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ÄNDRINGAR I FÖRSAMLINGARNAS STATISTIKFÖRING
Kyrkans fyraårsberättelse 2012–2015, insamling av uppgifter
Uppgifter till kyrkans fyraårsberättelse 2012-2015 insamlas med elektroniska blanketter. Uppgifterna samlas in
på nio separata blanketter från församlingarna (blanketterna B1–B9) och de kyrkliga samfälligheterna (blanketterna C1–C9). Länkarna till de elektroniska blanketterna och ifyllnadsanvisningarna kommer att finnas på kyrkans
intranät under rubriken Statistik. Blanketterna kan fyllas i från och med 12.1.2016 och de ska sändas till Kyrkans
forskningscentral senast 12.2.2016.
Enkäten och närmare anvisningar skickas ännu separat 12.1.2016 till församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas e-postadresser. Som kontaktperson vid Kyrkans forskningscentral fungerar statistikexpert Elina Lindroos,
tfn 0401424 839, elina.lindroos(at)evl.fi.
Verksamhetsstatistiken över Kyrkans samtalstjänst från och med 1.1.2016.
Verksamhetsstatistiken över 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. Uppgifter om statistikåret 2016 insamlas med
elektroniska blanketter. Som kontaktperson för statistiken över samtalstjänsten fungerar expert Titi Gävert, tfn
050 3264 789, titi.gavert(at)evl.fi.
Nytt datainnehåll och ny datainsamling i församlingarnas verksamhetsstatistik från 1.1.2017.
Kyrkostyrelsens ämbetskollegium har 17.12.2015 godkänt datainnehållet i de nya statistikblanketterna. Statistikblanketter och anvisningar för hur de ska fyllas i finns i Sakasti på sidan Tilastot under rubriken Tilastouudistus
2017.
En förutsättning för att den nya statistikprincipen ska lyckas är att alla församlingens anställda som statistikföringen gäller i förväg bekantar sig med de nya blankettunderlagen och ifyllnadsanvisningarna. I slutet av år 2017
kan församlingarna inte längre sända uppgifter till statistiksystemen på en samlingsblankett för hela året, med
undantag av några enstaka uppgifter.
År 2016 ordnar Kyrkostyrelsen utbildningar om blankettinnehåll, datainsamling och användningen av det nya
statistiksystemet, vilket församlingarna senare får information om.
Församlingarna har tidigare informerats om statistikreformen i Kyrkostyrelsens cirkulär 20/2015.
Tuomo Halmeenmäki börjar som ny statistikexpert på Kyrkostyrelsen 11.1.2016.
Frågor om statistikreformen besvaras av statistiksekreterare Helena Kontio, tfn 050 5876 872, statistiksekreterare
Anne Ronkainen, tfn 050 4306 648 eller statistikexpert Tuomo Halmeenmäki, tfn 040 120 9399. E-postadresserna
har formen fornamn.efternamn(at)evl.fi.
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