Talouspäällikön päätös
6/2020
KIRKKONEUVOSTO

HAUTAKORTISTON JA HAUTAINHOITORAHASTON KORTISTON SIIRTO
TIETOKANTAOHJELMISTOON
Ylitornion seurakunnan talouspäällikkönä olen tehnyt kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § antamin oikeuksin päätöksen.
Perustiedot

Hautakortiston ylläpitäminen on seurakuntien perustehtävä.
Ylitornion seurakunnan hautakortisto on fyysisesti pahvikortteina säilytettynä
virastossa. Tämä säilytystapa on alttiina erilaisille vahingoille ja ongelmille. Suurella osalla seurakuntia on käytössä hautatoimen ohjelmisto, jonka hankinta oli
myös Ylitornion seurakunnan talousarviossa 2019 hankintana. Hankinta siirrettiin
monien syiden vuoksi. Myös vuodelta 2020 hankinta siirrettiin tulevaisuuteen.
Järjestelmän käyttöönotto on kuitenkin jollain aikajänteellä välttämätöntä suuren
tietomäärän hallinnan vuoksi.
Hautakortiston tietoa tarvitaan päivittäin useissa eri tehtävissä. Lisäksi hautaoikeuden hallinta on oikeellisesti mahdotonta nykytoimintatavalla.
Seurakunnalla on myös hallinnassa hautainhoitorahasto, jonka oikeellisen hallinnan perustana on oikea tieto sopimuksen voimassaoloajasta, yhteyshenkilöstö,
hautapaikkojen lukumäärästä jne.
Koska hautatoimen hallintatarkoitukseen suunniteltujen ohjelmahankintojen ostopäätöstä on siirretty, on syytä tehdä asiaa eteenpäin vieviä ratkaisuja.
Tietojen hallinnan parantamiseen nyt ja jatkossa myös siirtotiedostoksi taipuva
ratkaisu on kehitetty Lapin AMK:n kanssa yhteistyössä.

Päätös

Talouspäällikkönä olen sopinut yhteistyöstä Lapin AMK Arctic Power Yrityspalveluiden kanssa tietokantasovelluksena tehtävästä hautatoimen digitaalisesta kortistosta Ylitornion seurakunnan ja mahdollisesti yhteistyöseurakuntien käyttöön.
Tarjouksen mukainen hinta on 3 410,00, josta osa kirjautuu hautainhoitorahaston
kuluksi.
Liite

Allekirjoitettu tarjous / sopimus
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Pirta Melaluoto
talouspäällikkö

Tiedoksi:

Kirkkoherra Matti Salminen
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kaarlo Huhtanen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Törmänen
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Raija Savikuja
LAPIN AMK Jouko Isometsä

LAPIN AM K

TARJOUS

Lapland University of Applied Sciences

Toimittaja:

Lapin ammattikorkeakoulu
Tietokatu 1
95400 Tornio
Y-tunnus: 0823315-9

Tilaaja:

Ylitornio Seurakunta / Pirta Melaluoto
Alkkulanraitti 3
95600 Ylitornio
Y-tunnus: 0193917-5

Ostettava palvelu:

Aika:
Korvaus yhteensä:

Ylitornion seurakunnan hautakortisto tietokantasovelluksen ohjelmointi. Työn
suorittajana Antti Niemelä (Lapin AMK)
helmi-huhtikuun 2020 aikana, yhteisesti sovittuina ajankohtina
55€/h (+ alv 24 %) - aika-arvio noin 50h
Laskutus toteutuneiden tuntien mukaan. Hinta-arvio noin 2750,00 € (+ alv 24 %)
Kustannuspaikka: 542020 1-tunniste: 2-tunniste:

Maksuajat:

Laskutus työn toteutumisen jälkeen yhdessä erässä, 14 d netto

Liitteet:
Sopimuksen ehdot:

Sopimukseen tehtävistä muutoksista ja lisäyksistä on sovittava kirjallisesti
sopijapuolten kesken.
Osapuolilla on oikeus kirjallisesti purkaa sopimus heti päättyväksi, mikäli
1.
Työ ei edisty sopimuksen mukaisesti tai erikseen sovitun toi
mintasuunnitelman tai aikataulun mukaisesti,
2.
Osapuoli muutoin toiminnallaan rikkoo sopimusta tavalla, jolla on olennaista
merkitystä koulutuksen kannalta tai
3.
Työtä/selvitystä ei voi toteuttaa osapuolista riippumattomista syistä.
Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman osapuolten suostumusta.

Erityisiä määräyksiä /
lisätiedot:

Työ suoritaan sovitun mukaisesti joko toimittajan järjestämissä tiloissa tai Lapin
AMKin tiloissa. Tarjous on voimassa yhden kuukauden.

Yhteyshenkilöt:

Lapin AMK. Raimo Pvvnv. raimo.DVvnvOlaDinamk.fi. 040 555 80 65
Ylitornion Seurakunta. Pirta Melaluoto. Dirta.melaluotoOevi.fi. 0400 399 270

Tätä tarjousta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Mikäli tarjous johtaa
kauppaan, toimii tatjous myös sopimusehtoina osapuolten välillä.
Päiväys ja allekirjoitukset:
Kemi 29.01.2020

Jouko Isometsä
Osaamispäällikkö, Uudistuva teollisuus
Lapin Ammattikorkeakoulu______
___
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