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Sukututkimus eli genealogia

Sukututkimuksella pyritään selvittämään 

sukulaisuussuhteita sekä etsimään historiallisia 

taustoja. 

Sukututkimuksessa etsitään lähtöhenkilön 

esivanhempia (esipolvitutkimus) tai halutulle 

lähtökantaparille jälkeläisiä 

(jälkipolvitutkimus). 



Vihjeitä aloittamiseen:

 Haastattele sukulaisia ja kerää perimätietoja (nämä tiedot on 
tarkastettava myöhemmin).

 Kerää samalla kirjallisia asiapapereita suvustasi: esim. perukirjoja, 
virkatodistuksia, kauppakirjoja, kirjeitä, kortteja sekä valokuvia.

 Etsi kirjastosta ja netistä tietoja, tutkiiko joku muukin samoja 
sukuja.

 Hakeudu sukututkimuskurssille (kansalais- ja työväenopistot, 
kansanopistot, kesäyliopistot sekä netissä). Lue sukututkimusta 
koskevia opaskirjoja.

 Tutustu erilaisiin sukukirjoihin, paikallishistoriaan, kyläkirjoihin 
jne.

 Liity sukututkijoiden erilaisiin yhteisöihin, esim. Suomen 
Sukututkimusseura(SSS), Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys(SSHY), 
paikalliset sukututkimusyhdistykset sekä Facebookin sivustot.

 Lähde: Suomen Sukututkimusseura



Sukututkimuksen tekeminen: lähteitä
 Kerää tietoja ja merkitse tarkkaan ylös myös löytämäsi lähteet.

 Evankelis-luterilaiset kirkonkirjat: (mm. arkistolaitos, digitaaliarkisto, SSHY, seurakunnat, 
n.1700-)

• 1. Syntyneiden luettelo  (mm. syntymäpaikka ja vanhempien nimet)

• 2. Lastenkirjat (mm. sisarukset, lapsena kuolleet, muuttomerkinnät, 
joissakin seurakunnissa lapset ovat pääkirjassa)

• 3. Rippikirjat eli pääkirjat (mm. vanhempien syntymäajat, vanhempien 
muuttomerkinnät, talon muut asukkaat)

• 4. Vihittyjen luettelo (tarkka vihkimisaika, asuinpaikat)

• 5. Kuolleiden luettelo (tarkka kuolinaika ja –syy)

 Ortodoksiset kirkonkirjat (mm. http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/TarkHaku.action)

• Ortodoksisten seurakuntien historiakirjoista käytetään nimitystä 
metrikkakirja, joka sisältää vuosittain syntyneet, vihityt ja kuolleet. 

• Tarkempaa ohjeistusta sukututkimuksen tekemiseen löytyy 
sukututkimusoppaista. 



Lähteitä: Internet

• Internetistä löytyy sukututkijan käyttämiä lähteitä sähköisinä. 

• Sekä Suomen Sukututkimusseuran (SSS) että Suomen Sukuhistoriallisen 

yhdistyksen (SSHY) kotisivuilta löytyy sukututkijoille tärkeää tietoa ja 

erilaisia hakemistoja.

• Sukututkimusyhdistyksistä, -seuroista ja sukututkijoista löytyy tietoa 

Sukututkimusyhdistykset Suomen Sukututkimusseuran sivuilta. 

• Arkistolaitoksen ja Suomen Sukututkimusseuran yhteisessä projektissa 

digitoitiin kaikki vuotta 1860 vanhemmat kirkonkirja-aineistot. Aineisto on 

käytettävissä vapaasti Digitaaliarkistossa. http://digi.narc.fi/digi/puu.ka, 

hakemisto: https://digihakemisto.appspot.com/

• Suomen sukututkimusseura ylläpitää historiankirjojen hakuohjelmaa eli 

HisKiä, jonka käyttöön voi perehtyä hakuohjeissa. 

http://www.genealogia.fi/
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm
https://www.genealogia.fi/sukututkimusyhdistykset
http://digi.narc.fi/digi/search.ka
http://digi.narc.fi/digi/puu.ka
https://digihakemisto.appspot.com/
http://hiski.genealogia.fi/hiski?fi


Lähteitä: Internet - jatkoa

• Mormonikirkon ylläpitämä tietokanta Family Search, josta löytyy 

Suomen sukututkimusseuran historiakirjajäljennösten 

henkilötietoja. 

