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Församlingarnas nyckeltal för verksamheten och ekonomin år 2007
Församlingarnas nyckeltal för verksamheten och ekonomin år 2007 har
sammanställts. Nyckeltalen kan skrivas ut på kyrknätets intranät på adressen http://kirkko.evl.fi > på svenska > Församlingsstatistik . Uppgifterna
presenteras i excelfiler.
-

Församlingarna har länge delats in i 15 jämförelsekategorier utifrån
folkmängd och skatteinkomster. I filen Församlingsekonomiernas jämförelsegrupper anges grunderna för hur de 15 olika kategorierna har skapats.

-

I filen Församlingar som hör till jämförelsegrupper finns förteckningar över
i vilka kategorier församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna har
avgränsats.

-

I filen Nyckeltal ges nyckeltalen för verksamheten och ekonomin år 2007
per församling. Varje jämförelsekategori har eget kalkylblad i filen.

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 grund för planeringen och utvärderingen av verksamheten och ekonomin. I nyckeltalsrapporten har även nyckeltal beräknats för
församlingsverksamhetens, begravningsväsendets och fastighetsväsendets
verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader. Jämfört med tidigare har
uppgifterna i nyckeltalsrapporten sedan 2007 kompletterats med en jämförelse av nyckeltalen för församlingsverksamheten (t.ex. gudstjänstliv, kyrkliga förrättningar) i förhållande till antalet förrättningar.
Vid jämförelse av sektorbidraget (= skillnaden mellan intäkter och kostnader) per
huvudtitel och uppgiftsområde bör man komma ihåg att det föreligger stora skillnader i församlingarnas verksamhetsmönster och att sammanställningen bygger på
de uppgifter församlingen själv har gett om sin verksamhet och ekonomi. Kostnader
och intäkter för gravskötselavtal (uppgiftsområde 405) ingår inte i jämförelsetabel-

2

lerna eftersom de enligt 1 kap. 2 § och 4 kap. 1 § i kyrkolagen inte hör till kyrkans
verksamhet.
Församlingarna Finström-Geta, Jomala och Nagu hade i början av augusti
inte skickat in sina bokslutsuppgifter och dessa församlingar saknas därför
i nyckeltalsrapporten.
Frågor som gäller nyckeltalen besvaras av statistiksekreterare Helena Kontio (helena.kontio@evl.fi) tfn (09) 1802 254 och redovisningssekreterare Helena Hooli (helena.hooli@evl.fi ) tfn (09) 1802 251 vid Kyrkostyrelsen.
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