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PÄIVITETYT TILASTOLOMAKKEET A3-A6 TILASTOVUODELLE 2009
Kirkkohallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että kirkko ja muu yhteiskunta
saavat kirkosta ja seurakuntien toiminnasta oikeaa ja riittävää tietoa, jota käytetään mm. edunvalvonnassa, viestinnässä, suunnittelussa ja tutkimustoiminnassa
sekä seurakunnan oman toiminnan kehittämisessä.
Kirkon toimintaa ja taloutta voidaan tarkastella samalla tavalla kuin muidenkin
julkisyhteisöjen toimintaa. Mitä kirkko tarjoaa jäsenilleen ja millä tavalla se tehtäväänsä toteuttaa? Kuinka paljon kirkko käyttää vuosittain rahaa perustehtäviensä
hoitoon ja miten voimavarojen käyttö jakautuu eri perustehtävien kesken? Myös
seurakuntalaiset, seurakunnan luottamushenkilöt sekä muut yhteiskunnan tahot
tarvitsevat tilastotietoja muodostaakseen realistisen käsityksen seurakuntien toiminnasta ja taloudesta sekä niissä tapahtuneista muutoksista.
Kaikkea seurakuntien toimintaa ei voida eikä ole tarkoituksenmukaista tilastoida
vuosittain. Osa kirkon tarvitsemista tiedoista kootaan joka neljäs vuosi tai selvitetään otanta- ja haastattelututkimuksilla. Esimerkiksi koulu- ja oppilaitostyöstä
kysytään tietoja joka neljäs vuosi.
Kirkkohallituksen nimeämä tilastotyöryhmä on yhdessä Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston kanssa käynyt läpi nykyiset seurakuntien toimintaa koskevat
tilastolomakkeet A3−A6. Tilastotyöryhmän ehdotuksen mukaisesti Kirkkohallitus
on hyväksynyt uudet päivitetyt lomakkeet. Päivitetyt lomakkeet otetaan käyttöön seurakunnissa 1.1.2009 lähtien. Näillä lomakkeilla annetaan tilastotiedot
ensimmäistä kertaa tammikuussa 2010.
Vuoden 2008 tilastotietojen kokoamisessa käytetään vielä nykyisiä tilastolomakkeita.
Päivitetyt tilastolomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät kirkkoverkosta osoitteesta www.kirkko.evl.fi/tilastot ja sieltä kohta ”Väestö-, toiminta- ja taloustilastolomakkeet 2009”.
Kirkkoherroja pyydetään huolehtimaan siitä, että jokainen työntekijä saa tutustuttavakseen uudet vuotta 2009 koskevat toimintatilastolomakkeet A3−A6.
Päivitetyt lomakkeet sisältävät mm. seuraavia muutoksia:
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Yleinen seurakuntatyö A3
-

Jumalanpalveluselämää ja kirkollisia toimituksia koskevat tiedot
on uudistettu vastaamaan Kirkkokäsikirjojen mukaisia toimituksia

-

Musiikkiryhmistä tilastoidaan erikseen lasten-, nuorten – ja aikuisten kuorot ja soitinyhtyeet

Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö A4
-

Perhekerhotoimintaan ja päiväkerhotoimintaan osallistuneista tilastoidaan lapsen tausta.
Tilastoinnin perusteet: Seurakunnat ovat merkityksellinen varhaiskasvatuksen toimija. Tähän saakka seurakunnan varhaiskasvatuksen palveluihin osallistuvia lapsia ei ole voitu tilastoida yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen, sillä osa päiväkerhoon osallistuvista lapsista on rekisteröity esimerkiksi perhepäivähoidon käyttäjiksi. Lapsen hoitotaustan tilastointi kertoo
seurakunnan varhaiskasvatuspalveluiden käytön ja mahdolliset
päällekkäisyydet yhteiskunnan ja kirkon tilastoissa.

-

Perhetapahtumat ja vanhempain tilaisuudet tilastoidaan.
Tilastoinnin perusteet: Kirkko on keskeinen perhetyön toimija ja
perhelähtöisyys on perinteisesti kuulunut kirkon työhön.

-

Rippikoulun käyneistä tilastoidaan ikäryhmät. Ikäjakauman perusteella lasketaan, kuinka moni 14-15 -vuotiaista käy vuosittain
rippikoulun.

Diakoniatyö A5
-

Täyttöohjeita on täsmennetty.

-

Puhelin- ja sähköpostikontaktit tilastoidaan asiakaskontaktien
yhteydessä.

-

Asiakaskontakteista tilastoidaan erikseen maahanmuuttajat.

-

Asiakkaan tilanne tilastoidaan erikseen.

Lähetystyö A6
-

Lähetystyön verkostot (lähetysrenkaat) tilastoidaan ryhmämuotoisena toimintana.

-

Nimikkolähettien käynnit kodeissa, kouluissa ja muualla tilastoidaan työntekijän vierailuihin.

-

Seurakunnassa vuoden aikana vierailleiden ulkomaalaisten lukumäärä tilastoidaan.
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Kaikilla lomakkeilla A3−A6 tilastoidaan Baltian maihin suuntautuneet seurakuntamatkat. Säännöllisesti kokoontuvien ryhmien osalta huomioon otetaan vain
syyskaudella kokoontuneet ryhmät ja niiden jäsenet. Perheleirit tilastoidaan yleisen seurakuntatyön lomakkeella A3 riippumatta siitä, mikä työala on vastannut
leirien toteutuksesta.
Lisätietoja tarvittaessa antavat tilastosihteeri Helena Kontio, puh. (09) 1802 254, ja
laskentasihteeri Helena Hooli, puh. (09) 1802 251, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@evl.fi.
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