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1. KYRKANS STATISTIK
Kyrkostyrelsens samlar årligen in uppgifter om församlingarnas folkmängd, verksamhet och ekonomi. Statistiken beskriver omfattningen på församlingarnas verksamhet i siffror. Statistiken används i kyrkans verksamhet för information, analys,
planering och intressebevakning. Befolkningsutvecklingen, strukturförändringar,
nya krav från omvärlden och förändringar i församlingarnas ekonomiska ställning
ökar behovet av korrekt information. Församlingsmedlemmarna förväntar sig
också tillförlitlig information om sin församlings verksamhet. Församlingarna använder sig allt oftare av hela kyrkans statistik i den långsiktiga planeringen av sin
egen verksamhet och ekonomi.
De statistiska uppgifterna över verksamheten och ekonomin har år från år blivit
allt mer tillförlitliga. Detta tack vare att anvisningarna för statistiken har förtydligats och församlingarna har fäst allt större uppmärksamhet vid att lämna in korrekta uppgifter. De uppgifter över verksamheten och statistiken som församlingarna ger har under de senaste åren hållit en allt högre kvalitet, vilket både kyrkan
som helhet och varje församling har nytta av.
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 till
exempel många som är intresserade av kyrkans diakoni och vad kyrkan verkligen
gör inom detta område. Kostnadsberäkningarna 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 använder den inom sina egna verksamhetsområden.
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Kyrkostyrelsens strategi för statistikproduktionen läggs ut på statistikens webbsidor. Kyrkostyrelsen utvecklar informationstjänsten så att den insamlade statistiken i större utsträckning publiceras också per församling på webbsidorna.

2. UPPDATERING AV ANVISNINGARNA FÖR VERKSAMHETSSTATISTIKEN A3–A6 1.1.2010
Regelbunden gruppverksamhet
Statistiken över grupper som samlas regelbundet ändrades den 1 januari 2009, så
att man som regelbunden gruppverksamhet angav endast grupper som inlett sin
verksamhet på hösten. Syftet med denna ändring var att underlätta församlingarnas
statistikarbete och förhindra risken för överlappningar i statistiken. En del församlingar hade tidigare angett grupper som samlas både på våren och på hösten och
deltagarna i dem dubbelt.
Utgående från responsen från församlingarna har detta statistikföringssätt inte varit
bra, eftersom en del grupper (sådana som samlas på våren) i många församlingar
har hamnat utanför statistiken, vilket har gett en felaktig bild av församlingens
verksamhet. Bland annat finns det inom diakonin många sorgegrupper som samlas
bara på våren. Av denna anledning statistikförs regelbunden gruppverksamhet från
den 1 januari 2010 enligt anvisningarna nedan.
Anvisning för statistik över regelbunden gruppverksamhet från 1.1.2010
Med regelbundet sammankommande grupper avses en verksamhet som församlingen har inlett som gruppverksamhet (grupp, klubb eller patrull) och där majoriteten av deltagarna är desamma från gång till gång.
Den period som en grupp fungerar ska vara minst en verksamhetstermin (vår-,
sommar- eller hösttermin). Om en grupp som bildats utgående från ett tema samlas både under höst- och vårterminen statistikförs den som en enda grupp oberoende av om ledarna varit olika. Om antalet besökare i gruppen/klubben ändrar
totalt under verksamhetsperioden statistikförs gruppen/klubben som en ny
grupp.
Också grupper som inleds utgående från någon särskild verksamhet/händelse
(t.ex. krisgrupper), och som inte nödvändigtvis samlas en hel termin, kan här anges som en regelbundet sammankommande grupp.
Som gruppmedlemmar uppges alla som varit med vid minst var fjärde sammankomst under en verksamhetsperiod. Om en person tillhör flera grupper, räknas
han eller hon som medlem i varje grupp skilt för sig.
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Som dagklubbsbarn anges alla barn som varit med på våren och nya barn som
kommit med på hösten. Samma barn anges inte två gånger, om barnet deltar i
samma grupp på både våren och hösten. Under dagklubbar anges också musikoch andra specialdagklubbar som varit en integrerad del av dagklubben.

Blankett A3, 112. Predikogudstjänster: precisering av ifyllnadsanvisningen
Som predikogudstjänster statistikförs de predikogudstjänster som firats som huvudgudstjänster (också t.ex. familjegudstjänster). Till predikogudstjänster som huvudgudstjänst räknas även julaftonens predikogudstjänst och kvällsgudstjänsten på
alla helgons dag. Predikogudstjänster som firas i församlingens andra kyrkor än
huvudkyrkan eller i församlingshemmet (t.ex. i en kapellkyrka) meddelas också i
punkt 112 om de fyller kriterierna i denna anvisning och till sin karaktär är församlingens huvudgudstjänster.
Blankett A3, 27. Välsignelse av hem: precisering av ifyllnadsanvisningen
Här statistikförs välsignelser av hem som förrättats av församlingens anställda utgående från formuläret för välsignelse av hem (Förrättningshandboken del 1). Välsignelse av hem i samband med dop statistikförs i denna punkt, om välsignelsen är
en helt separat förrättning eller om dopformuläret har kombinerats med delar av
formuläret för välsignelse av hem, till exempel psalm, bibeltext, välsignelse och
bön.
Några andra ändringar görs inte i anvisningarna för statistiken år 2010. Statistikblanketterna för 2010 och ifyllnadsanvisningarna läggs ut på webben hösten 2010.
Mera information ges vid behov av statistikexpert Henna Ahtinen, tfn (09)
1802 251 och statistiksekreterare Helena Kontio, tfn (09) 1802 254.

KYRKOSTYRELSEN

Pirjo Pihlaja

Leena Rantanen

ISSN 1797-0334

