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KIRKONKIRJOJEN TIETOJEN LUOVUTTAMISESTA PERITTÄVÄT UUDET MAKSUT
1.1.2020
Kirkkolain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kirkkohallitus määrää kirkonkirjojen tietojen
luovuttamisesta seurakunnille ja keskusrekistereille perittävän maksun. Kirkkohallitus on
10.12.2019 tehnyt päätöksen uusista maksuista, jotka tulevat voimaan 1.1.2020. Uusi
maksupäätös on yleiskirjeen liitteenä. Uudella päätöksellä kumotaan tällä hetkellä voimassa
oleva 21.4.2015 annettu maksupäätös.

Maksupäätöksessä on huomioitu paitsi kirkon ja maistraattien veloittamien maksujen
yhtenäistäminen, myös kirkonkirjojenpitoon liittyvä uudistus. Kirkon yhteisen
jäsentietojärjestelmän KirDi-toiminnallisuuden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 loppuun
mennessä. Tänä aikana osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista tehdään keskitetysti
uutta KirDi-toiminnallisuutta hyödyntäen. Osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista
laaditaan kuitenkin edelleen siten, että kokonaisuuteen liittyvät todistukset laaditaan
manuaalisesti ja tilataan erikseen jokaisesta tarvittavasta seurakunnasta.

Kaksi eri tapaa laatia todistuksia on huomioitava myös todistusten hinnoittelussa. Kirjurin
KirDi-toiminnallisuuden avulla keskitetysti laadittavien todistusten kohdalla pyritään
noudattamaan maistraattien perimiä maksuja. Manuaalisesti laadittavien todistusten
hinnoittelu noudattaa pääsääntöisesti 31.12.2019 saakka voimassa olevan maksupäätöksen
mukaisia hintoja.

Manuaalisesti laadittavasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa
perhelehdistä tai jos tietoa haetaan kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja nämä tiedot koskevat
todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.
Todistuksesta veloitetaan 30 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista,

eikä kyseessä ole todistuksen päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto- tai kuolintieto tai
kirkollinen toimitus.

Kirjurin KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta veloitetaan päähenkilön osalta 45
euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta veloitetaan 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä
laaditaan oma todistus.

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttamiseksi tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskevasta todistuksesta
(elää-todistus) veloitetaan 1.1.2020 alkaen 9 euroa.

Kastekirjasta annettavasta otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä
vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa.

Sukututkimusta ja tieteellistä tutkimusta varten laadittavasta todistuksesta veloitetaan 45
euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia,
veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Uudessa maksupäätöksessä on huomioitu myös digitoiduista aineistoista pyydettävät
materiaalit ja niiden maksullisuus. Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta
aiheutuvasta työstä veloitetaan 45 euroa. Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin
30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa.
Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

Uutta maksupäätöstä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin
todistuspyyntöihin.
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