SUKUSELVITYS -TILAUSLOMAKE

Sukuselvitys on maksullinen. Ulkomaan toimituksissa
voidaan käyttää ennakkolaskutusta.

Saapumispäivä (vastaanottaja täyttää)

HENKILÖ, JOSTA SUKUSELVITYS TILATAAN
Sukunimi, etunimet sekä mahdolliset entiset nimet:
Henkilötunnus/syntymäaika:

SUKUSELVITYKSEN TIEDOT
Käyttötarkoitus:

Sukuselvityksen kieli:
Suomi

Ruotsi

Jos käyttötarkoitus on perunkirjoitusta varten, kenen perunkirjoituksesta on kyse (nimi):
Onko henkilä kuollut?
Kyllä

Ei

Onko henkilöllä lapsia?
Kyllä

Ei

Sukuselvitys tilataan perinnöstä luopujasta

Kuolinpäivä
Ei tietoa
Sukuselvitys tilataan myös henkilön lapsesta?
Ei tietoa

Kyllä

Ei

(Sukuselvitys tarvitaan yleensä mm. perunkirjoitusta varten myös henkilön lapsesta, jos lapsi on kuollut. Digi- ja väestötietovirasto voi tehdä
sukuselvityksen, mikäli lapsi on ollut kirjoilla väestö-rekisterissä. Lapsen sukuselvityksestä peritään erillinen maksu, jos tiedot eivät ole
sisällytettävissä vanhemman sukuselvitykseen.)
Lisätietoja:

Lisätietoja -kentässä voi tarvittaessa tilata sukuselvityksen päähenkilön perimysjärjestyksen mukaisesta perillisestä. Digi- ja väestötietovirasto
voi tehdä sukuselvityksen, jos henkilö on ollut kirjoilla väestörekisterissä. Lisätiedot -kentässä voit tilata myös elossaolotodistuksia perillisistä.
Mainitse henkilön nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika ja tieto siitä, tilataanko sukuselvitys vai elossaolotodistus. Sukuselvityksestä ja
elossaolotodistuksesta peritään erillinen maksu, jos tiedot eivät ole sisällytettävissä päähenkilön sukuselvitykseen.
TILAAJA
Tilaajan nimi (yritys/yhteyshenkilö tai yksityishenkilö):
Tilaajan henkilötunnus / Yrityksen y-tunnus:

Kuolinpesän nimi ja henkilötunnus, mikäli lasku halutaan kuolinpesän nimellä:

Tilaajan osoite:
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Postinumero ja postitoimipaikka (valtio, jos osoite on ulkomailla):
Puhelinnumero (ainoastaan mahdolliseen tilaukseen
liittyvään yhteydenottoon).

TILAUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päivämäärä:

Sähköposti (ainoastaan mahdolliseen tilaukseen liittyvään yhteydenottoon).

Allekirjoitus
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DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO

Voit tilata Digi- ja väestötietovirastosta sukuselvityksen henkilöstä siltä ajalta, kun hän on kuulunut väestörekisteriin tai uskonnolliseen
yhdyskuntaan. Lisäksi voit tilata sukuselvityksen 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta myös evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan
kuuluneesta henkilöstä.
Tarvitset vainajasta sukuselvitykset esimerkiksi perunkirjoitusta varten 15 ikävuodesta alkaen kuolinpäivään asti. Saatat tarvita tapauskohtaisesti
sukuselvityksen myös aviopuolisoista, aiemmin kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä perillisten selvittämiseksi.
Sukuselvitykseen merkitään henkilön tietojen lisäksi seurakuntien ja väestörekisterin väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin sekä tiedot
puolisoista ja lapsista. Joissain tapauksissa sukuselvitykseen merkitään myös tiedot vanhemmista.
Sukuselvitystilaus käsitellään neljän viikon sisällä. Postitse toimitettavassa tilauksessa on huomioitava postin toimitusaika.
Luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen (Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston
varmennepalveluista 28 § 1 ja 2 mom.). Tilauksesta kirjataan sukuselvityksen tekemisen yhteydessä väestötietojärjestelmän seurantatiedostoon
luovutettujen tietojen kohde, käyttötarkoitus, luovutusajankohta ja luovutettujen tietojen tilaajan tiedot.
MUUALTA TILATTAVAT SUKUSELVITYKSET
Sukuselvitykset evankelisluterilaisista ja ortodoksisista seurakunnista
Evankelisluterilaiset- ja ortodoksiset seurakunnat antavat sukuselvityksiä omista jäsenistään. Jos henkilö on kuulunut koko elämänsä
evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan, sukuselvityksen saa seurakunnasta. Tällöin sukuselvitystä ei tarvitse erikseen tilata Digi- ja
väestötietovirastosta. Sukuselvitys on aina tilattava 1.10.1999 edeltävältä ajalta evankelisluterilaisesta- tai ortodoksisesta seurakunnasta, jos
henkilö on kuulunut tuolloin kyseiseen seurakuntaan.
Sukuselvitykset luovutetulla alueella asuneista
Luovutettujen alueiden arkistoista tarvittavat sukuselvitykset voit tilata Kansallisarkistosta.
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Sukuselvitykset ulkomailta
Voit tilata sukuselvityksen Ruotsista 1.7.1991 edeltävältä ajalta Ruotsin alueellisista arkistoista ja 1.7.1991 jälkeiseltä ajalta Skatteverketistä.
Muualta ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä saat tietoa osoitteesta finlandabroad.fi.
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