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GRUNDERNA FÖR BEREDNINGEN AV BUDGETEN 2022
Det ekonomiska nuläget
Det samhällsekonomiska läget har varierat kraftigt sedan samhällets verksamhet i
början av 2020 rubbades till följd av covid-19-pandemin och de restriktioner som
infördes för att stävja den. Ekonomin återhämtade sig redan under tredje kvartalet av
2020 när pandemiläget tillfälligt förbättrades, men situationen förvärrades snabbt igen
då nya virusvarianter uppstod. Hösten 2020 måste coronarestriktionerna tas i bruk på
nytt, vilket försvårade samhällsfunktionerna under resten av året. År 2020 sjönk den
totala produktionen med 2,9 procent.
Produktionen inom samhällsekonomin (BNP) började dock öka redan i början av 2021,
trots att restriktionerna fortfarande försvårade verksamheten inom många branscher.
Enligt Statistikcentralen ökade produktionen inom samhällsekonomin under andra
kvartalet 2021 med 2,1 procent jämfört med föregående kvartal och med 7,5 procent
jämfört med motsvarande tidpunkt år 2020. Det här innebar att man redan i juni nådde
samma nivå som före coronapandemin. Den ekonomiska återhämtningen har varit klart
snabbare än väntat. Konsumenterna litar åter på såväl sin egen ekonomi som Finlands
ekonomi, vilket har ökat den privata konsumtionen. Coronarestriktionerna har gett
upphov till besparingar och uppdämda behov. När det åter finns efterfrågan på tjänster
och restriktionerna inte längre begränsar verksamheten, har också företagens tro på
framtiden stärkts. Den positiva ekonomiska utvecklingen förutspås fortsätta, vilket har
höjt tillväxtprognoserna för bruttonationalprodukten. Finansministeriet förutspådde

ännu i juni (17.6.2021) en ekonomisk tillväxt på 2,6 procent för innevarande år, men de
färskaste tillväxtprognoserna för BNP som publicerades i september är betydligt högre
än så. Beräkningarna varierar från 3,2 procent enligt Kuntarahoitus till 3,7 procent enligt
Pellervo ekonomisk forskning PTT. Finlands Bank uppskattar tillväxten till 3,5 procent
och bankerna, till exempel Nordea till 3,5 procent och OP till 3,6 procent. Finlands
ekonomi återhämtar sig från krisen till följd av pandemin snabbare än vid en normal
recession.
Kyrkoskatteintäkterna ökade med 1,7 procent 2020. År 2020 redovisade sammanlagt
900,9 miljoner euro i kyrkoskatt. Församlingsekonomierna fick dessutom genom
kyrkomötets beslut (13.8.2020) ett allmänt understöd på 3 miljoner euro från kyrkans
centralfond för att kompensera omställningar i verksamheten och ekonomiska förluster
till följd av coronapandemin. Understödet delades ut till församlingarna på
kalkylmässiga grunder i förhållande till församlingarnas medlemsantal (cirkulär
24/2020). Församlingarna fick på grund av coronaläget också ett extra statsunderstöd
(UKM) som delades ut via centralfonden och riktades till diakoniverksamhet.
Den ekonomiska polariseringen mellan församlingarna fortsatte 2020. Även om
intäkterna av kyrkoskatten ökade för största delen av församlingsekonomierna,
minskade intäkterna för knappt en tredjedel, dvs. 88 församlingsekonomier. Antalet
församlingsekonomier som ökade skatteinkomsterna var procentuellt sett störst i Esbo
och Borgå stift, och antalet församlingsekonomier där skatteinkomsterna minskade var
procentuellt sett störst i Kuopio och Lappo stift.
Inflationen, den årliga förändringen i konsumentpriserna, var 1,9 % i juli
(www.tilastokeskus.fi). Inflationen förväntas ligga på cirka 1,2–2,0 procent 2021. År 2022
beräknas konsumentpriserna stiga i stort sett lika mycket, dvs. med 1,2–1,7 procent.
Inkomsterna förväntas öka med ca 2,5 procent.

