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KIRKONKIRJOJEN TIETOJEN LUOVUTTAMISESTA PERITTÄVÄT UUDET MAKSUT 1.6.2015
Kirkkolain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kirkkohallitus määrää kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta
seurakunnille ja keskusrekistereille perittävän maksun. Kirkkohallitus on 21.4.2015 tehnyt voimassa olevaan
maksupäätökseen hinnantarkistukset, jotka tulevat voimaan 1.6.2015. Uusi maksupäätös on yleiskirjeen
liitteenä.
Uudella päätöksellä muutetaan tällä hetkellä voimassa olevaa 1.4.2014 annettua maksupäätöstä siten, että 7
euron maksut korotetaan 8 euroon ja maksumuistutuksesta perittävä 7 euron maksu korjataan 5 euroksi.
Maksupäätökseen otetun siirtymäsäännöksen mukaan maksukorotuksia sovelletaan vain päätöksen
voimaantulon jälkeen tilattuihin todistuksiin. Sen sijaan maksumuistutuksen lähettämiseen sovelletaan 5 euron
maksua välittömästi päätöksen voimaan tultua riippumatta siitä, koska todistus on tilattu.
Lisätietoja asiassa antaa rekisterijohtaja Riikka Ryökäs, sähköposti etunimi.sukunimi@evl.fi.
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Kirkonkirjojen luovuttamisesta perittävät maksut 01.04.2014 alkaen, johon on muutettu
Kirkkohallituksen uuden 1.6.2015 voimaan tulevan maksupäätöksen hinnantarkistukset.
Todistuksista perittävät maksut
Maksuttomat todistukset: Päätöksen mukaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
Kirjurijäsentietojärjestelmästä tulostettu todistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns.
elää-todistus), on maksuton.
8 euroa maksavat todistukset: Mikäli jäsentietojärjestelmästä saatavaan todistukseen tulee laajempia tietoja
(esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), virkatodistuksesta
veloitetaan 8 euroa. Todistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö pohjautuu Kirjurijäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 8 euroa. Tällöin todistukseen kirjoitettavan tiedon
määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan. Jos manuaalisesti laadittavaan todistukseen haetaan tietoa
kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä muutto-, avioliittotai kuolintietoa, todistus maksaa 8 euroa.
30 euroa maksavat todistukset: Muista kuin yllä mainituista manuaalisesti tehdystä todistuksista peritään 30
euroa.
Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut
Sukutukimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta
aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta 30
minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu
30 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 euroa, yhteensä 60 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi
toimitusmaksua 5,50 euroa.
Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut
Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen
laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta
30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.
Toimitusmaksu
Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Jos maksullinen todistus
lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin vielä posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli todistus ja lasku
lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 €) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron
lähettämismaksu. Yhteensä toimitus- ja postikuluja tulee tällöin 11 euroa. Mikäli laskuttaja joutuu
lähettämään maksukehotuksen, veloitetaan siitä 5 euroa.

