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DISTRIBUTION AV CIRKULÄR ENDAST VIA INTERNET OCH CIRKULÄRMEDDELANDEN PER E-POST FR.O.M. 1.2.2007

Kyrkostyrelsens och Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär distribueras fr.o.m.
1.2.2007 endast på internet och skickas därefter inte alls ut per post. Trots att cirkulären antar elektronisk form kan det även framöver finnas situationer då bilagor
till cirkulär (t.ex. publikationer som inte finns tillgängliga i elektronisk form) undantagsvis måste skickas per post.
Syftet med omställningen är att minska kostnaderna och förbättra servicen på ett
sätt som gör att cirkulären effektivare når mottagarna.
När ett nytt cirkulär har getts ut skickas ett cirkulärmeddelande per e-post till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna, till den e-postadress som uppgetts
för elektronisk kommunikation. Detta meddelande med rubriken ”Kyrkostyrelsens och Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulärmeddelande” innehåller cirkulärets rubrik, vid behov en kort beskrivning av cirkulärets innehåll och information
om vem det riktar sig till. Meddelandet innehåller också en länk till själva cirkuläret.
När postningen av cirkulär i pappersform upphör 1.2.2007 berörs också de få nuvarande mottagare som mot en avgift särskilt har beställt cirkulären.
Kyrkostyrelsen har under de senaste åren gett ut omkring 40 cirkulär per år. Varje
cirkulär skickas för närvarande per post till omkring 1 500 mottagare (cirka 1 200
finskspråkiga och cirka 300 svenskspråkiga).
Kyrkostyrelsen och Kyrkans arbetsmarknadsverk har sedan 1997 lagt ut sina cirkulär på internet. Adressen till både tidigare och nya cirkulär är evl.fi/cirkularen
(evl.fi/yleiskirjeet).
Det nya förfaringssättet innebär att kyrkans förvaltning internt inför ekommunikation för utskickning av cirkulär till församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna och domkapitlen. Kyrkostyrelsen skickar ett cirkulärmeddelande i
form av ett e-postmeddelande till församlingens allmänna adress.
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Postningen av cirkulär föranleder i dagens läge avsevärda kopierings- och portokostnader. Dessa kostnader minskas avsevärt genom elektronisk distribution. Edistributionen kan dessutom göras så att cirkulären och därmed informationen i
dem bättre och snabbare når de anställda inom kyrkans förvaltning som berörs av
cirkuläret.
Cirkulärmeddelandena kommer att skickas till alla församlingars och kyrkliga
samfälligheters allmänna e-postadresser. Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna sköter själva den interna distributionen på det sätt som anses ändamålsenligt, till exempel så att cirkulärmeddelandet skickas vidare endast till dem
saken gäller eller så att meddelandet förmedlas till alla anställda och ledande förtroendevalda. Det går också att skriva ut cirkulären för intern distribution till
pappers. Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna ansvarar för den interna distributionen av cirkulärmeddelanden. Församlingen och samfälligheten bör
ordna så att någon följer upp e-postadressen på motsvarande sätt som den traditionella posten kontrolleras.
Ett cirkulärmeddelande skickas per e-post till församlingarnas och de kyrkliga
samfälligheternas allmänna e-postadress. Dessutom kommer cirkulärmeddelandet
att skickas till alla e-postadresser som finns i Kyrkostyrelsens Sertika-databas. I
Sertika införs kontaktuppgifter till alla församlingar och kyrkliga samfälligheter.
Utöver församlingarnas och samfälligheternas e-postadresser går det att skriva in
kyrkoherdens och ekonomichefens/förvaltningsdirektörens kontaktuppgifter och
i så fall skickas cirkulärmeddelandena också direkt till dem. Om det i den kyrkliga
samfälligheten finns ett centralregister är det möjligt att i Sertika införa direktörens kontaktuppgifter och e-postadress, vilket gör att meddelandet också automatiskt skickas till direktören.
E-postadresserna publiceras tillsammans med församlingarnas och samfälligheternas kontaktuppgifter på evl.fi-tjänsten på internet endast som församlingsspecifika uppgifter och på grund av spamrisken i formen xxx.yyy(at)evl.fi. Kyrkostyrelsen ger inte ut e-postadresser som färdigt sammanställda listor till utomstående.
Cirkulärmeddelandena skickas också till domkapitlen.
Cirkulärmeddelanden skickas även till de kyrkomötesombud och medlemmar i
kyrkostyrelsens plenum som så önskar. Däremot skickas cirkulärmeddelanden
inte ut till andra privatpersoner.
I vissa fall kan cirkulärmeddelanden skickas till organisationer utanför kyrkans
förvaltning. På begäran kan cirkulärmeddelandet skickas särskilt till sådana aktörer som har beröringspunkter med den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och
kyrkans förvaltning.