Sysselsättningen har förbättrats under det gångna året och arbetslösheten har minskat
märkbart. Sysselsättningsgraden var 74,9 procent i juli (72,6 procent 2020). I juli 2021
nådde sysselsättningsgraden (säsongrensat) samma nivå som innan coronakrisen bröt
ut i februari 2020, och sysselsättningsgraden för andra kvartalet 2021 var rentav högre
än för motsvarande kvartal 2019. Enligt prognosen kommer regeringens
sysselsättningsmål på 75 procent att nås 2023.
Skatteredovisningar 2021 och lönesummans utveckling
I augusti 2021 var inflödet av skatteinkomster 4,7 procent större än vid samma tidpunkt
året innan. Kyrkoskattens utdelning minskar dock med -0,06 procentenheter i oktober,
vilket påverkar det slutliga inflödet av skatteinkomster. Den nya utdelningen (2,75)
tillämpas från och med redovisningarna i oktober 2021 och de skatter som tidigare
redovisats för skatteåret korrigeras så att de motsvarar den nya utdelningen.
Redovisningarna av kyrkoskatt har i förhållande till situationen hållits på en god nivå tack
vare höjningen av inkomstnivån till följd av löneförhöjningar, de ökade pensionerna
samt de stödåtgärder som staten vidtagit på grund av coronapandemin. Det verkar
också som om åldersgrupperna med högst kyrkotillhörighet i större mån har undgått de
negativa ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin, såsom färre arbetstimmar,
permitteringar och uppsägningar.
Enligt Statistikcentralens uppgifter (16.9.2021) var lönesumman för hela ekonomin 8,6
procent större i maj-juli än under samma tidsperiod i fjol och 5,3 procent större än 2019.
I juli ökade lönesumman för hela ekonomin med 6,5 procent jämfört med året innan. För
ett år sedan minskade lönesumman för hela ekonomin med 3,1 procent i maj-juli.
Lönesumman ökade mest inom branscherna privat hälso- och sjukvård och socialservice
(13,2 %), övriga tjänster (11,9 %), privat utbildning (11,5 %), handel (9,4 %) och industri
(7,3 %). Mest moderat ökade lönesumman inom finansieringsverksamheten (3,8 %) och

byggbranschen (5,6 %). I maj-juli var summan av de löner som betalades inom den
privata sektorn 10,0 procent högre än året innan. Lönesumman inom den offentliga
sektorn var 6,3 procent högre än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Under maj-juli
2020 minskade lönesumman inom den privata sektorn med 4,9 procent och ökade inom
den offentliga sektorn med 3,1 procent jämfört med året innan.
Prognoser för 2022
Enligt finansministeriets prognos i juni beräknas BNP öka med 2,8 procent 2022. I de nya
prognoser som getts i september är tillväxtprognoserna större, men det finns stora
variationer i prognoserna. Exempelvis Finlands Bank räknar med en tillväxt på 2,8
procent, Kuntarahoitus räknar med 3 procent och Löntagarnas forskningsinstitut med
3,5 procent. Pellervo ekonomisk forskning PTT förutser en tillväxt på upp till fyra
procent. Enligt alla prognoser kommer tillväxten att avta 2023.
Inom den kommunala sektorn förutses skatteinkomsterna öka kraftigt i år, med ca 5
procent, men år 2022 beräknas ökningen av skatteinkomsterna avta till ca en procent.
Prognoserna för skatteinkomsterna under de närmaste åren är osäkra på grund av
social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft 2023 och de ändringar i
fördelningsgrunderna för skatteinkomsterna som reformen medför samt till följd av
eventuella ändringar i fastighetsskatten.
Med tanke på församlingarnas ekonomi är det avgörande hur sysselsättningsläget
utvecklas och hur coronaviruset hålls under kontroll. Den låga vaccinationstäckningen i
utvecklingsländerna kan medföra utmaningar för sjukdomsläget i hela världen.
Kyrkoskatten och medlemsantalets utveckling
Beloppet av kyrkoskatten påverkas förutom av den allmänna ekonomiska utvecklingen
också av ändringarna i skattegrunderna, sysselsättningsläget, kyrkoskattesatsen,

