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Mitä sukututkimus on

Sukututkimus eli genealogia on sukulaisuussuhteiden selvittämistä ja 
henkilöhistoriallista tutkimusta, jota voidaan tehdä kahdella eri tavalla: 

        Esipolvitutkimus

esi-isien ja esiäitien määrä kasvaa periaatteessa 
eksponentiaalisesti polvi polvelta (2+4+8+16+32+64 
jne.)

Esim. 1700-luvun alkuun 256 esivanhempaa. 

10 polvea 1024 ja 20 polvea 202752 esivanhempaa.

        Jälkipolvitutkimus on varsinainen suvun tutkimus. 

Nykyinen tapa ottaa mukaan kaikki jälkeläiset

Vanha tapa ottaa mukaan vain mieskantaiset 
jälkeläiset



  

Nimet
● Sukunimilaki astui voimaan 1921

● Avioliittolaki 1929, jolloin vaimolle sama sukunimi kuin miehellä

● 1800-luvun lopulla esim. rippikoulussa pappi antoi sukunimiä ja saman 
perheen lapsilla saattoi näin olla useita sukunimiä

● Itä-Suomessa sukunimet jo useita vuosisatoja 

● Länsi-Suomessa sukunimenä käytettiin usein talon tai torpan nimeä, jota 
kutsuttiin lisä- tai liikanimeksi, joten varsinaista sukunimeä ei ollut

● Sukunimi-info sisältää tietoja 22 686 sukunimestä, jotka esiintyvät 
Suomessa: http://www.tuomas.salste.net/suku/nimi/index.html

●

http://www.tuomas.salste.net/suku/nimi/index.html


  

Lisää nimistä

● Kirkonkirjat ruotsin kielellä 1800-luvun loppupuolelle saakka 

– Vain etunimi ja patronyymi esim. Juho Matinpoika (Johan Matsson), 
Tiina Erkintytär (Christina, Stina, Kirstin Eriksdotter, Ersdotter)

● 12.5.1906 Suomalainen virallinen lehti (lisälehti) julkaissut 
ruotsinkielestä suomennetut sukunimet paikkakunnittain lueteltuna 
(24800 henkilöä): digi.kansalliskirjasto.fi 

● Sotilaat saivat sukunimen astuessaan palvelukseen (esim.  Klang, 
Urling, Willig, Jordan, Charge, Manlig, jne). Tämä sukunimi ei 
kuitenkaan läheskään aina siirtynyt sukupolvelta toiselle.

● Käsityöläiset saivat myös usein sukunimen, kun valmistuivat 
ammattiin (esim. Höijer)



  

Tietojen kirjaaminen
● Sukututkimusohjelman valinta

– Ilmaiset: MyHeritage, Legacy, Min släkt, Gramps, Geni...

– Maksulliset: Sukujutut...

– Gedcomien avulla siirto ohjelmasta toiseen

● Yleisimmät kirjattavat tiedot:

– Etunimi, patronyymi, sukunimi, syntymäaika ja -paikka, kuolinaika ja 
-paikka, hautausaika ja -paikka, kuolinsyy, kastetiedot, kummit, 
ammatit, asuinpaikat, vihkiminen, puolisot, lapset

– Mielenkiintoa voi lisätä kuvilla, henkilön erityispiirteillä, tarinoilla, 
aikakauden kuvauksella, pitäjähistoriikeillä 

● Lähdetietojen kirjaaminen

● Elossa olevia henkilöitä ei nettiin ilman ko. henkilöiden lupaa



  

Aloittaminen
● Selvitä 1800-luvun loppupuolella syntyneen esivanhemman 

syntymätiedot, aika ja paikka

– Suvun vanhimpien haastattelut, perukirjat, kauppakirjat, 
perheraamattujen sukupuut

– Kirkkoherranvirastoon sukuselvityspyyntö                 

– Hautausmaat/Facebook-ryhmä: Suomen kirkkoja ja 
hautausmaita

● SSHY kirkonkirjoista syntyneiden ja kastettujen luettelot, hae 
paikkakunnan ja syntymäajan perusteella, myös rippikirjat

