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1. Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukuja vuodelta 2008
2. Vuoden 2009 toimintalomakkeiden A3-A6 täyttöohjeita päivitetty
1. SEURAKUNTIEN TALOUDEN JA TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA VUODELTA 2008
Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnusluvut vuodelta 2008 ovat valmistuneet.
Tunnusluvut
ovat
tulostettavissa
Kirkko-verkon
intrasta
osoitteesta
http://kirkko.evl.fi > Seurakuntien hallinto ja talous > Seurakuntatilastot > Seurakuntien tunnuslukuja. Seurakunnat on jaettu perinteisesti 15 vertailuryhmään
väkiluvun ja verotulojen perusteella. Tiedot ovat excel -muodossa.
Linkistä Seurakuntien tunnuslukuja löytyvät seuraavat taulukot:
Seurakuntatalouksien vertailuryhmät
Vertailuryhmiin kuuluvat seurakunnat
Varsinaiset tunnusluvut
Tunnuslukujen avulla seurakunnat voivat verrata kulujaan ja tuottojaan vertailuryhmänsä seurakuntatalouksien vastaaviin lukuihin ja saada näin pohjatietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun ja arviointiin (Kts. yleiskirje 23/2009). Seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen tunnusluvut on laskettu
tunnuslukuraportissa myös toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta.
Työalakatteita (=tuottojen ja kulujen erotusta) pääluokittain ja
tehtäväalueittain vertailtaessa on syytä muistaa, että seurakuntien toimintatavoissa on suuria eroavuuksia ja että seurakuntakohtaisina tietoina on esitetty kunkin seurakunnan itse antamat tiedot toiminnastaan ja taloudestaan. Haudanhoitosopimuksiin (tehtäväalue 405) liittyvät tuotot ja kulut eivät ole mukana vertailutaulukoissa, koska ne eivät liity kirkon toimintaan
kirkkolain 1:2 ja 4:1 perusteella.
Finström-Getan, Jomalan, Eckerön, Lemland-Lumparlandin seurakunnat eivät
toimittaneet tilinpäätöstietoja elokuun alkuun mennessä, ja sen vuoksi näiden seurakuntien tiedot puuttuvat tunnuslukuraportilta.
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2. VUODEN 2009 TOIMINTALOMAKKEIDEN A3-A6 TÄYTTÖOHJEITA
PÄIVITETTY
Kirkkohallitus on yleiskirjeessä 40/2008 antanut ohjeet uudistettujen toimintalomakkeiden A3-A6 käyttöönotosta 1.1.2009 lähtien.
Seurakunnilta tulleiden palautteiden perusteella vuoden 2009 A3 A6 lomakkeiden täyttöohjeita on täsmennetty seuraavissa kohdissa.
Lomake A3 Yleinen seurakuntatyö
Kohta 136 Rukoushetket
Kohta 20. Kirkollisten toimitukset
Lomake A4 Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö
Lisätty kohta 103. Kunnan tai muun tahon kanssa yhdessä järjestetty toiminta.
Tilastoinnin tarkoituksena on saada tietoa siitä, kuinka paljon ja minkälaista yhteistyötä seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä tehdään oman paikkakunnan toisten toimijoiden kanssa (kunnat, järjestöt jne.). Täyttöohjeisiin
on lisätty esimerkkejä perhekerhojen ja päiväkerhojen tilastointia varten.
Lomake A5 Diakonia.
Kohta 116. Asiakkaista maahanmuuttajia
Kohta 13. Asiakkaan perherakenne
Kohta 14. Asiakkaan tilanne
Lisäksi vapaaehtoisten ryhmänohjaajien tilastointitapaa on lomakkeilla A3-A6
täsmennetty.
Päivitykset on merkitty lomakkeille harvennetulla. Lomakkeet ovat saatavissa
osoitteesta http://kirkko.evl.fi > Seurakuntatilastot > Väestö-, toiminta- ja taloustilastolomakkeet 2009. Jokaisen työntekijän tulee saa tiedoksi täyttöohjeisiin tulleet
päivitykset.
Tämän yleiskirjeen asioihin liittyviin kysymyksiin vastaavat kirkkohallituksessa
tilastosihteeri Helena Kontio, puh. (09) 1802 254, ja laskentasihteeri Helena Hooli,
puh. (09) 1802 251, etunimi.sukunimi@evl.fi.
KIRKKOHALLITUS

Risto Junttila

Pirjo Pihlaja

ISSN 1797-0326