utvecklingen av församlingsmedlemmarnas förvärvsinkomster och pensionsinkomster
och antalet medlemmar som får dessa inkomster.
Kyrkostyrelsen får under hösten en uppdatering av den församlingsspecifika prognos för
kyrkoskatten som gjordes i våras. Prognostabellen publiceras i Sacrista och kan laddas
ner av församlingarna.
Kyrkans statistiktjänst (www.kirkontilastot.fi) har publicerat en prognos över hur
medlemsantalet utvecklas på hela kyrkans nivå och även enligt församling. Prognosen
baserar sig dels på Statistikcentralens befolkningsprognos, dels på församlingarnas
tidigare medlemsutveckling.
Enligt prognosen kommer medlemsantalet i hela kyrkan under de närmaste åren att
minska med ca 1,3 procent per år på grund av en allt äldre åldersstruktur och utträden
ur kyrkan. Fram till 2025 kommer medlemsantalet att minska med 6,5 procent (jämfört
med medlemsantalet 31.12.2020). Utvecklingen varierar från 2,8 procent i Helsingfors
stift till 9,9 procent i S:t Michels stift. I vissa församlingar kommer medlemsantalet att
minska med nästan 15 procent fram till 2025.
Statlig finansiering
Lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa
samhällsuppgifter trädde i kraft i början av 2016 och samtidigt slopades församlingarnas
samfundsskatteandel. Enligt lagen beviljas församlingarna finansiering på 114 miljoner
euro ur statsbudgeten för sina lagstadgade samhällsuppgifter. Till dessa uppgifter hör
begravningsverksamheten, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och lösöre.
I regeringens budgetförslag för 2022 anslås 118,7 miljoner euro för evangelisk-lutherska
kyrkans samhälleliga uppgifter. I förslaget har en indexförhöjning på 1,5 procent
beaktats. Finansieringen betalas i månatliga rater till Kyrkans centralfond och beslut om

vidareredovisning av finansieringen till församlingsekonomierna fattas av kyrkomötet i
november. I kyrkostyrelsens budgetförslag till plenum (21.9.2021) föreslås att 109,4
miljoner euro delas ut till församlingarna i enlighet med fördelningsnyckeln
euro/kommunmedlem. Fördelningssättet är oförändrat. Av finansieringen ska 6,9
miljoner euro användas till underhåll av församlingarnas kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och 2,4 miljoner euro till underhåll och utveckling av medlemsdatasystemet
Kirjuri.
Av anslaget för underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader delas till
församlingarna årligen ut understöd för underhåll av kyrkliga byggnader och för
konservering av kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga föremål. Dessutom delar Kyrkans
centralfond ut byggnadsunderstöd.
Grunderna för fördelning av understöd och ansökningsanvisningarna ska revideras och
församlingarna kommer att få information om ändringarna genom ett cirkulär. De
reviderade fördelningsgrunderna och anvisningarna för ansökan om understöd
uppdateras också i Sacrista: Arbetsområde -> Fastigheter och markanvändning ->
Understöd
I finansieringslagens fjärde paragraf föreskrivs att Kyrkans centralfond ska lämna
undervisnings- och kulturministeriet den information som ministeriet bestämmer och
som behövs för uppföljningen av kostnaderna för de ovan nämnda samhälleliga
uppgifter som avses i lagen. För att lämna informationen använder Kyrkans centralfond
de sammanräknade kostnadsuppgifter som kan utläsas av församlingarnas ekonomiska
statistik. I församlingarna ska kyrkostyrelsens anvisning om kostnadsfördelning i
bokföringen följas noggrant. Revisorerna uppmanas granska att församlingen har
bokfört och uppgett kostnaderna enligt anvisningarna.
Avgifter till kyrkans centralförvaltning

