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SEURAKUNTIEN TOIMINTATILASTOT 2008 EVL.FI:SSÄ
Seurakuntien toimintaa kuvaavat tilastot vuodelta 2008 ovat käytettävissä osoitteessa evl.fi/tilastot. Tilastotiedot on esitetty koko kirkon tasolla ja hiippakunnittain. Numerotietojen lisäksi tilastotietoja esitetään graafisina kuvina. Samasta linkistä löytyvät myös seurakuntien väkilukumuutoksia, avioliittoja ja avioeroja koskevat tiedot vuodelta 2008. Seurakuntien väkiluvut on esitetty seurakunnittain ja
talousyksiköittäin sekä vuoden 2008 seurakuntajaolla että vuoden 2009 seurakuntajaolla.
Toimintatilastojen julkaisemista on tarkoitus kehittää mm. siten, että vuonna 2010
tullaan julkaisemaan toimintaa koskevia tilastotietoja koko kirkon ja hiippakuntakohtaisten tietojen lisäksi myös seurakuntakohtaisesti.
SERTIKAN SEURAKUNTATILASTOJEN
MUUTOKSET 1.9.2009

KÄYTTÖOIKEUSJÄRJESTELMÄN

Seurakunnat toimittavat tilastotiedustelulomakkeet A1-A9, A12 ja A13 Kirkkohallitukseen sähköisesti Sertika-tilastojärjestelmän kautta.
Lomakkeet ovat:
A1 Väestönmuutokset
A2 Avioliitot
A3 Yleinen seurakuntatyö
A4 Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö
A5 Diakonia
A6 Lähetys
A7 Seurakunnan talous
A8 Hautainhoitorahasto
A9 Metsätalous- ja maankäyttö
A12 Perheasiat
A13 Palveleva puhelin
A14 Sairaalasielunhoito (1.1.2010 alkaen)
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Tietojen toimittamista varten jokaisella seurakunnalla on tällä hetkellä käytössä
oma KIRKKO-verkon käyttäjätunnus, jonka seurakunta on saanut sähköpostipalvelujen tuottajalta (Elisa Oyj:ltä). Tätä tunnusta on käytetty kirjauduttaessa Sertikan web-tallennuslomakkeille. Salasanana on käytetty tallentajan sähköpostin
salasanaa.
Seurakunta-/seurakuntayhtymäkohtainen käyttäjätunnus 1.9.2009
Käyttöoikeusjärjestelmä tulee muuttumaan siten, että 1.9.2009 alkaen ei käytetä
KIRKKO-verkon käyttäjätunnusta ja tunnukseen kuuluvaa sähköpostin salasanaa.
Jokaiselle seurakunnalle ja seurakuntayhtymälle annetaan vain yksi käyttäjätunnus. Kirkkohallitus toimittaa postitse elokuussa 2009 uuden käyttäjätunnuksen ja
siihen liittyvän salasanan ohjeineen. Nykyiset käyttäjätunnukset ja salasanat toimivat elokuun loppuun asti, mutta 1.9.2009 alkaen selailuoikeudet lomakkeille
A1-A9, A12 ja A13 edellyttävät uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen käyttämistä.
Seurakunnan tunnuksella pääsee vain oman seurakunnan tietoihin ja seurakuntayhtymän tunnuksella vain yhtymän tietoihin. Tunnuksella on oikeus selata ja
päivittää oman seurakunnan kaikkia A1-A9, A12, A13 ja A14 -lomakkeita.
Seurakunnassa on sovittava, keiden työntekijöiden vastuulla on huolehtia eri työalojen lomakkeiden tietojen toimittamisesta sähköisesti Sertika-järjestelmän kautta
Kirkkohallitukseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että nykyistä käytäntöä
jatketaan, jolloin taloustilastojen toimittamisesta huolehtii taloustoimisto ja väestöja toimintatilastolomakkeiden toimittamisesta kirkkoherranvirasto. Poikkeuksena
aikaisempaan käytäntöön on vain se, että tietojen toimittamisessa seurakunnassa
käytetään yhtä käyttäjätunnusta ja yhtä salasanaa.
Perheasioiden (A12), palvelevan puhelimen (A13) ja 1.1.2010 alkaen myös sairaalasielunhoidon (A14) tilastotietojen toimittamisen osalta on sovittava, kuka seurakunnassa/yhtymässä vastaa tietojen toimittamisesta Kirkkohallitukseen.
Seurakunta voi tarvittaessa selata seurakuntaan yhdistyneiden seurakuntien aikaisempien vuosien tilastotietoja, mutta tällaista selailumahdollisuutta varten on
pyydettävä erikseen erillistunnukset Kirkkohallituksesta.
Keskusrekisterien tunnukset
Kirkkohallitus toimittaa keskusrekistereille tunnukset, joilla ko. keskusrekisteri
siirtää väestönmuutostietoja koskeva tiedot Sertikaan.
Tuomiokapitulien selaajatunnukset
Kirkkohallitus toimittaa uudet 1.9.2009 käyttöön otettavat tunnukset tuomiokapituleille.
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Taloustilastot taloushallinnon palveluntarjoajalta (taloustilastolomakkeet A7 ja
A8)
Kirkkohallitus toimittaa niille taloushallinnon palveluntarjoajille, jotka ovat aikaisemminkin lähettäneet seurakunnan puolesta sen taloustilastotiedot suoraan Sertikaan, uudet tunnukset tietojen toimittamista varten.
Tilastotietoja ja Sertikan käyttöoikeuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat Kirkkohallituksessa tilastosihteeri Helena Kontio, puh. (09) 1802 254, ja laskentasihteeri Helena Hooli, puh. (09) 1802 251, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@evl.fi.
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