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FÖRSAMLINGARNAS NYCKELTAL FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN
ÅR 2009
Församlingarnas nyckeltal för verksamheten och ekonomin år 2009 har sammanställts. Nyckeltalen kan skrivas ut från Sacristas intranät på adressen sacrista.evl.fi
> Statistik > Ekonomiska nyckeltal. Församlingarna har länge delats in i 15 jämförelsekategorier utifrån folkmängd och skatteinkomster. Uppgifterna presenteras i
excelfiler.
Bakom länken Ekonomiska nyckeltal finns följande tabeller:
De ekonomiska församlingsenheternas jämförelsegrupper
Indelningen i jämförelsegrupper
Nyckeltal, alla församlingar (grupp 1–15)
Med hjälp av nyckeltalen kan församlingarna jämföra sina kostnader och intäkter
med motsvarande siffror för andra enheter i jämförelsegruppen och på så sätt få
en faktagrund för planeringen och utvärderingen av verksamheten och ekonomin
(Se cirkulär 23/2009). I nyckeltalsrapporten har nyckeltal beräknats även för församlingsverksamhetens, begravningsväsendets och fastighetsväsendets verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader.
Vid jämförelse av sektorbidraget (= skillnaden mellan intäkter och kostnader) per
huvudtitel och uppgiftsområde bör man komma ihåg att det förekommer stora
skillnader i församlingarnas verksamhetsmönster och att sammanställningen bygger på de uppgifter församlingen själv har gett om sin verksamhet och ekonomi.
Intäkter och kostnader för gravskötselavtal (uppgiftsområde 405) ingår inte i jämförelsetabellerna eftersom de enligt 1 kap. 2 § och 4 kap. 1 § i kyrkolagen inte hör
till kyrkans verksamhet.
Publikationen Församlingarnas ekonomi 2009
Kyrkostyrelsen har tidigare tryckt upp publikationen Församlingarnas ekonomi
och skickat den till församlingarna. Härefter kommer församlingarnas statistik att
endast publiceras på sacrista.evl.fi och inte längre att ges ut som bok.
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Publikationen Församlingarnas ekonomi 2009 (inledning och tabell 1–3 i excelformat) kan skrivas ut på adressen sacrista.evl.fi > Statistik > Församlingarnas ekonomi > Bokslutsuppgifter. På samma ställe finns också sammandrag av församlingarnas bokslutsuppgifter på övergripande nivå för hela kyrkan och nyckeltal
per församling från resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen
för 2009.
Frågor som gäller nyckeltalsrapporterna och församlingarnas ekonomiska statistik
besvaras av Kyrkostyrelsens statistikexpert Henna Ahtinen (henna.ahtinen at
evl.fi) tfn 09-1802 251 och statistiksekreterare Helena Kontio (helena.kontio at
evl.fi) tfn 09-1802 254.
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