Avgiften till Kyrkans centralfond, 6,5 % (förslag)
Kyrkans centralfonds grundavgift, som bestäms på basis av den kalkylerade
kyrkoskatten, är 6,5 procent. Avgiften har varit oförändrad sedan 2018 och ingen
ändring föreslås heller för 2022.
Pensionsfondsavgiften, 5 % (förslag)
Pensionsfondsavgiften, som bestäms på basis av kyrkoskatten, är 5 procent. Avgiften har
varit oförändrad sedan 2018 och ingen ändring föreslås heller för 2022.
Beräkning av församlingens fondavgifter
Församlingarna kan redan på förhand beräkna storleken på både centralfonds- och
pensionsfondsavgiften. Båda avgifterna grundar sig på kyrkoskatten för skatteåret 2020.
Församlingsspecifika förhandsuppgifter om kyrkoskatten för skatteåret 2020 finns på
webbsidan Tjänster för skattetagare under Övrig statistik: Debiterade skatteinkomster,
uppgifter om inkomstskatter för skatteåret 2020 (uppdaterad 30.8.2021), tabell N181
(veronsaajat.vero.fi). De slutgiltiga uppgifterna publiceras när beskattningen är klar i
november. Den kalkylerade kyrkoskatten beräknas så att församlingens
kyrkoskatteintäkter för skatteåret 2020 divideras med församlingens kyrkoskatteprocent
för 2020.
Kyrkomötet fattar beslut om storleken på båda avgifterna i november.
Beskattningskostnader
Enligt 30 § i lagen om Skatteförvaltningen betalar församlingsenheterna 3,2 procent av
Skatteförvaltningens omkostnader som beskattningskostnader. Beräkningsgrunderna
för beskattningskostnaderna för en enskild församlingsekonomi bestäms däremot enligt
31 § i lagen. Enligt förhandsbesked från Skatteförvaltningen uppgår församlingarnas
andel till sammanlagt ca 13,9 miljoner euro (-5,7 %). Beskattningskostnadsandelen tas ut

av församlingarna i fyra poster i samband med de periodiska redovisningarna i mars,
juni, september och december.
Lönekostnader
Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK) trädde i kraft 1.4.2020 och gäller till
28.2 2022. Enligt Kyrkans arbetsmarknadsverk är det på basis av avtalet skäl att
reservera ca 0,5 procent mer för lönejusteringar 2022 jämfört med 2021. Efter den
allmänna förhöjningen 2021 stiger kostnaderna för alla 12 månader 2022 jämfört med
2021 (s.k. lönearv). Denna kostnadskalkyl för 2022 innehåller endast löneutgifterna för
2022 enligt det gällande avtalet jämfört med 2021. I detta skede kan man inte bedöma
vilken inverkan eventuella lönejusteringar under den nya avtalsperioden som börjar
1.3.2022 har på lönekostnaderna för 2022.
Semesterpenningen betalas enligt KyrkTAK.
Lönebikostnader
Pensionsavgifter
Församlingsarbetsgivarnas pensionsavgift föreslås bli 21,0 %. Arbetstagarens
pensionsavgift är 7,15 procent för personer under 53 år och personer som fyllt 63 år. För
personer mellan 53 och 62 år är avgiften 8,65 procent av lönerna. I Kevas debitering slås
arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgiftsprocenter ihop. Arbetstagarnas
genomsnittliga pensionsavgift i kyrkans pensionssystem är 7,7 procent. Den
lönebaserade pensionsavgiften som debiteras församlingarna 2021 är oförändrad, dvs.
28,7 % (21,0 + 7,7). Avgiften är slutgiltig och församlingen antingen vinner eller förlorar
beroende på personalens åldersstruktur.
Övriga lönebikostnader

Kommunförbundet har publicerat sin uppskattning av arbetsgivarens sjukförsäkringsoch arbetslöshetsförsäkringsavgifter. De slutliga besluten fås i november. År 2022
beräknas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift minska till 1,35 procent (1,53 % år 2021)
och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie beräknas vara 0,5 procent upp till
lönesummans gräns på 2 169 000 euro och den överstigande delen 2,05 procent (1,9 %
år 2021). De övriga arbetsgivaravgifterna är i snitt cirka 0,7 procent.
Kostnader för byggnadsunderhåll
Kostnaderna för fastighetsunderhåll var i stort sett oförändrade år 2020, men har stigit i
år. Under det andra kvartalet var årsförändringen 2,1 procent. Man kan anta att trenden
fortsätter.
Mätt med årsförändringen har avfallshanteringen ökat mest av kostnadsposterna för
fastighetsunderhåll (6,0 %). Kostnaderna för vatten och avlopp ökade med 2,6 procent.
Reparationskostnaderna ökade med 2,8 procent. Uppvärmningskostnaderna ökade med
4,2 procent, skadeförsäkringarna med 6,2 procent, förvaltningen med 1,6 procent,
nyttjande och underhåll med 1,3 procent och skötseln av utomhusområden med 0,3
procent. Däremot minskade städkostnaderna med 0,7 procent och elkostnaderna med
0,4 procent. (Källa: Statistikcentralen, Kostnadsindex för fastighetsunderhåll
[webbpublikation] stat.fi)
Redovisningen av budgetanslag till missionsorganisationerna
Kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp önskar att församlingarna
meddelar om understöd som beviljats organisationerna genast när besluten om dem
har fattats. Det här skulle ge organisationernas ekonomiplanering en säkrare grund.
Organisationernas önskemål skulle bäst tillgodoses genom att församlingarna redan vid
budgeteringen beslutar hur bidragsanslaget fördelas mellan organisationerna.
Rekommendationen om fördelningen av församlingarnas budgetanslag till kyrkans

