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KYRKANS VERKSAMHETSSTATISTIK OCH STATISTIKSYSTEM SES ÖVER
Allmänt
Verksamhetsstatistik för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas in av Kyrkostyrelsens
förvaltningsavdelning, Kyrkans arbetsmarknadsverk och Kyrkans forskningscentral. De uppgifter som varje år
samlas in från alla församlingar i Finland bildar en omfattande helhet. Statistiken används för närvarande i
begränsad utsträckning, eftersom uppgifterna publiceras i standardiserad form endast i den statistiska årsboken
och i Sacrista. Uppgifterna samlas in en gång om året och är därför inte alltid tillförlitliga. I Kyrkans
fyraårsberättelse publiceras den statistik som Kyrkans forskningscentral samlar in från församlingarna med fyra
års mellanrum. Utifrån dessa uppgifter analyseras i fyraårsberättelsen vilka förändringar som skett inom kyrkan
och i dess omvärld. En enkät bland kyrkans anställda har visat att ovan nämnda statistikpublikationer används i
liten utsträckning inom församlingarna.
Statistikproduktionsprocessen ses nu över med målet att göra statistiken över kyrkans verksamhet tillgänglig i
stor omfattning på nätet. Efter reformen ska uppgifterna finnas offentligt tillgängliga och kunna utnyttjas
mångsidigt och enkelt. Detta är till fördel för beslutsfattarna i kyrkan som helhet och i församlingarna när det
gäller att allokera resurserna på ett ekonomiskt och ändamålsenligt sätt. Reformen tjänar också kyrkans
intressebevakning, då kyrkans verksamhet motiveras i den offentliga debatten – vilket händer allt oftare
nuförtiden.
Med den nya statistikföringsmetoden kan man samla in mångsidigare information som bättre beskriver
verksamheten. Den nya, enhetliga processen minskar församlingarnas arbetsmängd och förbättrar uppgifternas
tillförlitlighet. Hittills har församlingarna varje år i januari manuellt utarbetat sammandrag över föregående års
verksamhet. Denna arbetsfas kommer att slopas. I samband med att statistikproduktionen ses över uppdateras
också de verksamhetsstyrningssystem som församlingarna använder så att de motsvarar de nya blanketterna för
verksamhetsstatistiken.
Nuläge
För närvarande samlas den årliga verksamhetsstatistiken in från församlingarna med hjälp av sju blanketter (A3–
A6 och A12–A14) som gäller det allmänna församlingsarbetet, barn- och ungdomsarbetet, diakonin, missionen,
familjefrågor, samtalstjänsten och sjukhussjälavården. Uppgifterna för fyraårsberättelsen samlas in separat på nio
blanketter från församlingarna (blanketterna B1–B9) och de kyrkliga samfälligheterna (blanketterna C1–C9). Från
och med statistikåret 2013 har uppgifterna om befolkningsförändringar, äktenskap och konfirmandundervisning
tagits direkt ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem Kirjuri.
Verksamhetsstatistiken förnyas
Kyrkostyrelsen har tillsatt en statistikarbetsgrupp som på uppdrag av Kyrkostyrelsens ämbetskollegium har berett
en reform av datainnehållet och insamlingsmetoden för statistiken över församlingarnas verksamhet.
Datainnehållet har bearbetats så att uppgifterna ska vara så klara som möjligt och enkla att samla in.
Verksamhetsstatistiken samlas i fortsättningen in huvudsakligen på händelsenivå. De nuvarande

statistikblanketterna, som är indelade efter uppgiftsområde, slopas. Uppgifterna samlas in antingen direkt ur
församlingarnas verksamhetsstyrningssystem eller med hjälp av ett datainsamlingsprogram som Kyrkostyrelsen
har skaffat och som församlingarna kan använda avgiftsfritt. Uppgifter fylls i på statistikblanketterna allteftersom
det ordnas verksamhet och händelser inom församlingen. Endast en obetydlig mängd uppgifter kommer att samlas
in en gång per år.
Ett pilotförsök med det nya datainnehållet och datainsamlingsprogrammet för statistiken genomförs i
församlingarna i oktober 2015. Kyrkostyrelsen skickar en begäran om deltagande i pilotförsöket till ett antal
församlingar som valts ut genom sampling.
Tidsschemat för reformen
Sertika-systemet, som används av Kyrkostyrelsen och församlingarna, slopas år 2018. Systemet ersätts stegvis
med ett separat datainsamlingsprogram och rapporteringsverktyg.
År 2016
De uppgifter för 2015 som efterfrågas för fyraårsberättelsen på blanketterna B och C samlas in med det nya
datainsamlingsprogrammet i januari–februari 2016. Anvisningarna och det exakta tidsschemat för detta publiceras
i ett cirkulär i december 2015. Som kontaktperson vid Kyrkans forskningscentral fungerar statistikexpert Elina
Lindroos, tfn 09-1802 249, elina.lindroos(at)evl.fi.
A-blanketterna om verksamhetsstatistiken lämnas in på samma sätt som förut.
Verksamhetsstatistiken för Kyrkans samtalstjänst har förnyats och tas i bruk 1.1.2016. Församlingarna lagrar
uppgifterna för år 2015 i Sertika-systemet på samma sätt som förut. Uppgifterna för år 2016 lagras däremot med
det nya elektroniska datainsamlingsprogrammet. Som kontaktperson för statistiken över samtalstjänsten fungerar
expert Titi Gävert, tfn 09-180 2261, titi.gavert(at)evl.fi.
År 2017
Församlingarna lämnar in uppgifterna för verksamhetsstatistiken för år 2016 såsom förut på de nuvarande
blanketterna i Sertika-systemet i januari 2017.
Samtidigt (från och med 1.1.2017) tas ett nytt datainsamlingsprogram i bruk, och i det ska församlingarna lagra
sina statistikuppgifter från början av 2017. De församlingar som använder ett verksamhetsstyrningssystem lagrar
uppgifterna för år 2017 i sina egna system. Från dessa system överförs uppgifterna till Kyrkostyrelsen efter
statistikårets slut.
Uppgifterna för ekonomistatistiken (A7–A9) för år 2016 lagras liksom nu i Sertika-systemet.
År 2018
Ekonomistatistiken för år 2017 fås direkt från Kyrkans servicecentral, med undantag av uppgifterna om skogsbruk,
gravskötselavtal och gravavgifter, som lagras med det nya elektroniska datainsamlingsprogrammet i januari 2018.
Frågor om statistikreformen och verksamhetsstatistiken i olika skeden av reformen besvaras av statistiksekreterare
Helena Kontio, tfn 09 180 2254, helena.kontio(at)evl.fi och statistiksekreterare Anne Ronkainen, tfn 09 180 2251,
anne.ronkainen(at)evl.fi.
Anvisningar om lagringen och inlämningen av statistikuppgifter publiceras i ett cirkulär i december 2015.
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