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1. TOIMINTATILASTOJEN A3-A6 PÄIVITYKSET 1.1.2012
Kirkkohallitus kokoaa vuosittain seurakuntien toimintaa koskevia tietoja lomakkeilla A3-A6. Kirkkohallituksen tilastotuotannon kehittämisestä vastaava tilastoryhmä on yhdessä seurakuntien edustajien ja kirkon toiminnallisten yksiköiden
kanssa käynyt läpi A-lomakkeilla kysyttäviä tietoja. Kirkko ja seurakunnat tarvitsevat oikeaa tietoa toiminnasta ja taloudesta, koska sitä käytetään runsaasti erilaisten asioiden tiedottamisessa, analysoinnissa, suunnittelussa ja kirkon merkityksen
esiintuomisessa. Yhteiskunnassa monet eri tahot ovat hyvin kiinnostuneita muun
muassa kirkon diakoniatyöstä ja siitä, mitä kirkon diakoniatyössä todella tehdään.
Taloustilastot antavat tietoa, mihin kirkollisverotulot käytetään ja miten seurakuntien voimavarat jakautuvat eri työkokonaisuuksien kesken. Seurakuntalaisten lisäksi tiedotusvälineet, valtionhallinto, kunnat, yritykset ja yhteisöt ovat kiinnostuneita kirkon tilastoista ja hyödyntävät niitä. Seurakuntien toiminnasta kootaan
tietoja myös joka neljäs vuosi Kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomuslomakkeilla.
Koottavien tietojen määrä on Suomessa kuitenkin melko kattava verrattuna muissa
Pohjoismaissa kysyttävien tietojen määrään. Myös meillä kysyttävien tietojen määrää on tarkoituksenmukaista supistaa. Osa tällä hetkellä kysyttävistä toiminnan
tiedoista kuten säännöllisen ryhmätoiminnan jäsenten sukupuolijakauma A4lomakkeella ei ole muuttunut viimeisen neljän vuoden aikana, joten tietoja ei jatkossa kysytä vuosittain. Perhekerhotoiminnan osalta ei enää jatkossa kysytä lapsen
taustaa, koska tiedon tilastointi on koettu seurakunnissa hankalana ja tietojen luotettavuus on näin ollen kärsinyt. Lisäksi diakonialomakkeella kysyttävien tietojen
määrää on supistettu.
Uusien valtakunnallisten järjestelmien (Kirjuri ja Heta) käyttöönoton jälkeen saadaan tulevaisuudessa osa tilastotiedoista tuotettua suoraan ko. järjestelmistä. Kirkkohallituksen nykyiset tilastojärjestelmät tulevat myös lähitulevaisuudessa uudistumaan ja jo tästäkin syystä on kartoitettava ja toisaalta edelleen kehitettävä sitä,
mitä tietoja A-lomakkeilla kysytään vuosittain.
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Uudet toimintatilastolomakkeet otetaan käyttöön 1.1.2012 ja tilastolomakkeet ja
niiden täyttöohjeet päivitetään Sakastin Tilastot sivustolle syksyn 2011 aikana.
Kirkkohallitus toimittaa ko. lomakkeille tulevat muutokset myös ohjelmistotaloille.
Vuoden 2011 tilastoihin ja niiden täyttöohjeisiin ei ole tulossa muutoksia. Kaikki
seurakunnat toimittavat vielä vuonna 2012 väestönmuutoksia ja rippikoulua koskevat tiedot sähköisesti Sertikan kautta Kirkkohallitukseen. Vuonna 2013 tiedot
tuotetaan suoraan Kirjuri-järjestelmästä eikä niitä enää kysytä A1, A2 ja A4lomakkeilla.
Seurakuntia pyydetään kiinnittämään huomiota lomakkeilla kysyttyjen tietojen
huolelliseen täyttämiseen ja annettujen ohjeiden noudattamiseen. Tällöin vältytään
ylimääräisiltä tarkistuspyynnöiltä ja tilastot olisivat hyödynnettävissä aikaisemmin.
2. KIRKON PÄIVÄKIRJAN OHJEET
Kirkon päiväkirjat uudistettiin vuonna 2008. Päiväkirjan täyttöohjeet perustuvat
lomakkeen A3 Yleinen seurakuntatyö täyttöohjeisiin. Pääjumalanpalveluksina vietettyjen sanajumalanpalvelusten osalta A3-lomakkeen täyttöohjetta on täsmennetty
vuonna 2010. Kirkkohallitus pyytää, että seurakunnat kopioivat pääjumalanpalvelusten päivitetyt täyttöohjeet ja liittävät ohjeet Kirkon päiväkirjan täyttöohjeisiin.
3. SEURAKUNTIEN TOIMINTATILASTOT SAKASTISSA
Seurakuntien toimintatilastot vuodelta 2010 on julkaistu Sakastissa osoitteessa:
http://sakasti.evl.fi > Tilastot.
Lisätietoja tilastointiin liittyvissä asioissa antavat tilastoasiantuntija Tero Särkijärvi,
puh. (09) 1802 251 ja tilastosihteeri Helena Kontio, puh. (09) 1802 254.
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