missionsorganisationer har publicerats (på finska) på webbplatsen Evl/Plus:
https://evl.fi/plus/hallinto-ja-ta-lous/tilastot-ja-asiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisenavustustoiminnan-tilastoja
Ekonomiska understöd till församlingarna
Församlingsekonomierna kan ansöka om understöd för komplettering av
skatteinkomster och prövningsbaserat understöd. Fördelningsgrunderna för
understödet för komplettering av skatteinkomster ändrades från och med 2018.
Beloppet av understöd för komplettering av skatteinkomster per församlingsenhet
bestäms utifrån en kalkyl. Inga nya ändringar kommer att göras i beräkningsgrunderna.
Närmare information och anvisningar finns i Sacrista: Förvaltning och ekonomi –
Centralfonden – Understödssystemet.
Övrigt att beakta
Antalet medlemmar i kyrkan beräknas minska med ca 6,5 % från 2020 till 2025 (Kyrkans
statistiktjänst). Medlemsantalet har under de senaste åren minskat med cirka 50 000
medlemmar/år och enligt prognosen kommer trenden att fortsätta. På längre sikt
beräknas medlemsantalet minska med ca 10 procent fram till 2030 och med ca 24
procent fram till 2040.
Det är värt att notera att skatteinkomsterna beräknas minska med ca 6 procent fram till
2030, medan medlemsantalet under samma period beräknas minska med 10 procent.
Medlemsantalet och skatteinkomsterna beräknas alltså inte sjunka i samma proportion.
Under de kommande åren betalar medlemmarna, som blir allt färre, år för år mer
kyrkoskatt per skattebetalare. Skattebetalarna är till stor del i pensionsåldern eller redan
mycket nära pensionsåldern. Det är naturligt att medlemsantalet inom den närmaste
framtiden kommer att minska betydligt just i fråga om denna åldersgrupp. Det är inte

motiverat att planera framtida verksamhet utifrån tanken att skatteinkomsterna sjunker
långsammare än medlemsantalet.
Det är uppenbart att utvecklingen i församlingarna går isär. Även om vissa
församlingsekonomier fortfarande får intäkter från kyrkoskatten, har många små
församlingar redan nu en ansträngd ekonomi och verksamhetsmöjligheterna är få eller
nästan obefintliga. Församlingarnas strategi för de kommande åren bör nu utarbetas
med beaktande av de allt knappare resurserna. När resurserna blir knappare måste
man fundera på hur ekonomin kan balanseras. Besparingar kan nås genom att man
koncentrerar verksamheten, slopar vissa arbetsformer, prövar nya verksamhetssätt eller
utvecklar samarbetet med andra församlingar och aktörer. De frivilligas arbetsinsats kan
vara till stor hjälp när personalresurserna minskar. Om de ovan nämnda metoderna inte
räcker till, är det ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel förnuftigt att också
utreda möjligheten till förändringar i församlingsstrukturen. En
församlingssammanslagning kan vara en positiv förändring; en ny möjlighet som tryggar
församlingsverksamheten i området, skapar möjligheter till mångsidigare verksamhet
och ökar personalens välmående. Eftersom den ekonomiska situationen fortfarande är
relativt god i många församlingar lönar det sig att bereda strategierna och lösningarna
för framtiden omsorgsfullt.
Grunden för skötseln av ekonomin i offentliga samfund är ekonomisk balans. I praktiken
uppvisar ekonomin alltid ett överskott eller ett underskott, men på lång sikt bör den i
genomsnitt vara i balans. I ekonomiplaneringen ska man beakta församlingens rådande
ekonomiska situation och dess överskott eller underskott. En församlingsenhet kan
anses befinna sig i allvarliga ekonomiska svårigheter om det finns ett ackumulerat
underskott i balansräkningen. Läget är mycket allvarligt om räkenskapsperiodens
resultat har varit negativt under två eller flera år. Det mest användbara måttet på