Vilka åtgärder krävs av församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna?
Många församlingar har redan allmän e-postadress. Övergången till det nya enbart elektroniska cirkulärformatet förutsätter att alla församlingar och samfälligheter har en egen e-postadress. Därför bör de som inte redan har det skaffa en allmän e-postadress och senast 8.1.2007 meddela den till Kyrkostyrelsen på adressen
kirkkohallitus.osoitemuutokset@evl.fi.
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Också de församlingar och samfälligheter som redan har en allmän e-postadress
bör kontrollera att den har meddelats till Kyrkostyrelsen och finns införd under
församlingens kontaktinformation. Kontaktuppgifterna till församlingarna och de
kyrkliga samfälligheterna finns på adressen www.evl.fi/kirkko/srk.html.
I detta sammanhang rekommenderar vi också i övrigt alla församlingar och samfälligheter att kontrollera att uppgifterna stämmer och vid behov meddela om
ändringar på adressen kirkkohallitus.osoitemuutokset@evl.fi.
De adresser som församlingarna för närvarande använder är inte enhetliga till
formen, utan många olika varianter förekommer. Dessutom har några församlingar uppgett en tjänsteinnehavares adress i formen fornamn.efternamn@evl.fi som
församlingens e-postadress. Vi vill betona att församlingen inte som allmän adress
för e-kommunikation kan använda en enskild anställds personliga e-postadress. I
stället bör man använda en adress som hänvisar till församlingens namn.
Kyrkostyrelsen rekommenderar att församlingar och kyrkliga samfälligheter skapar e-postadresser enligt följande modell: hauhon.seurakunta@evl.fi och
saltviks.forsamling@evl.fi
och
vaasan.seurakuntayhtyma@evl.fi
och
vasa.kyrkliga.samfallighet@evl.fi. Om församlingen eller samfälligheten redan har
en e-postadress i någon annan form behöver den inte i detta sammanhang nödvändigtvis ändras i enlighet med rekommendationen, förutom alltså i fall en tjänsteinnehavares personliga adress används.

Övriga organisationer som eventuellt är intresserade av att få cirkulärmeddelanden
Cirkulärmeddelanden kan efter övervägande skickas till organisationer utanför
kyrkans förvaltning som har kontakter till den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess verksamhet och till den kyrkliga förvaltningen. En begäran kan
skickas till kirkkohallitus.osoitemuutokset@evl.fi. Cirkulärmeddelanden skickas
endast till organisationens allmänna adress.

Övrig e-kommunikation i församlingar och kyrkliga samfälligheter
Övergången till den elektroniska distributionen gäller endast den kyrkliga förvaltningens interna verksamhet. Cirkulärdistributionen i e-form har ingen direkt
inverkan på andra eventuella e-tjänster.
När församlingen eller samfälligheten har skaffat sig en allmän e-postadress är det
naturligtvis möjligt att även i större omfattning införa e-kommunikation. Detta
innebär att församlingen eller samfälligheten i enlighet med lagen om elektronisk
kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) kan besluta att privatpersoner och organisationer kan uträtta ärenden som gäller anhängiggörande,
behandling eller delgivning av förvaltningsärenden elektronisk väg i kontakten
med församlingen eller samfälligheten. Beslut om en mera omfattande tillämpning
av lagen fattas av kyrkorådet, församlingsrådet eller gemensamma kyrkorådet.
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Närmare upplysningar om elektronisk distribution av cirkulären
Mera information om den elektroniska cirkulärdistributionen ges vid behov av
förvaltningschef Mikko Tähkänen vid Kyrkostyrelsen, tfn (09) 180 22 23, e-post
fornamn.efternamn@evl.fi.
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