
KYSELYLOMAKE: FSD3265 KIRKON TILASTOINNIN KEHITTÄMISKYSELY 2013

QUESTIONNAIRE: FSD3265 CHURCH STATISTICS DEVELOPMENT SURVEY 2013

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

KYSELY KIRKON TILASTOINNIN KEHITTÄMISESTÄ 

Olemme kiinnostuneita siitä, miten käytät kirkon tilastoja ja miten kirkon tilastojen analysointia ja 

raportointia tulisi mielestäsi kehittää. Tässä kyselyssä kirkon tilastoinnilla tarkoitetaan paitsi vuosittaisia A-

tilastolomakkeita, myös nelivuosittain kerättäviä B- ja C-tilastolomakkeita. Tilastotiedoilla tarkoitetaan 

kaikkia kerättyjä tietoja ja niiden erilaisia esitystapoja taulukoista graafeihin.       

 

1. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten osallistumistasi tilastotietojen keruuseen seurakunnassasi?  

a. Täytän itse A-, B- ja/tai C-tilastolomakkeita 
b. Kokoan tilastoja omalta työalaltani 
c. En osallistu tilastotietojen keruuseen 

 

2. Mistä etsit tietoa seurakuntien toiminnasta ja taloudesta? Voit valita useampia vaihtoehtoja. 

a. Evl.fi-sivustolta 
b. Sakasti-sivustolta 
c. Kirkkohallituksen painetuista tilastojulkaisuista 
d. Lehdistä 
e. Tutkimuksista 
f. Muualta, mistä? 

 
 

3. Missä määrin hyödynnät työssäsi seuraavia julkaisuja tällä hetkellä?  

 Erittäin 
paljon  

Melko paljon  Vain vähän  En ollenkaan  En tunne 
julkaisua 

Kirkon 
nelivuotiskertomus 

     

Kirkon tilastollinen 
vuosikirja  

     

Sakastissa 
julkaistavat kirkon 
tilastot (esim. 
seurakunnan 
toiminta, talous) 

     

 

4. Ota kantaa seuraaviin kirkon tilastoja koskeviin väittämiin 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Osittain 
samaa, 
osittain eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

En osaa 
sanoa 

Haen aktiivisesti 
tilastotietoja kirkosta 
työni kehittämiseksi. 

      



 

 

Tiedän, mistä voin 
löytää työhöni liittyviä 
tilastotietoja kirkosta 

      

Työalallani kerätään 
liikaa tilastotietoja.  

      

Jos omaa 
seurakuntaani koskevia 
tilastotietoja olisi 
saatavilla netissä, 
käyttäisin niitä. 

      

Kirkossa kerättävistä 
tilastotiedoista ei ole 
minulle hyötyä.  

      

Löydän helposti 
tarvitsemani 
tilastotiedon kirkosta 
internetistä. 

      

Löydän helposti 
tarvitsemani 
tilastotiedon kirkosta 
painettujen julkaisujen 
avulla.   

      

       

 

 

5. Mihin käytät kirkon tilastotietoja nykyisin? Valitse kaikki sopivat. 
a. Oman työn kehittämiseen (suunnittelu, arviointi) 
b. Kirkon työn kehittämiseen laajemmalla tasolla, esim. hiippakunnallisesti tai valtakunnallisesti 
c. Oman työalan työstä tiedottamiseen kirkon/seurakuntien sisällä 
d. Oman työalan työstä tiedottamiseen kirkon/seurakuntien ulkopuolelle 
e. Muuhun tarkoitukseen, mihin? 

 

6. Mitkä tilastolliset tiedot ovat työssäsi tärkeimpiä? Nimeä kolme keskeisintä tilastotietoa.  

1. 

2. 

3. 

