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Ledningsgruppen för KITKE-projektet, dvs. utvecklingen av kyrkböcker och datasystem har den 27 maj 2010 ställt upp som mål att medlemsdatasystemet Kirjuri
ska tas i bruk i alla församlingar den 1 december 2011.
Fram till detta datum är det möjligt att med gott resultat bygga upp, testa och pilotköra Kirjuri-systemet och ordna utbildning samt att planera och verkställa datasäkerhetsarrangemangen. Även de regionala IT-centralerna hinner tillsammans
med församlingarna vidta de utvecklingsåtgärder som förutsätts i församlingarnas
datateknik och datasäkerhet.
Pilottestning och utbildning i Kirjurisystemet genomförs år 2011.
Närmare information om de åtgärder som krävs före införandet och om tidsplanen för åtgärderna ges senare bland annat på den nya webbtjänsten Sacrista (tills
vidare sakasti.evl.fi under rubrikerna ”Uudistuva kirkko” och ”KITKE-projektet”).
Riksdagen har den 26 maj 2010 godkänt de ändringar i kyrkolagens 16 kapitel som
föranleds av Kirjuri. Ändringarna i kyrkolagen träder i kraft samtidigt som Kirjuri
tas i bruk den 1 december 2011.
Datasystemchefen Inkeri Kranttila vid Kyrkostyrelsen har hittills varit projektchef
för KITKE-projektet. Projektet kommer framöver att fokusera allt mera på frågor
som gäller införandet av Kirjuri och utveckling av verksamhetsprocesserna. Därmed har projektledningen omorganiserats från och med den 1 juni 2010.
Inkeri Kranttila är sedan den 1 juni projektchef för KITKE-projektet med ansvar
för utvecklingen av Kirjurisystemets funktioner och införande av systemet, för
etableringen av nya verksamhetsprocesser och arbetssätt i församlingarna. Samtidigt övergår hon från Kyrkostyrelsens dataadministration till förvaltningsavdelningen och hennes nya uppgiftsbeteckning är registerchef.
KITKE-projektets projektchef för den tekniska delen är sedan den 1 juni Jukka
Tamminen vid Kyrkostyrelsens dataadministration. Tamminen ansvarar för Kirjuris programvara och övrig teknisk planering, byggande och underhåll. Under
hans ledning byggs Kirjuritekniken även framöver upp av planerarna Mirja Kan-
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ninen, Pertti Laiho, Ligita Purina och Heidi Tuovinen vid Kyrkostyrelsens dataadministration.
Närmare upplysningar ges av registerchef Inkeri Kranttila och datasystemchef
Jukka Tamminen, e-post fornamn.efternamn@evl.fi.
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