● 100 vuotta uudemmat tiedot salassapitovelvollisia, kuolleista 
henkilöistä syntymä- ja kuolinajat voi julkaista 

● Kirjaa ylös, mistä olet tiedot poiminut (lähdetiedot)



  

Tietolähteet netissä
● SSHY Suomen sukuhistoriallinen yhdistys (Kirkonkirjat: 

rippikirjat, syntyneet, kuolleet, vihityt, kuulutetut, lastenkirjat, 
muuttaneet, vieraspaikkakuntalaiset), tyypillisesti vuodet ~1686-
1880 netissä ilmaiseksi, jäsenille vuoteen ~1910 
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/arkisto/paikkakunnittain.htm

– 1539-1540 luvulle saakka, jolloin maakirjat tehtiin 

– Yleisesti ei-jäsenille yli 125 v. vanhemmat tiedot ja 
jäsenille yli 100 v. vanhemmat tiedot nähtävillä

– Jäsenmaksu n. 17€/v

– Esim. Naantali

– Ei-jäsenille rippikirjat v. 1839 ja syntyneet v.1848

– Jäsenille rippikirjat v. 1900 ja syntyneet v. 1909  

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/arkisto/paikkakunnittain.htm


  

Esim. SSHY-kuvasta

● Tarvasjoen Tyllilän Prusilan talon rippikirja v. 1867-1876



  

Rippikirja-aukeaman toinen sivu



  

1800-luvun rippikirjasta löytyy esim. seuraavat sarakkeet:
1. Kylä-, talo- ja henkilönimisarake

2. Syntymäaika ja -paikka

3. Sisälukutaito

4. Lutherin Katekismus selityksineen ja taitomerkintäsarakkeet

5. Aapiskirja

6. Lutherin Vähäkatekismus selityksineen

7. Raamatunlauseet

8. Kristinopintaito

9. Kinkerikuulusteluun osallistuminen

10. Ripille pääsy

11.-20. Ehtoollismerkinnät

21. Huomautukset (mm. avioitumiset, muutot, rikokset, asevelvollisuus, viat) 

22. Lähtö 



  

Lukutaitomerkinnät rippikirjoissa

● http://nimue.xyz/sukututkimus/sukututkimus_frames.htm

●

http://nimue.xyz/sukututkimus/sukututkimus_frames.htm


  

Tietolähteet netissä
● HisKi-hakuohjelma: Kastetut, vihityt, haudatut, muuttaneet

– http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi

Esim. Naantali v. 1673 -1860
● Digitaaliarkisto: http://digi.narc.fi/digi/search.ka

Digihakemisto: http://digihakemisto.appspot.com/

● Mormonien keräämät: www.familysearch.org

● Katiha sisältää luovutetun Karjalan tietoja: 
http://www.karjalatk.fi/katiha/index.php

● Päivi Happonen: Sukututkimuksen asiakirjaopas: 
https://katiha.mamk.fi/Karjalatk/downloads/Sukututkimuksen_as
iakirjaopas_Happonen.pdf

http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi
http://digi.narc.fi/digi/search.ka
http://digihakemisto.appspot.com/
http://www.familysearch.org/
http://www.karjalatk.fi/katiha/index.php


  

Esim. Hiskin hakuohjelmasta



  

Tietolähteet netissä

● VaskiVakka sukututkijan avuksi: Rippikirjamerkintöjä, lyhenteitä ja 
paljon muuta hyödyllistä 
http://nimue.xyz/sukututkimus/sukututkimus_frames.htm

● Arno Forsius: http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kuol_syy.html

Kuolinsyyt vuosien 1749–1877 väkilukutauluissa

● Harri Hirvelä: 
http://www.saunalahti.fi/hirvela/historismi_sivut/deathsivu.html

– Kuolinsyyt ja sairaudet

– Ammattinimikkeet

– Lyhenteet ja termit

http://nimue.xyz/sukututkimus/sukututkimus_frames.htm
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kuol_syy.html
http://www.saunalahti.fi/hirvela/historismi_sivut/deathsivu.html