• Karjala-tietokantasäätiön luovutettua aluetta koskevaa Katihan-

verkkohakua voi käyttää vaikka omalta kotitietokoneelta. 

Tietokantaan on tallennettu henkilötietoja Mikkelin maakunta-

arkistossa säilytettävien luovutetun alueen seurakuntien vuosien 

1700-1949 kirkonkirjoista, mutta 100 vuotta nuoremmat 

kirkonkirjatiedot ovat käytettävissä ainoastaan Mikkelin maakunta-

arkiston tutkijasalin ns. Katiha-tietokoneilla. 

• Suomen maatalousmuseon (Sarka) tarjoaa tietoa suomalaisista 

maatiloista eri aikoina. 

• Lähde: Arkistojen Portti (tietoa aiheittain mm. Sisällissota2018,…)

https://www.familysearch.org/en/
https://katiha.xamk.fi/Karjalatk/
https://www.sarka.fi/
http://sukutilat.sarka.fi/
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Etusivu


Sukututkimusohjelmia

 Sukututkimusohjelman tarkoitus on ylläpitää kerättyjä tietoja 
järjestyksessä sekä esittää tiedot havainnollisesti näytöllä tai 
erilaisina tulosteina.

 Omalle koneelle ladattavia ohjelmia ovat mm.: 
Sukujutut(Ilm.kok./maksull), Suku2004, FinFamily, Sukusampo jne.

 Internetsivuilla löytyy ohjelmia, mm. Omat Juuret(ilm./SSS), Geni-
sukupuu (ilm.yhteinen), My Heritage (eng.,ilm.kok./maksull).

Avuksi
 Yhdistykset: SSS Suomen Sukututkimus Seura, SSHY Suomen 

Sukuhistoriallinen Yhdistys: kurssit, verkkosivut,…

 Paikallisyhdistykset: Keski-Suomen Sukututkijat

 Facebook-ryhmät



DNA-testit
 Useampia ulkomaisia firmoja, jotka tarjoavat erihintaisia ja –tasoisia testejä

 FT FamilyTree DNA, paljon suomalaisia testattuja, oma Finland DNA-projekti, tarjolla useita 
testejä

 My Heritage, yksi yhdistelmätesti, vuosimaksu

 23andme, yhdistelmätesti

 Ancestry, sisältää paljon amerikkalaisia, yhdistelmätesti (jos sukulaisia Amerikassa

 Geno 2,0

 Terveystestejä,…

 Nainen XX voi tehdä: serkkutestin (59-79€), äititestin mtDNA (139-159€)

 Mies XY voi tehdä: serkkutestin, äititestin mtDNA, isätestin Y DNA (Y111 199-379 € tai YFull
249-449€)

 Serkkutesteistä selville sukulaisia, isä ja-äititesteistä selville lisäksi geneettinen alkuperä 
(haploryhmä) ja kulkureitti Suomeen

Tarvitaan aina perinteinen sukututkimus, johon DNA-testit antavat tukea



Miesten haploryhmät Suomessa: N(60%), I(29%), R1a(7%),R1b(4%)

Naisten haploryhmät Suomessa: H(40%), U(28%), W(10%), V( %), J( %)

Miehet A=”Adam” Naiset ”EVE”



Suomen Sukututkimusseuran - ohjevideoita 

YouTubessa yli 50

 mm.

 Sukututkimus kirkonkirjoissa

 Sanomalehtiarkisto

 Perukirjat sukuutkimuksessa

 Miten käytän Hiskiä: osa1, osa2 , parivinkkiä

 Miten tietosuoja –asia koskee sukuharrastajaa, 

Suku 2019 (esitystaltiointi)

 Omat juuret: useita osia mm. henkilön 

lisääminen, vanhempien lisääminen jne.



Sukujutut ohjelma

 Demoversio ilmainen, max 100 henkilöä

 https://www.sukujutut.fi/sukujut/index.htm

https://www.sukujutut.fi/sukujut/index.htm


Sukujutut tuloste

Tallennuksen lisäksi ohjelmassa 

voi tulostaa sukukirjoja, 

sukupuita, kyselylomakkeita, 

tehdä valokuva-albumeita, 

osoitetarroja jne.

