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FÖRSAMLINGARNAS GEMENSAMMA MEDLEMSDATASYSTEM
BÖRJAR BYGGAS UPP

Kyrkans nya gemensamma medlemsdatasystem kommer att tas i bruk 2010. I dag
har församlingarna egna system och databaser och två systemleverantörer erbjuder databasprodukter för församlingarna. I det nya systemet kommer alla församlingars medlemsdata att finnas i en enda databas och församlingarna använder
samma gemensamma medlemsregisterprogram som är kyrkans eget.
Det gemensamma medlemsdatasystemet kommer att bestå av två delar, en datamodul och en digitalmodul. I datamodulen finns uppgifterna från de nuvarande
medlemsdatabaserna. I digitalmodulen ingår uppgifter från gamla kyrkböcker och
familjeakter, som redan före överföringen till databasen lagts på mikrokort och
digitaliserats.
Kyrkostyrelsen har beslutat att datamodulen byggs upp tillsammans med WMData Oy. Efter en upphandling i två steg konstaterades företaget ha det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Digitalmodulen kommer att levereras av Affecto Ab.
Det nya systemet byggs upp från noll. Detta innebär att systemet inte bygger på
tekniken i någotdera av de registersystem som för närvarande används och att de
nuvarande systemen inte används som grund för det nya.
Systemet byggs upp under 2007–2010 och testas i några församlingar 2009. Målet
är inställt på att basdelen (datamodulen) ska tas i bruk i alla församlingar under
2010 och digitalmodulen eventuellt något senare.
Investeringskostnaderna uppgår till cirka fem miljoner euro. Efter att systemet
införts behövs uppskattningsvis drygt en miljon euro per år för utveckling och
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underhåll. Kyrkostyrelsen finansierar den tekniska uppbyggnaden, utvecklingen
och underhållet och församlingarna betalar bara för sina egna apparater.
Arbetet med att bygga upp det nya medlemsdatasystemet leds av en styrgrupp
med ecklesiastikrådet Matti Halttunen från Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning
som ordförande. Medlemmar i styrgruppen är centralregisterdirektör Hannu
Houtsonen (Helsingfors kyrkliga samfällighet), dataadministrationschef Aimo
Karjalainen (Kyrkostyrelsen), centralregisterdirektör Tuija Korhonen (S:t Michels
kyrkliga samfällighet), datasystemchef Inkeri Kranttila (Kyrkostyrelsen), ITplanerare Marjut Marila (Raumo församling), centralregisterdirektör Jouko Räty
(Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet), projektchef Anne Saloniemi (Kyrkostyrelsen, tjänstledig från posten som ekonomichef i Torneå församling), chefen för
gemensamma församlingsarbetet Timo Takala (Tammerfors kyrkliga samfällighet)
och förvaltningschef Mikko Tähkänen (Kyrkostyrelsen). Som ordinarie sakkunniga har styrgruppen utsett informationsförvaltningscheferna Seppo Kuusivuori
(Helsingfors kyrkliga samfällighet) och Jukka Nyrhinen (Tammerfors kyrkliga
samfällighet). Projektchef är datasystemchef Inkeri Kranttila på Kyrkostyrelsen.
Den nya medlemsdatabasen förutsätter också ändringar i kyrkans lagstiftning.
Kyrkostyrelsen bereder en framställning till kyrkomötet där förutsättningarna och
möjligheterna i det nya systemet beaktas. Ett förslag till ändring av kyrkolagen
inom detta område var aktuell på kyrkomötet redan i maj i år. Kyrkomötet ansåg
då projektet vara motiverat och värt att understöda, men ärendet skickades tillbaka till Kyrkostyrelsen för preciseringar främst av lagteknisk karaktär. Efter att beredningen kompletterats kommer ändringarna i lagstiftningen att tas upp på nytt
av kyrkomötet i maj 2008.
När det nya systemet byggs upp är utgångspunkten att det bättre ska fylla de behov som föranleds av församlingens verksamhet. Dessutom ska kyrkan med hjälp
av det nya registret på ett utmärkt sätt kunna sköta de myndighetsuppgifter som
har ålagts församlingarna. Projektet har hittills genomförts och kommer att fortsätta genomföras i nära samarbete med församlingarna. Till projektet hör flera olika
delprojekt där också församlingarnas representanter kommer att kallas in.
Den nya medlemsdatabasen och de funktioner och omställningar den medför behandlas på ett seminarium under namnet Into@ – seurakuntahallinnon ammattipäivät som hålls i Jyväskylä 16–18.10.2007. Seminariet kombineras med seminarierna IT@Kirkko och Intoa Arkeen. Information om program och anmälningar
finns på adressen www.intoa.fi.
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FÖRSAMLINGSKODERNA BLIR SEXSIFFRIGA

Varje församling har en egen församlingskod. Likaså har varje kyrklig samfällighet och varje centralregister en egen kod. Dessa koder är tresiffriga. Med hjälp av
koderna identifieras församlingarna till exempel i befolkningsdatasystemet och
kyrkans pensionsanstalts pensionssystem.
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Eftersom de tillgängliga församlingskoderna håller på att ta slut har vi tillsammans med Befolkningsregistercentralen beslutat göra koderna sexsiffriga. Detta
görs så att koderna i datasystemen kompletteras med tre nollor framför den nuvarande koden (t.ex. blir 622 i fortsättningen 000622).
Samtidigt ändras också koderna för församlingar inom den ortodoxa kyrkan och
de registrerade religionssamfunden till sexsiffriga.
De sexsiffriga koderna tas i bruk 9.11.2007, då de nya koderna införs i ändringsmeddelanden mellan församlingarna och befolkningsdatasystemet. Leverantörerna av medlemsdatasystemen (InnofactorSirius och Papinkirja) gör nödvändiga
uppdateringar och till denna del krävs inga åtgärder från församlingarnas sida.
Om församlingen däremot använder sig av något annat datasystem där församlingskoderna ingår finns det skäl att informera programleverantörerna om ändringen.
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BDS-FÖRFRÅGAN I BRUK SENAST 14.9.2007

I cirkulär 18/2007 daterat 7.8.2007 gavs information om befolkningsdatasystemets
nya tillämpning BDSförfrågan. Alla nuvarande eFolkDirekt-användare har också
tillgång till den nya BDSförfrågan. Bruksanvisningar för den nya tjänsten finns på
Kyrknätets intranät under VTJkysely/eVäestöSuora. För att inloggningen i den
nya tjänsten ska fungera problemfritt bör alla som nu använder eFolkDirekt senast
14.9.2007 logga in en första gång på BDSförfrågan.
Närmare uppgifter om de ärenden som tas upp i detta cirkulär ges av datasystemchef Inkeri Kranttila, tfn (09) 1802 412, och förvaltningschef Mikko Tähkänen, tfn
(09) 1802 223.
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