
    Miten aloitan sukututkimuksen? 

Sukututkimus on henkilöhistoriallisen tiedon keräämistä ja tallentamista, jossa aikamäärien 
lisäksi kerätään tietoa henkilöiden ja heidän perheittensä elämänvaiheista. Kiinteästi 
sukututkimukseen liittyy myös eri aikakausien ja paikkahistorian tietojen kerääminen. 
Jokainen tutkija kuitenkin ratkaisee, miten rajaa tutkimuksen ja kuinka aikoo julkaista sen. 

Sukututkimus on osa historian tutkimusta ja sillä on myös tieteellisiä tavoitteita. 
Sukuhistorian tutkimuksella on laissa turvatut toimintaedellytykset. 

 

Lähtötiedot: 

Sukututkimusta tehdessäsi keräät henkilön syntymä-, vihki- ja kuolinajat eli historiallisten 
kirjojen tiedot sekä tiedot hänen elämänvaiheistaan eli pääkirjojen tiedot.  

Kirkonkirjoissa historiallisiin kirjoihin (eli syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luetteloihin) 
merkitään kertaluonteisten tapahtumien tiedot. Syntyneiden luettelossa on myös 
vanhempien nimet ja asuinpaikka, vihkitiedoissa pariskunnan lisäksi vihkipaikka ja 
kuolleiden luettelossa myös kuolinsyy ja mahdollisesti lähiomainen. 

Kirkonkirjojen pääkirjoihin kuuluu rippikirja, jossa seurataan ihmisten elämää esim. 
ehtoollisella käyntejä, osaamistaitoja, muuttoja ym. Toinen ryhmä pääkirjoja ovat 
lastenkirjat, joissa seurataan lasten vaiheita ennen ripille pääsyä. Jos lastenkirjoja ei ole 
pidetty, niin myös lasten tiedot löytyvät rippikirjoista.  

Historialliset kirjat ja pääkirjat on mikrofilmattu ja niitä on runsaasti myös digitoitu, jolloin 
voit tehdä sukututkimusta omalta kotitietokoneeltasi. 

 

Etenet näin tutkimuksessasi: 

Aloittaessasi sukututkimuksen valitset lähtöhenkilön, josta tarvitset syntymäajan ja -paikan. 
Saatat joutua pyytämään nämä lähtötiedot kirkkoherranvirastosta. Näillä tiedoilla löydät 
hänet kirkonkirjojen syntyneiden luettelosta ja sieltä selviää hänen vanhempiensa nimet ja 
heidän asuinpaikkansa. Vanhempien syntymäaika ja -paikka on kirjattu rippikirjaan, josta 
löydät heidät lähtöhenkilön syntymätiedoissa olleen asuinpaikan perusteella. Vanhempien 
syntymäajan perusteella löydät taas heidän vanhempansa ja syntymäpaikan syntyneiden 
luettelosta. Eli vuorottelua historiallisten kirjojan ja pääkirjojen välillä! 

Rippikirjassa on lisäksi mahdolliset muuttotiedot seurakunnan sisällä sekä muihin 
seurakuntiin. Sieltä löytyy myös kuulutus- ja vihkitiedot ja kuolinaika. Saattaapa sieltä 
löytyä merkintöjä nuhteista tai rikoksistakin. 

Kun olet saanut henkilötiedot selvitettyä, niin kerää tietoa myös heidän elämänvaiheistaan. 
Rippikirjoista saaduilla tiedoilla selvität heidän ammatit, luottamustoimet, mahdolliset 
rangaistukset, armeijatietoja ym. Perhearkistosta saattaa löytyä mm. kauppakirjoja, 
perukirjoja, lainhuutoja ja virkatodistuksia. Sanomalehdistä ja pitäjähistorioista löytyy 
tarpeellista lisätietoa. 

Muista että kirkonkirjoja ei pidetty sukututkimusta varten! Niissä saattaa olla virheitä ja 
puutteita, mutta eri lähteistä haettua tietoa vertailemalla löydät oikeat tiedot. 

 



Tässä ohjeita internetistä löytyvään materiaaliin. <100 vuoden ikäinen materiaali täytyy 
pyytää kirkkoherranvirastosta tai maistraatista. 

Suomen Sukututkimusseura https://www.genealogia.fi/  

- HisKi-hakuohjelman avulla voit etsiä syntyneitä, vihittyjä, kuolleita ja 
muuttaneita https://hiski.genealogia.fi/hiski?fi 
- seuran kotisivuilla runsaasti hyödyllisiä linkkejä 
- koulutusta mm. seuran YouTube-kanavalla 

https://www.youtube.com/channel/UCTe83u9QbcP3VsZ545RyhBQ 
- ohjeet tietosuoja-asetuksen soveltamiseen sukututkimuksessa 
https://www.genealogia.fi/tietosuoja 
 

Kansallisarkisto https://www.arkisto.fi/  

- digitoituna runsaasti kirkonkirjoja, läänintilimateriaalia, tuomiokirjoja, 
sotilasmateriaalia, karttoja jne. 
- digitoitu materiaali löytyy Astia-palvelusta https://astia.narc.fi/uusiastia/ 
- hakemistoja Arkistolaitoksen sivuille https://digihakemisto.net/ 
 

Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys ry https://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm  

 - digitoituja kirkonkirjoja, läänintilejä, tuomiokirjoja 

Karjala-tietokanta https://katiha.kansallisarkisto.fi/haku.php  

- luovutetun Karjalan alueen kirkonkirjatietokanta. Alle 100 v. vanhat tiedot 
käytettävissä Kansallisarkiston toimipaikoissa 

Oppikirja internetissä     Heikki Halonen: Arkistosta suvuksi 
http://www.kolumbus.fi/~y604748/Arkistosta/Arkistosta%20suvuksi%20(pienennetty).pdf 

- sisältää osin vanhentunutta tietoa, mutta silti hyödyllinen 
 

Ohjeita geneettiseen sukututkimukseen https://www.kurrinsuku.net/  

Kartat https://expo.oscapps.jyu.fi/s/vanhakartta/page/etusivu  ja  
https://www.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka   

 

Sukututkimuskursseja kansalaisopistoissa mm. Wellamo-opisto http://www.wellamo-
opisto.fi/  

 

www.lahdenseudunsukututkijat.com 

 https://www.facebook.com/lahdenseudunsukututkijat/  
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