ekonomisk balans är årsbidraget i förhållande till årsgenomsnittet av kommande
investeringar och låneamorteringar.
I församlingar där budgeten för 2022 hotar uppvisa underskott, eller där årsbidraget inte
räcker till för att täcka kommande investeringar och låneamorteringar, ska man utarbeta
en plan för balansering av ekonomin som sträcker sig åtminstone över tre år. Under
denna tid måste balans skapas i ekonomin.
Församlingen ska aktivt och regelbundet själv följa den ekonomiska utvecklingen samt
förvaltningens och verksamhetens tillstånd. Om församlingen har ekonomiska
svårigheter ska åtgärder för att balansera ekonomin omedelbart vidtas. Det är viktigt att
man för en öppen diskussion. Den ekonomiska situationen kan förbättras genom att
man ökar intäkterna och/eller minskar kostnaderna. Intäkterna kan ökas t.ex. genom att
kyrkoskattesatsen höjs. Det lönar sig dock att först noggrant bedöma konsekvenserna av
en höjning av kyrkoskatten, dra upp ekonomiska riktlinjer och först därefter utarbeta
budgetförslag och förslag till skattehöjning. När skattehöjningen motiveras väl och
informationen om den är öppen, förbinder sig medlemmarna att också i fortsättningen
finansiera verksamheten.
Många församlingar äger ett mycket stort fastighetsbestånd, och då utgör
fastighetskostnaderna en betydande utgiftspost för församlingen.
Fastighetskostnaderna kan minskas bland annat genom att avstå från fastigheter eller
skära ner på drifts- och underhållskostnaderna. Alla församlingar bör utarbeta en
fastighetsstrategi som stöder bedömningen av årsbidraget och dess tillräcklighet,
beslutsfattandet i församlingen och balanseringen av ekonomin. Det rekommenderas
att fastighetsstrategin utarbetas enligt modellen för församlingarnas fastighetsstrategi.
Den av kyrkostyrelsens plenum godkända fastighetsstrategimodellen samt tabeller och
anvisningar för den finns i Sacrista: Arbetsområde -> Fastigheter och markanvändning ->
Fastighetsstrategi. Besparingar i fastighetskostnaderna kan uppnås genom att förbättra

energieffektiviteten, ändra fastigheternas uppvärmningsform och öka
fastighetsautomationen. Också 2022 beviljar Kyrkostyrelsen församlingarna understöd
för klimatneutrala energisystem för att förbättra byggnaders energieffektivitet och byta
ut uppvärmningssystem som använder fossila energikällor, dvs. avstå från fossila
bränslen.
Personalen är församlingens viktigaste resurs. Genom omsorgsfull personalplanering
kan man bidra till att församlingen även i framtiden har tillräckliga och ändamålsenliga
resurser till sitt förfogande för att trygga verksamheten. Med en proaktiv
personalplanering kan man förbereda sig på knappare resurser genom att
omorganisera arbetsuppgifterna, göra ändringar i uppgiftsbeskrivningarna och utreda
möjligheterna till olika former av samarbete med grannförsamlingarna.
Personalkostnaderna kan också minskas genom att man inte gör ersättande rekrytering
efter att en arbetstagare gått i pension eller bytt arbetsgivare. Att engagera frivilliga i
arbetet gagnar alla parter. Om personalkostnaderna inte kan minskas på något annat
sätt, är den sista utvägen permitteringar och uppsägningar. För att undvika detta är det
av största vikt att församlingens ekonomi och verksamhet granskas regelbundet och
realistiskt.
Frågor besvaras av ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, e-post
johanna.simpanen@evl.fi eller telefon 050 4323323.
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