Virkatodistuksia on erityyppisiä, mm.:
Henkilökohtaiset tiedot sisältävä elää-virkatodistus.
Vanhempien ja lasten tiedot sisältävä virkatodistus.
Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus joka on tietosisällöltään laajempi ja siihen merkitään
mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista tai vanhemmista.
Kokkolan seurakuntayhtymän keskusrekisteristä voi tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen
ev.lut. seurakuntien jäsenistä tai entisistä jäsenistä siltä ajalta, kun he ovat olleet kirjoilla jossakin
Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnassa.
Kokkolan seurakuntayhtymään kuuluvat seuraavat seurakunnat Kokkolan suomalainen
seurakunta, Karleby svenska församling, Kaustisen ja Ullavan seurakunta, Kälviän seurakunta,
Lohtajan seurakunta, niihin liitettyjä seurakuntia ovat Kaarlelan suomalainen seurakunta ja
Gamlakarleby svenska församling.

Virkatodistuksen tai sukuselvityksen tilaus
Todistusta tilattaessa on ilmoitettava henkilötiedot, todistuksen käyttötarkoitus ja muuttoaika.
”Elää-todistus” tilataan siitä seurakunnasta, jossa henkilö on kirjoilla.
Nettilomakkeella: Tilaa virkatodistus
Puhelimitse: Kirkkoherranvirastojen ja keskusrekisterin yhteystiedot
Asioimalla henkilökohtaisesti: Kokkolan seurakuntayhtymän keskusreksiterin asiakaspalvelussa
tai keskusrekisteriin kuuluvan oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.
Kirjeitse: Kokkolan seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Läntinen kirkkokatu 17, 67100 Kokkola
Kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostettavan virkatodistuksen saa henkilökohtaisen asioinnin
yhteydessä pääsääntöisesti heti tai tilattaessa postitetaan heti. Sukuselvityksen toimitusaika on
kaksi viikkoa, kesäaikaan (kesä- heinä- ja elokuu) noin neljä viikkoa.
Toimitamme virkatodistuksia myös ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä
lomakkeella (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska) Ulkomaan viranomaisille toimitettava
todistus on yleensä vahvistettava julkisen notaarin (henkikirjoittajat maistraateissa) toimesta.
Kyseessä on ns. apostille-todistus. Lisäksi voidaan tarvita vielä ulkoasiainministeriön ja ko.
valtion edustuston vahvistaminen. Virkatodistuksen vahvistaminen jää asiakkaan tehtäväksi.

Sukuselvitys ja perunkirjoitus
Sukuselvitys on ote henkilöä tai hänen perhettään koskevista kirkonkirjaan tehdyistä
merkinnöistä.
Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin viranomaiskäyttöön, jossa on selvitettävä henkilö – ja
perhesuhdetiedot pitkältä ajalta. Tällaisia ovat esim. perunkirjoitukset, lainhuudot ja muut
kuolinpesän asioiden hoitamiseen liittyvät tilanteet.
Perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä riittää henkilökohtaiset tiedot sisältävä virkatodistus.

Kuolleesta henkilöstä tarvitaan perunkirjoitusta varten 15-vuotiaasta asti aukoton
sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus, johon merkitään henkilön tietojen lisäksi puoliso ja
lapset sekä muuttotiedot.
Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli
kuollessaan. Selvitys kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti
1.10.1999 asti.
Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista
rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.
Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista.
Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.
Sukuselvitystä ei saa käyttää sukututkimukseen. Laki väestötietojärjestelmästä ja
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 28 § 1 momentin mukaan tietoja saa käyttää
ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu.
Sukuselvityksen toimitusaika on tällä hetkellä noin 2 viikkoa.

Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnat
Seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä virkatodistus elävästä henkilöstä, suoraan
seurakunnan jäsenrekisteristä tulostettuna on maksuton (ei muuttoja, henkilöhistoriaa eikä muita
henkilöitä). Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta.
Virkatodistukseen lisätään muita tietoja tai aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia
tietoja, hinta 9 euroa.
Sukuselvitys
9 euroa, kun sukuselvitykseen on haettu tietoa muusta rekisteristä, kuin kirkon yhteisestä
jäsentietojärjestelmästä.
9 euroa, kun siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen
päähenkilön yksittäistä avioliitto, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta
30 euroa, kun todistus pohjautuu kirjamuotoisten kirkonkirjojen tietoihin ja siinä on enemmän
tietoa kuin henkilön perustiedot (yksittäinen muutto-, avioliitto- tai kuolintieto). Jos saman
sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, veloitetaan
ensimmäisestä todistuksesta 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa.
Sukuselvitys sukututkimusta varten, ensimmäinen 30 min 30,00 €, jos laatimiseen menee yli 30
min, lisämaksu 15,00 € / jokainen alkava 30 min. Sukututkimus tulee aina tilata kirjallisesti.
Virkatyönä tehty sukututkimus on aina maksullista ja tilaaja sitoutuu maksamaan pyytämänsä
laajuisen tehdyn sukututkimuksen. Sukututkimuksen loppusumma voidaan tilatessa sopia.
Tieteelliseen tutkimukseen annettava todistus, ensimmäinen 30 min 30,00 €, jos laatimiseen
menee yli 30 min, lisämaksu 12,00 € / jokainen alkava 30 min.
Kopio jo olemassa olevasta sukuselvityksestä 9,00 € /sivu
Monikielinen todistus 9,00 € Ulkomaan viranomaisille toimitettava todistus on yleensä
vahvistettava julkisen notaarin (henkikirjoittajat maistraateissa) toimesta. Kyseessä on ns.
apostille-todistus. Lisäksi voidaan tarvita vielä ulkoasiainministeriön ja ko. valtion edustuston
vahvistaminen. Virkatodistuksen vahvistaminen jää asiakkaan tehtäväksi.

Manuaalisesti laadittu ote kastettujen kirjasta 9,00 €
Toimitusmaksu maksullisen todistuksen lähettämisestä 5,50 €
Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €.

Mikä on sukututkimus?
Sukututkimus eli genealogia on historian aputiede, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten väliset
sukulaisuussuhteet ja sukujen historia. Sukututkimuksia voi tilata tai tehdä itse yli 100 vuotta
vanhoista kirkonkirjoista tai tallenteista. Seurakunnissa/seurakuntayhtymissä sukututkimuksia
tekevät kirkkoherranvirastot/keskusrekisterit.

Mikä on sukuselvitys?
Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.
Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon.
Sukuselvityksen voi pyytää sen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa
asianomainen on ollut kirjoilla.

Mikä on virkatodistus?
Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen
henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta. Seurakunnat
antavat jäsenistään virkatodistuksia, joista peritään Kirkkohallituksen ohjeiden mukainen maksu.
Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy todistuksen käyttötarkoituksen mukaan. Virkatodistuksen
voi saada myös mistä tahansa maistraatista. Virkatodistusta tarvitaan nykyään yhä vähemmän, sillä
viranomaiset saavat usein tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Virkatodistus tarvitaan mm.
perunkirjoituksessa, perinnönjaossa ja sukututkimuksessa.

