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VÅR KYRKA I DATANÄTVERKEN – KYRKANS INFORMATIONSFÖRVALTNINGSSTRATEGI FÖR ÅREN 2009–2012
Kyrkans dataadministration utvecklar och upprätthåller de data- och informationstekniska tjänster som behövs för skötseln av kyrkans uppgifter. Utgångspunkten i utvecklingen är de behov som kyrkans grundläggande uppgift föranleder.

Dataadministrationen är till sin karaktär en stödfunktion i likhet med personal- och
ekonomiförvaltningen. IT-experterna har sin egen särskilda roll, men dataadministration är en uppgift för alla anställda när församlingarnas arbete utvecklas med
hjälp av data- och informationsteknik.
Ett betänkande under namnet Vår kyrka i datanätverken, utarbetat av kyrkans
ledningsgrupp
för
dataadministrationen,
finns
på
adressen
www.evl.fi/tietohallinto/strategia. Betänkandet innehåller kyrkans informationsförvaltningsstrategi för åren 2009–2012.
Kyrkostyrelsens plenum behandlade betänkandet vid sitt möte den 21 oktober 2008
och godkände kyrkans dataadministrations grundläggande uppgift som den presenteras i kapitel 3, målbilden får år 2012 och verksamhetsplanen för åren 2009–2012
att iakttas inom ramen för de resurser som står till förfogande för verksamhet finansierad av kyrkans centralfond. Kyrkostyrelsens plenum uppmanade också församlingarna att för egen del förverkliga riktlinjerna i målbilden och prioriteringarna i
verksamhetsplanen.
Det finns gott om behov och möjligheter inom tillämpningen av informations- och
kommunikationsteknik under de närmaste åren. Ett viktigt prioriterat område är
en omorganisering av kyrkans dataadministration.
I små församlingar räcker inte IT-resurserna och IT-kompetensen längre till för att
trygga den lagstadgade datasäkerheten. Därför behövs lokal avtalsbaserad ITsamverkan där flera heltidsanställda IT-sakkunniga i samarbete med församlingarna i området och experter på olika verksamhetsområden ser till att införandet av
kyrkans medlemsdatasystem sker med tillräckligt stor datasäkerhet.
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Omorganiseringen av kyrkans dataadministration har en central roll också i utvecklingen av det lokala samarbetet på andra verksamhetsområden i församlingarna, till exempel när branschernas egna datasystem ska förenhetligas inom ITsamarbetsområdet. Det är då inte endast fråga om att planera och bygga ny teknik, utan också översyn, planering och införande av olika arbetssätt och nya verksamhetsmöjligheter för området.
Andra prioriteringar inom rikskyrkan på dataadministrationens område åren
2009–2012 är andligt liv på webben, församligsval, hantering av medlemsdata,
platsannonser och rekrytering, personal- och ekonomiförvaltning, system för hantering av användarrätter till kyrkans datasystem, datasäkerhet och dataskydd
samt övrig utvecklingen av KYRKnätet och förankring av dataadministrationen.
På internetadressen www.evl.fi/tietohallinto/strategia finns också en diaserie
som presenterar betänkandet Vår kyrka i datanätverken och alla bilagor till betänkandet. I kapitel 2.4.3 i betänkandet beskrivs de konkreta åtgärder som olika enheter inom kyrkan bör vidta för att de förestående utvecklingsprojekten ska fortskrida. Åtgärdsförteckningarna gäller följande instanser: Kyrkostyrelsen och domkapitlen. IT-ansvariga i församlingar och kyrkliga samfälligheter. Personer som ansvarar för förvaltningen av medlemsdata. Rekryteringsansvariga. HeTa-ansvariga.
Personer som ansvarar för webbkommunikation och webbverksamhet.
Mera information ger följande personer på Kyrkostyrelsen:
-

Andligt liv på webben: projektkoordinator Hannu Majamäki
hannu.majamaki@evl.fi
Datasystem för församlingsval: datasystemchef Hannele Sainio,
hannele.sainio@evl.fi
Kyrkans nya medlemsdatasystem Kirjuri: datasystemchef Inkeri Kranttila,
inkeri.kranttila@evl.fi
Användningen av kyrkans platstorg: arbetsmarknadsombudsman Katariina Kietäväinen, katariina.kietavainen@evl.fi
HeTa-projektet: projektchef Anne Saloniemi, anne.saloniemi@evl.fi eller
kysy.hetasta@evl.fi

-

Hantering av användarrätter för kyrkans datasystem: IT-chef Jouko Järvenpää, jouko.jarvenpaa@evl.fi

-

Dataskydd och datasäkerhet: datasäkerhetsexpert Jussi Mukari,
jussi.mukari@evl.fi

-

Församlingarnas IT-samarbetsomården: dataadministrationschef Aimo
Karjalainen, aimo.karjalainen@evl.fi

-

Ärenden som gäller Borgå stift: datakonsult Magnus Malmsten,
magnus.malmsten@evl.fi
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Kyrkostyrelsen, Kyrktjänst och domkapitlen ordnar regionala IT@kirkkoseminarier i mars 2009 enligt följande: Närmare information framgår av kyrkostyrelsens cirkulär 37/2008.
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