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1. TYP-PROJEKTET
Kyrkostyrelsens nya projekt TYP (Työasemien yhteiset palvelut) har som
mål att utveckla datasäkerheten för Kyrknätet och församlingarnas regionala datanät. Datasäkerheten höjs till en nivå som gör användningen av
kyrkans gemensamma medlemsdatasystem säker och tillförlitlig.
Beslut om att starta projektet fattades av kyrkostyrelsen den 29 mars
2007. Kyrkostyrelsen har för hela kyrkans del ordnat anbudsinfordran för:
A)

en gemensam Microsoft Windows katalogtjänst (active directory)
som alla församlingars lokala verksamheter och datorer kommer
att kopplas till

B) ett system för identitetshantering som kommer att användas i alla
församlingar för hanteringen av användarrätter till datasystemen
C) en serverbaserad SSL VPN-lösning för distansarbete, som gör det
möjligt för församlingarnas anställda att tryggt använda datanäten
också utanför församlingens verksamhetsställen.
Företaget Logica Oy vann anbudstävlingen.
Första skedet av projektet innebär att Kyrkostyrelsen, Helsingfors och
Tammerfors kyrkliga samfälligheter och ett samarbetsområde som omfattar hela Lappland sammanför sina verksamheter i en ny miljö och anpassar systemstrukturen så att den blir inbördes kompatibel. Denna process
inleds genast efter årsskiftet.
De övriga församlingarna ansluter sig till den gemensamma miljön under
åren 2009–2010, så att den sista migrationsfasen är klar när kyrkan tar i
bruk sitt gemensamma medlemsdatasystem.
Eftersom små församlingar inte själva kan uppfylla de säkerhetskrav som
medlemsdatasystemet ställer kommer det regionala samarbetet att bli allt
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viktigare. Små församlingar bör ansluta sig till regionala enheter eller satsa på att skapa nya regionala enheter tillsammans med andra församlingar.
När en regional enhets datasäkerhet är tillräckligt hög kan verksamhetsområdet anslutas till den gemensamma miljön. Den bakre tidsgränsen för
att skapa regionala enheter och ansluta sig till den gemensamma miljön
är slutet av år 2010.
Beroende på församlingens IT-utrustning och på om man kopplas upp till
en existerande regional enhet eller är med om att bilda en ny bör man i
budgeteringen skapa utrymme för investeringar i hårdvara. Även anslutningen till den gemensamma katalogtjänsten och anpassning av den nuvarande miljön kommer att medföra kostnader. Kyrkostyrelsen kommer
att bistå församlingarna i dessa anskaffningar och omställningar, på det
sätt som närmare avgörs senare.
Genom att bilda regionala enheter och ansluta sig till den gemensamma
katalogtjänsten uppnår församlingarna tillräcklig datasäkerhet för användningen av kyrkans medlemsdatasystem. Anslutningen ger också möjlighet att använda andra system som anskaffas för gemensamt bruk, exempelvis system för flexibel möjlighet till distansarbete, certifieringstjänster eller hantering av identiteter.
Investeringarna i IT-resurser och kompetens höjer servicenivån på datornätverken och datasystemen och gör det lättare att arbeta över församlingsgränserna. Regionala enheter underlättar gemensam upphandling
och gemensamma ramavtal och medför besparingar i anskaffningen av ITprogram och hårdvara.

2. INFORMATIONSDAGAR OM KITKE- OCH TYP-PROJEKTEN I SEPTEMBER
Kyrkans projekt för ett gemensamt medlemsdatasystem (KITKE-projektet)
har startats. Systemet tas enligt planerna i bruk år 2010.
I nära anslutning till införandet av det nya medlemsdatasystemet ska kyrkan säkerställa en tillräcklig nivå på datasäkerhet och teknik (TYPprojektet).
Båda dessa projekt presenteras närmare vid informationsmöten som hålls
enligt följande:
-

Kuopio måndag 8.9.2008
Uleåborg tisdag 9.9.2008
Åbo tisdag 16.9.2008
Tammerfors onsdag 17.9.2008

Till dessa informationsdagar inbjuder vi särskilt personer som ansvarar
för församlingarnas kyrkböcker, datateknik och ekonomiförvaltning.
Under dagarna tar vi också upp utvecklingen av kyrkans personal- och
ekonomiförvaltning med tillhörande datasystem (HeTa-projektet, se även
cirkulär 23/2008). Närmare uppgifter om program och plats meddelas
senare.
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Anmälning senast den 18 augusti 2008 till anne.saloniemi@evl.fi. Uppge
församling, deltagare (namn och tjänst/befattning) och eventuella matallergier. Programmet hålls på finska.
3. MEDLEMSDATABASER I SAMGÅENDE FÖRSAMLINGAR
När församlingar går samman väljs en av församlingarnas databaser ut
som grund för den nya eller utvidgade församlingen och de övriga församlingarnas databaser ansluts till denna. Befolkningsregistercentralen ger de
samgående församlingar den basinformation som behövs ur det nationella
befolkningsdatasystemet (som vid flytt från en församling till en annan).
Enligt dessa basuppgifter betraktas de övriga som ”inflyttare” i församlingens databas. På det sättet införs alla 1.1.2009 levande församlingsmedlemmar och deras historia i den gemensamma databasen. De gamla
databaserna från församlingar som upphör sparas och uppgifterna konverteras i KITKE-projektets konverteringsfas till hela kyrkans gemensamma databas.
Om de samgående församlingarna använder sig av samma program är det
lättare att i de gamla församlingarnas databaser, som inte längre upprätthålls, söka uppgifter om döda och utflyttade t.ex. för bouppteckningar och
släktutredningar.
Om de samgående församlingarna använder sig av olika program är det
viktigt att avtala med systemleverantörerna om att behålla åtminstone en
licens också för det andra programmet, så att man fortsättningsvis kan
använda systemet för att läsa och skriva ut information.
I den nya eller utvidgade församlingen bör det finnas kompetens för att
använda eller åtminstone söka och skriva ut information i båda programmen. Om det inte går att tillgodose denna kompetens bör man ur den
gamla databasen spara som filer och skriva ut information som gäller personer som avlidit eller flyttat från församlingen under perioden 1.1.2005–
1.1.2009.
Efter samgången uppdateras inte församlingarnas gamla databaser längre
med nya uppgifter, utan endast den nya eller utvidgade församlingens
databas upprätthålls. De gamla databaserna från församlingar som upphört ska emellertid sparas och det behövs även säkerhetskopior, så att
uppgifterna kan konverteras till det kommande gemensamma medlemsdatasystemet.
Närmare uppgifter ger datasystemchef Inkeri Kranttila, tfn (09) 1802 412,
e-post fornamn.efternamn@evl.fi.
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