Det finns olika typer av ämbetsbevis bl.a:
Ett intyg med personliga uppgifter, ett sk lever-intyg.
Ett intyg där det framkommer uppgifter om föräldrar och barn.
Ett ämbetsbevis i form av en släktutredning, som innehåller mera, där kommer fram t.ex
flyttningar och där nämns make/maka,barn och föräldrar.
Från Karleby kyrkliga samfällighets centralregister kan man beställa ämbetsbevis och
släktutredningar för ev.luth. församlingars medlemmar eller före detta medlemmar för den tid
som de har varit skrivna i Karleby kyrkliga samfällighet.
Till Karleby kyrkliga samfällighet hör Kokkolan suomalainen seurakunta , Karleby svenska
församling, Kaustisen ja Ullavan seurakunta, Kälviän seurakunta, Lohtajan seurakunta. Kaarlelan
suomalainen seurakunta och Gamlakarleby svenska församling har tidigare gått samman med
dessa.

Att beställa ett ämbetsbevis eller släktutredning
När man beställer ett intyg skall man ge sina personuppgifter, orsaken till varför man behöver
intyget och när personen har flyttat.
Ett sk. ”lever-intyg ”beställs från den församling där man är skriven.
Blankett: Beställ ämbetsbevis
Per telefon: Pastorskansliets och centralregistrets kontaktuppgifter.
Personligen: Karleby kyrkliga samhällighets kundservice eller den församlings pastorskansli man
hör till.
Per brev: Karleby kyrkliga samfällighet, Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
Ett bevis som utskrivs från kyrkans medlemsregister får man vanligtvis med sig genast eller om
man beställer det per telefon så skickas det genast per post. En släktutredning har en leveranstid
på två veckor, sommartid (juni,juli, augusti) ca fyra veckor.
Vi gör också ämbetsbetyg för utländska myndigheter på en flerspråkig blankett
(finska,svenska,engelska,tyska och franska).Ett bevis för en utländsk myndighet måste vanligtvis
bekräftas av en offentlig notarie (häradsskrivare på magistraten). Det är frågan om ett sk
apostille-bevis. Dessutom kan det även behövas bekräftelse från utrikesrikesministeriet och det
ifråga varande lands representation. Kunden skall själv se till att beviset blir bekräftat.

Släktutredning och bouppteckning
Släktutredningen är ett utdrag av de anteckningar som finns i kyrkböckerna om en person eller
dennes familj. Släktutredningen krävs vanligtvis av myndigheter, som behöver utreda
personuppgifter och uppgifter om släktskap för en längre tid.Det kan vara t.ex bouppteckning,
lagfart eller andra ärenden som skall skötas vid dödsfall.
För bouppteckningen räcker det med ett ämbetsbevis med personuppgifter ,om personen lever.
Ämbetsbevis för bouppteckning för en avliden person skall innehålla en släktutredning som är
utan luckor från 15 års ålder till dödsdagen, personuppgifter samt makens/makans och barnens
flyttningar.
Släktutredningen på den avlidna, beställs från den församling där den avlidna var skriven vid
tiden för dödsfallet.Denna utredning täcker släktskapet från 01.10.1999 till dödsdagen.
Bevisen före 01.10.1999 beställs från de församlingar eller från de register där den avlidna har
varit skriven tidigare.
Ifall personen inte har hört till någon församling, beställs släktutredningen från magistraten.
Det är bäst att beställa släktutredningen för bouppteckning i tid. Släktutredningen får inte
användas till släktforskning. Enligt lagen om befolkningsdatasystemet och
Befolkningsregistercentralens certifikat 28 § moment 1 får uppgifterna inte användas till något
annat än det de är gjorda för.

Avgifter för ämbetsbetyg och släktutredning
Avgifter för intyg
Avgiftsfria intyg: Enligt beslutet är ett intyg med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem
som skrivits ut ur medlemsdatasystemet för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande
och fullgöra sina skyldigheter (ett intyg över att en person lever) avgiftsfritt.
Intyg som kostar 9 euro: Om intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mer omfattande
uppgifter (till exempel personens flyttningsuppgifter eller uppgifter om make, barn eller
föräldrar), uttas 9 euro för ämbetsbetyget. Intyg som görs manuellt och deras innehåll grundar sig
på uppgifter ur Kirjuri-medlemsdatasystemet och/eller familjeakter, kostar 9 euro. Då inverkar
inte mängden av information som skrivs på intyget på priset.
Intyg som kostar 30 euro: Om det till ett manuellt skapat intyg hämtas information ur
kyrkböcker i bokform, uttas 30 euro för ämbetsbetyget. Om det från kyrkböcker i bokform
hämtas endast en händelseuppgift till exempel äktenskap eller dödsdag är priset för intyget 9
euro.
För skickandet av ett avgiftsbelagt intyg uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

Avgifter för intyg för släktforskning
Grundavgiften för intyg som görs upp för släktforskning är 30 euro. Om det tar mer än 30
minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 15 euro för varje påbörjad 30 minuters
period. Om det tar 1 timme och 15 minuter att göra upp intyget faktureras kunden 30 euro och
för 2 x 30 minuter 15 euro, sammanlagt 60 euro. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att
skicka intyget.

Avgifter för intyg för vetenskaplig forskning
Grundavgiften för intyg som görs upp för vetenskaplig forskning är 30 euro. Om det tar mer än
30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuters
period. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.

Expeditionsavgift
För skickandet av ett avgiftsbelagt intyg uttas 5,50 i expeditionsavgift. Om ett avgiftsbelagt intyg
skickas utom-lands läggs post- och bankavgifterna till kostnaderna. Om intyget och räkningen
skickas till olika adresser uttas utöver expeditionsavgiften (5,50 €) även en separat avgift på 5,50
euro. Expeditions- och postavgifterna är då totalt 11 euro. Om man dessutom blir tvungen att
skicka en betalningspåminnelse uttas 5 euro för denna

Vad är släktforskning?
Släktforskning eller genealogi är en hjälpvetenskap till historia, där forskningen gäller
människors släktskap och släkters historia. Släktforskning kan man också göra själv i över 100 år
gamla kyrkböcker. I församlingen/samfälligheten görs släktforskning på
pastorskansliet/centralregistret.

Vad är släktutredning?
Släktutredning är ett utdrag av det som antecknats i kyrkböckerna om en person eller en familj.
En släktutredning behövs vanligen för bouppteckning och vid skötsel av dödsbon.
En släktutredning kan man beställa från den församlings pastorskansli eller centralregister där
personen varit skriven.

Vad är ämbetsbetyg?
Ett ämbetsbetyg behövs t.ex. för bouppteckning och till banken för skötsel av dödsboets
ärenden. För pass och körkort behöver man inte längre ett ämbetsbetyg. Församlingarna ger vid
behov ut ämbetsbetyg om sina medlemmar, och uppbär en avgift enligt Kyrkostyrelsens

anvisningar. Ämbetsbetygets innehåll beror på vad man behöver det till. Ett ämbetsbetyg kan
man också få från magistraten. Nuförtiden behöver man inte längre ämbetsbetyg lika ofta, för
myndigheterna får uppgifterna från befolkningsregistret. Ett ämbetsbetyg behöver man bl.a. till
bouppteckning, vid delning av boet och för släktforskning.