  

Lisää tietolähteitä
● Timo Verho: Loimaan ja Auranmaan talonpoikaissuvut (löytyy 

kirjastoista, voi tilata lainattavaksi)

●  Lasse Iso-Iivarin kokoamat talonhaltijaluettelot: 
http://users.utu.fi/isoi/talot.htm

● Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852(Yrjö Kotivuori koonnut, papit, 
virkamiehet, säätyläiset): http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/

● Kansalaisen karttapaikka: löytyy talojen ja tilojen nimet kartalla 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

● Erilaisia luetteloita (esim. henkilö- ja sukuluetteloita, militaria, 
lakkolaisia, oppilasluetteloita, osoite- ja puhelinluetteloita: 
http://www.genealogia.fi/hakem/

● Käsialat eri vuosisadoilla: 
http://www.arkisto.fi/uploads/Palvelut/Julkaisut/Wanhat_kasialat_ja_
asiakirjat_osa1.pdf

http://users.utu.fi/isoi/talot.htm
http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
http://www.genealogia.fi/hakem/


  

Esimerkki käsialoista



  

1900-luvun tietojen keruu
● Haastattelut

● Maakunta-arkistot

● Hautausmaat

● Facebook: Kirkot ja hautausmaat -ryhmä

● Digitoidut aikakaus- ja sanomalehdet vuoteen 1920 saakka: 
digi.kansalliskirjasto.fi 

● Pitäjän historiikit

● Sukutilat netissä vuosilta 1932 ja 1963: Sukutilat.sarka.fi

Kansaneläkelaitoksen henkilökortit-arkisto:
https://digihakemisto.appspot.com

https://digihakemisto.appspot.com/


  

1900-luvun tietojen keruu
● Kirjat: Karjalaisten osoitekalenteri 1952 ja Kirja: Siirtokarjalaisten tie 1971. 

Siirtokarjalaisten osoitteita myös luetteloitu:http://www.genealogia.fi/hakem/

● SSHY kirkonkirjoissa kuolleitten luettelot digitoitu seurakunnasta vaihdellen 
1940-1965 saakka (Naantali 1848, jäsenet 1907)

● Luettelo jääkäreistä: Jääkäripataljoona 27: https://fi.wikipedia.org/wiki/

● Suomen puolustusvoimissa olleista löytyy tietoja mm. sota-ajalta: 
kantakortin voi tilata vuosina 1897-1949 syntyneille: 
http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/selvitykset/tilaa-kantakortti

● Vuosien 1914-1922 sotasurmat:

Vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input

● Vuosina 1939-1945 sodassa menehtyneet:

Kronos.narc.fi/menehtyneet

http://www.genealogia.fi/hakem/
https://fi.wikipedia.org/wiki/
http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/selvitykset/tilaa-kantakortti


  

1900-luvun tietojen keruu

● Amerikkaan lähteneet: Siirtolaisuusinstituutti Turku, Eerikink. 34 
http://www.migrationinstitute.fi/fi/sukututkimus/siirtolaisrekisteri/ 
http://www.genealogia.fi/emi/emi3de.htm

http://www.migrationinstitute.fi/fi/sukututkimus/siirtolaisrekisteri/
http://www.genealogia.fi/emi/emi3de.htm


  

Lisää tietoa sukututkimuksesta

● Turun seudun sukututkijat, perustettu 1975

– Neuvontaa kädestä pitäen, esitelmätilaisuudet, 
käsialakursseja

● Sukututkimuskurssit

– Kansalais- ja työväenopistot 

● Facebook ryhmät

– Suomen sukuhistoriallinen yhdistys (voi kysellä apua)

– Suomen sukututkimusseuran keskusteluryhmä

– Suomen kirkkoja ja hautausmaita
● SukuForum (netissä voi kysellä apua) 

http://suku.genealogia.fi/index.php



  

Hauskoja hetkiä sukututkimuksen parissa!
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