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Tilaan sukututkimusta varten tietoja seuraavasta henkilöstä: 
Tiedot haetaan vain niistä seurakunnista, jotka kuuluvat kyseiseen aluekeskusrekisteriin. Huom. Tietojen hakemiseksi ko. 
seurakunnasta vähintään yksi tarkka päivämäärätieto (syntymäpäivä, kuolinpäivä, muuttopäivä, vihkipäivä) on välttämätön. 

Sukunimi (nykyinen ja entiset) Etunimet 

Syntymäaika tai henkilötunnus Syntymäkotikunta 

Kuolinpäivä Viimeinen kotikunta 

Lisätietoja (esim. missä asui, milloin muutti ja mistä/minne): 

Perustietojen (nimet, syntymäaika ja -paikka, mahdollinen kuolinaika ja -paikka, muuttoajat, siviilisääty) 
lisäksi pyydän tiedot seuraavista viitehenkilöistä: 

puoliso/puolisot 

lasten puolisot 

lapset 

isovanhemmat 

sisarukset 

lapsenlapset 

vanhemmat

Yhdelle todistukselle merkitään vain kaksi sukupolvea. Mikäli viitehenkilöstä halutaan perustietojen (nimi, 
syntymäaika, syntymäkotikunta, elää- tai kuolintieto sekä seurakunta) lisäksi muita tietoja, hänestä on 
täytettävä eri tilauslomake. 

Pyydän merkitsemään, mikäli seuraavia tietoja löytyy: 

ammatit kylä/talo/torppa      matronyymit/patronyymit 

Suku, jota tutkimukseni koskee ________________________________________________________________________________ 

Sitoudun maksamaan sukututkimuksen laatimisesta Kirkkohallituksen 1.3.2023 voimaan astuneen päätöksen mukaisesti 
55 € / tilaus. Jos tilauksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta 
alkavalta 30 minuutin jaksolta 25 euroa. Lisäksi peritään toimitusmaksu (kotimaassa 5 euroa). 

Haluan rajata selvityksen laatimiseen käytettävän ajan tuntiin/minuuttiin 

Todistus pyydetään seuraavalla kielellä: 
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Aika Paikka 

Tilaajan allekirjoitus Nimen selvennys 

 

  Sukututkimus noudetaan 

Puhelin 

Katuosoite 

Sukututkimus lähetetään turvasähköpostilla 

em. osoitteeseen 
Postinumero ja postitoimipaikka 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetuksen periaatteita ja 
säännöksiä. Tästä syystä sukututkijan on toimitettava sukututkimusrekisteriä koskeva tietosuojaselvitys, joka osoittaa tietojen luovuttamisen 
edellytykset. 

Sähköposti 

Sukututkimus lähetetään postitse osoitteeseen: 

Maa/valtio 

Ruotsi Suomi 
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