nämnda personerna ska arbeta vid det första verksamhetsstället, i Uleåborg.
Tjänsterna kommer att utlysas så snart som möjligt och tillsätts under våren 2011.
Upphandling av datasystem
Upphandlingen av datasystem kommer att göras genom förhandlat förfarande
enligt 25 § i lagen om offentlig upphandling. I första skedet av upphandlingen har
leverantörer ombetts lämna in ansökningar om deltagande i upphandlingsförfarandet.
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Följande företag har gått vidare till andra skedet inom respektive delområde:
1. Primär lösning (bokföring, intern fakturering, bokföring av anläggningstillgångar, fakturahantering, allmän fakturering, sälj- och inköpsreskontra): Siemens
IT Solutions and Services, Logica och Fujitsu Services
2. Separata lösningar
a) löneräkning: Logica, Aditro och Mepco
b) reseräkningar och omkostnadsfakturor: Basware, Siemens IT Solutions and Services och Logium
c) in- och utbetalningar: OpusCapita, Basware och Siemens IT Solutions and Services
d) portallösning: Siemens IT Solutions and Services, Affecto och Fujitsu Services
Förhandlingarna inleds i början av mars. Upphandlingsbesluten fattas under våren 2011.
Namntävling
Servicecentrets officiella namn är kyrkans servicecenter för bokföring och löneräkning. I beredningsskedet har projektet gått under namnet HeTa.
Det vore emellertid bra att få ett nytt, kort och beskrivande namn för servicecentret, som kunde användas i andra än officiella sammanhang.
En namntävling har utlysts på Sacristas HeTa-sidor den 18 februari 2011. Under
rubriken Namntävling finns en e-blankett där man kan lämna sina förslag. En länk
till blanketten finns också under rubriken Aktuellt och datumet 18 februari 2011.
Hitta på ett namn för kyrkans servicecenter! Ett e-postmeddelande om namntävlingen har skickats till de ekonomiansvariga i församlingar och kyrkliga samfälligheter.
Namntävlingen är öppen för alla och förslag tas emot fram till måndagen den 2
maj 2011 kl. 16.00.
Beslut om servicecentrets inofficiella namn fattas av kyrkostyrelsens plenum.
Turnéschema
Aktuella och framtida HeTa-frågor presenteras vid informationsdagar enligt följande:
-

S:t Michel tis. 10.5.2011
Kuopio ons. 11.5.2011
Uleåborg tor. 12.5.2011
Jyväskylä tis. 17.5.2011
Lahtis ons. 18.5.2011
Åbo tis. 24.5.2011
Åbo ons. 25.5.2011 (på svenska)
Helsingfors fre. 27.5.2011
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Vi önskar att i första hand personer som arbetar inom ekonomiförvaltning/ekonomikontor deltar i informationsdagarna. Programmet pågår som regel
kl. 9-15. Exaktare tidtabell och program skickas ut efter anmälan.
Anmälan per e-post till anne.saloniemi@evl.fi och/eller saana.suojanen@evl.fi
senast fre.29.4.2011. Uppge namn, församling/samfällighet och eventuella allergier.
Närmare uppgifter: projektchef Anne Saloniemi, tfn 09-180 2584.
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