 

7. Millaisia tilastotietojen analyysejä ja raportteja tarvitset/tarvitsisit työsi tueksi? Valitse viisi 
tärkeintä. 
 
a. Yhteenvetolukuja kokonaiskirkon tasolla 
b. Vuositilastoja taulukkoina hiippakunnittain 
c. Vuositilastoja taulukkoina seurakunnittain 
d. Seurakuntatason tietoja ryhmiteltyinä vastaavankokoisiin seurakuntiin 



 

 

e. Oman seurakunnan tietoja verrattuna omaan hiippakuntaan 
f. Kuvaajia ja graafisia esityksiä 
g. Ennusteita väestön, toiminnan ja talouden kehityksestä 
h. Teen itse tarvitsemani analyysit ja kuvaajat, jos numerotiedot ovat kattavasti Sakastissa 
i. Analyysikirjoituksia, joissa lukuja on peilattu yhteiskunnan tilanteeseen ja aiempiin vuosiin 
j. Muuta, mitä? 

 

8. Onko seurakuntasi ollut mukana seurakuntaliitoksessa viimeisen kymmenen vuoden aikana? 

Kyllä 

Ei 

 

9. (jos k8 kyllä JA k1 on a-b) Miten seurakuntaliitokset ovat vaikuttaneet tilastotietojen 

keräämiseen ja tilastokyselyihin vastaamiseen?  

Helpottaneet paljon tietojen keräämistä ja vastaamista 

Helpottaneet jonkin verran tietojen keräämistä ja vastaamista 

Ei ole ollut vaikutusta 

Vaikeuttaneet jonkin verran tietojen keräämistä ja vastaamista 

Vaikeuttaneet paljon tietojen keräämistä ja vastaamista 

 

 

10. Mihin ammattiryhmään kuulut? 

 

a. Seurakuntapapit 

b. Lehtorit 

c. Sairaalasielunhoito 

d. Perheneuvonta 

e. Kirkkomuusikot 

f. Diakoniatyö 

g. Nuorisotyö 

h. Lapsityö 

i. Muu srk-työ 

j. Hallinto 

k. Hautausmaatyö 

l. Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö 

m. Muu, mikä? 

 

11. Millä työalalla työskentelet pääasiallisesti? 

a. Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset 

b. Yleinen seurakuntatyö 

c. Diakonia ja sielunhoito 



 

 

d. Kasvatus 

e. Hallinto 

f. Hautausmaatyö 

g. Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö 

h. Muu, mikä? 

 

12. Minkä kokoisessa seurakunnassa työskentelet?  

a. Alle 3000 jäsentä 

b. 3 000–6 000 

c. 6 001–12 000 

d. 12 001–20 000 

e. 20 001–30 000  

f. Yli 30 000 

g. En työskentele paikallisseurakunnassa 

 

 

13. (jos k12 on a-f) Kuuluuko seurakuntasi seurakuntayhtymään? 

a. Kyllä 

b. Ei 

 

14. (jos k12 on g) Kerroit ettet työskentele paikallisseurakunnassa. Missä työskentelet? 

a. Seurakuntayhtymässä 

b. Kirkon keskushallinnossa  

c. Kirkollisessa järjestössä 

d. Muualla, missä? 

 

15. (jos k12 on a-f TAI k14 on a) Missä hiippakunnassa työskentelet? 

a. Espoon hiippakunta 

b. Helsingin hiippakunta 

c. Kuopion hiippakunta 

d. Lapuan hiippakunta 

e. Mikkelin hiippakunta 

f. Oulun hiippakunta 

g. Porvoon hiippakunta 

h. Tampereen hiippakunta 

i. Turun arkkihiippakunta 

 

 

 

16. Mihin ikäluokkaan kuulut?  

a. Alle 30 v.  

b. 30–39 v. 



 

 

c. 40–49 v. 

d. 50–59-v.  

e. 60 v. – 

 

17. Kuinka kauan olet työskennellyt kirkon palveluksessa? 

a. Alle 2 vuotta 

b. 2–10 vuotta 

c. 11–20 vuotta 

d. 21–30 vuotta 

e. Yli 30 vuotta 

 

18. Oletko esimiesasemassa? 

a. Kyllä 

b. En 

 

19. Sukupuolesi? 

a. Nainen 

b. Mies 

 

20. Mitä muuta haluaisit sanoa kirkon tilastoihin liittyen? 

 

 

 

 