Tulostukseen saa henkilö- ja

perhetekstejä, hakemistoja…

Voi tallentaa henkilölle 

talotietoja ja kuvia.

Muistiinpanoihin saa 

tallennettua lähdemerkintöjä, 

muistiinapanoja ja merkitä 

mitä ei halua tulosteisiin.



RIPPIKIRJATUL

OSTE

otsikorivi ja 

sivun keskeltä

 2.rivi alkaen

Skredd Fredrik Åberg 18 11/12 02 Loppis Rippikirja Digi Pyhäjärvi U.L. 1830-1843 s. 69 kuva 272
Hustr Johanna Eriksdott. 18 21/9 11 Akkas Waskijärvi, Paanu
Nothus Carl Viktor yläp. Hennes 18 19/2 36 Pvi (Pyhäjärvi)
Dott. Mariana  yläp. Begges 18 15/8 38 Do (ditto=kuten edellä, samoin)
skreddare=räätäli, Hustru=vaimo, nothus=itsellinen, hennes=naisen hänen, dotter=tytär, begges=molempien



HISKI-haku 1  

1. Valitse srk, 

Karkkila, 

Valituista

2. Mitä kirjoja 

löytyy, tietoa 

seurakunnasta 

ja kylistä

3. Haudatut: Vuodet 1811-, 

etunimi Johanna, sukunimi 

Åberg

Aloita vähillä tiedoilla,

katso Ohje ja esimerkkejä

Johanna Åberg 

kuolinaika 

Karkkilassa? Synt. 

21.9.1811 Akkas



HISKI-haku 2

4. Klikkaa suurennuslasista pvm 

edessä

5. Kirjaa Kylä ja talo muistiin, klikkaa 

SSHY-Digiarkisto

6. Valitse rippikirja

7. Etsi 

rippikirjasta 

Waskijärvi ja 

Honkisto. Sivu 

374, kuva 328 

Kahden tyhjän

rivin jälkeen

on Johanna

Åberg ja alla 

lapset. Kirjaa 

tiedot



Geni.com sukupuu



Mitä tietoja saa ja mitä voi julkaista 

Suomessa

 Väestötietolaki

 Kirkonkirjoista saa omatoimisesti 
hakea tietoja:

 Kun henkilön kuolemasta on
kulunut 50 vuotta

 Tai kun hänen tietojaan koskevan 
viimeisen merkinnän tekemisestä 
järjestelmään on kulunut 100 
vuotta (1919)

 Seurakunnista saa edelleen 
tilaamalla kirkonkirjoista sellaisia 
tietoja, jotka eivät loukkaa 
henkilöiden yksityisyyttä.

 Ilman lupaa ei saa julkaista elävien 
henkilöiden tietoja.

 Netissä Suomessa on siis vain 100 
vuotta vanhempia tietoja (1919).

 Poikkeuksena ulkomailla olevat
palvelimet: MyHeritage, Ancestry, 
Family Search ym. Joita Suomen
laki ei koske. 
Merkitse sinä yksityisiksi!

 Henkilötietojen käsittely 
sukututkimuksessa

 Sukututkimuksen käytännesäännöt

https://www.genealogia.fi/site/_files/Milloin henkilotietojen kasittely sukututkimuksessa on laillista.pdf
https://www.genealogia.fi/kaytannesaannot


INNOSTUS

Kysele

Kerää

Tallenna ja kirjaa

Opettele

Hanki

Liity



Keski-Suomen Sukututkijat ry

 Jäsenmaksu 2020 12€

 Kuukausikokoontumiset kerran kuussa keskiviikkoisin klo 16.30-18 

Kansallisarkiston Jyväskylän toimipaikassa,  Pitkäkatu  23, 40700 Jyväskylä

 Jäsenlehti (ilm. kerran vuodessa, jäsenmaksun maksaneille veloituksetta)

 DNA-ryhmä

 Verkkosivut www.keskisuomensukututkijat.fi

 Facebook:  Keski-Suomen Sukututkijat

 Sähköposti: sihteeri.ksnsuku@gmail.com

http://www.keskisuomensukututkijat.fi/index.php

