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1. VERKSAMHETSSTATISTIKEN A3–A6 UPPDATERAS 1.1.2012
Kyrkostyrelsens samlar årligen in uppgifter om församlingarnas verksamhet på
blanketterna A3–A6. Den statistikgrupp som ansvarar för utvecklingen av Kyrkostyrelsens statistikproduktion har tillsammans med församlingarna och kyrkans
verksamhetsenheter gått igenom den information som samlas in på Ablanketterna. Kyrkan och församlingarna behöver korrekt information om sin
verksamhet och ekonomi, eftersom uppgifterna används för information av olika
slag, för analys och planering och för att lyfta fram kyrkans betydelse. I samhället
finns det många som är intresserade av bland annat kyrkans diakoni och vad kyrkan verkligen gör inom detta område. Statistiken ger information om hur kyrkoskatten används och hur församlingarnas resurser fördelas mellan olika verksamhetsområden. Utöver församlingsmedlemmarna är också medierna, statsförvaltningen, kommunerna, företag och sammanslutningar intresserade av kyrkans statistik och drar nytta av den. Uppgifter om församlingarnas verksamhet samlas
också in vart fjärde år med de blanketter som används för Kyrkans forskningscentrals fyraårsberättelse.
Mängden information som samlas in är emellertid mycket omfattande i jämförelse
med de övriga nordiska länderna. Det finns skäl att minska på omfattningen också
hos oss. En del av de uppgifter om verksamheten som för närvarande samlas in,
till exempel könsfördelningen i regelbunden gruppverksamhet på blankett A4, har
inte förändrats under de senaste fyra åren, så uppgifterna kommer i fortsättningen
inte att efterfrågas varje år. När det gäller familjeklubbar kommer vi framöver inte
att fråga efter barnens bakgrund eftersom man i församlingarna har upplevt det
som svårt att samla in informationen och tillförlitligheten därmed har blivit lidande. Den information som samlas in på diakonins blankett har också minskat.
När de nya riksomfattande datasystemen (Kirjuri och HeTa) tas i bruk kan en del
av statistiken tas direkt därifrån. Kyrkostyrelsens nuvarande datasystem kommer
också att förnyas inom en nära framtid och redan av denna orsak finns det skäl att
kartlägga och vidareutveckla omfattningen på de uppgifter som årligen samlas in
via A-blanketterna.
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Nya statistikblanketter tas i bruk den 1 januari 2012. Dessa blanketter inklusive
anvisningar uppdateras på Sacristas statistiksidor under hösten 2011. Kyrkostyrelsen förmedlar också blankettändringarna till programleverantörerna.
Statistikblanketterna och anvisningarna för 2011 ändras inte. För 2012 ska alla församlingar ännu lämna in uppgifter om befolkningsförändringar och skriftskolor
till Kyrkostyrelsen via Sertika. År 2013 tas uppgifterna direkt ur Kirjuri och de
kommer inte att samlas in via blanketterna A1, A2 och A4.
Vi ber församlingarna fylla i de uppgifter som efterfrågas på blanketterna noggrant
och omsorgsfullt och följa anvisningarna. På detta sätt undviker vi behov av preciseringar och statistiken blir då också tillgänglig snabbare.
2. ANVISNINGAR FÖR KYRKDAGBOKEN
Kyrkdagböckerna reviderades 2008. Anvisningarna för kyrkdagboken baserar sig
på anvisningarna för hur man fyller i blankett A3 Allmänt församlingsarbete. När
det gäller huvududstjänster i form av predikogudstjänster har anvisningarna för
blankett A3 preciserats 2010. Kyrkostyrelsen ber församlingarna kopiera de uppdaterade ifyllnadsanvisningarna för huvudgudstjänster och bifoga dem till anvisningarna för Kyrkdagboken.
3. FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHETSSTATISTIK I SACRISTA
Församlingarnas verksamhetsstatistik för 2010 har lagts ut på Sacrista på adressen
http://sacrista.evl.fi > Statistik.
Närmare upplysningar i statistikärenden ger statistikexpert Tero Särkijärvi, tfn
(09) 1802 251, och statistiksekreterare Helena Kontio, tfn (09) 1802 254.
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