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JOHDANTO
a. Yleistä1
Tämä ei ole sukututkimusopas. Tämä on aloittelevan sukututkijan kohtaavalle
kirjastoihmiselle suunnattu vihjerivistö. Tämän avulla he toivon mukaan
kulkevat käsi kädessä sukututkimuksen tuoksuvaan, värikkääseen puutarhaan.
Nauttien sen antimista.
Sukututkija ei voi päästä kaiken mahdollisen arkistoaineksen kimppuun
kirjastojen avulla tai välityksellä. Varsinkin perusteellisempaa sukuselvitystä
tekevän on ennenpitkää hakeuduttava paikan päälle, arkistojen äärelle. Eikä
pelkästään siksi, että tutkimusaineistoa ei aina luovuteta arkiston ulkopuolelle, vaan myös siksi, että olennainen osa kokoelmien sisällöstä kerrotaan
vain arkistojen omissa sisäisissä luetteloissa.
Koti- ja ulkomaisia arkistoja luettelee mm.:
* Karskela 2002, s. 319-322
Arkistoihin tallennetusta aineistosta kertovat myös Valtionarkiston /
Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen laatimat yleisluettelot, jotka pyrkivät
esittelemään eräin kohdin melko tarkastikin kokoelmien koostumusta.
* Valtionarkiston yleisluettelo. 1-4 . Helsinki: Valtionarkisto, 1956-1983.
* Kansallisarkiston yleisluettelo. 5. Helsinki: Kansallisarkisto, 1995.
* Maakunta-arkistojen yleisluettelo. 1-5. Helsinki: Valtionarkisto, 1985-1997.
Maakunta-arkistojen yleisluetteloilla on vakioitu koostumus. Ne sisältävät mm.
kunkin arkiston kokoelmaluettelon, johon ohjaa 'Paikkakunnittainen arkistoaineshakemisto' sekä luettelevat maakunta-arkistoissa laadittuja hakemistoja.
Narva (2002) luettelee eri yhteyksissä Kansallisarkiston sisäisiä luetteloita.
Myös arkistolaitoksen päätietokanta (VAKKA) (www.narc.fi) alkaa
olla varteenotettava arkistojen sisällön esittelijä. Siitä löytyy tällä
hetkellä yli miljoonan arkistokansion kokoelmatiedot. (Asiakirjojen digitoinnin
nykyvaiheesta ks. Orrman 2002, s.101-105; Tarkiainen 2002, s. 122-126; sekä
erityisesti www.narc.fi/sahke.) Myös Tampereen kaupunginarkiston tietoja
ollaan siirtämässä VAKKAAN.
Arkistot ovat kaukolainausjärjestelmän piirissä. Kaikkia asiakkaan tilauksia ne
eivät voi huomioida. Arkisto päättää luonnollisesti itse, mitä se kaukolainaa.
Arkistolain 15 §:ssä säädetään: "Asiakirjoja voidaan lainata vain toiselle
viranomaiselle taikka arkistolaitokseen tai muuhun laitokseen, jossa niiden

1 Eri asiayhteyksissä sekä luvussa 9 luetellaan kirjallisuutta, josta voi etsiä lisätietoja. Viitattaessa lähdeluettelossa mainittuun teokseen mainitaan pääsana + ilmestymisvuosi + sivut; eli viittaus Sirkka Karskelan
Sukututkijan tietokirjaan saa muodon: Karskela 2002, s. 100-101.
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käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvallista." (Asiakkaan on siis hyvä tehdä
aluksi tiedusteluja arkiston suuntaan). Myös kirjastojen määräysvallassa on se,
mitä ne lainaavat mitä eivät. Näinollen kirjastojen ja arkistojen välisessä
liikenteessä kulkee pääosin vain käyttökopioita: mikrofilmejä, mikrokortteja
tms., joissa tosin on vain vähintään sata vuotta vanhoja väestötietoja.
* Tiedon saaminen väestörekistereistä (ks. Liite 4 ja VäestötietoL 39§, 43§ ;
HenkilötietoL; Bärlund 1999; Sukututkimus ... 2002, s. 10)
Jatkossa palataan usein nimenomaan käyttökopioista kertoviin luetteloihin,
pääpainon ollessa Tampereen kaupunginkirjaston käsikirjastossa olevien
luetteloiden esittelyssä.
*

*

*

Sukututkija kohtaa työssään etupäässä ruotsinkielistä tekstiä. Kielitaitoa siis
tarvitaan jonkin verran. Kohtuus tässäkin lienee hyväksi, koska käytetty
sanavarasto ei ole kovinkaan laaja. On olemassa lukuisia sukututkimussanastoja, joista selviää myös latinankieliset sanat. (esim. Sointula 2003)
Parempaa ruotsinkielen taitoa tarvitaan, kun aloitetaan esim. vanhojen
tuomiokirjojen tutkimus. Tämä onkin sitten edistyneen sukututkijan puuhaa ja
edellyttää myös vanhojen käsialojen hallintaa. (Käsialaoppaita lueteltu
luvussa 9)
Kirjallisuutta:
* Ekmark, Satu, Tiedonhankinta sukututkimuksessa. - Julkaisussa:
Sukuviesti 2004: 2.
* Ylitalo, Teppo, Sukututkijat ovat tärkeitä arkistolaitokselle. - Julkaisussa:
Sukutieto 2004: 1.

b. Tampereen kaupunginkirjasto sukututkijan apuna
Tampereen kaupunginkirjastossa ei ole alkuperäistä sukututkimukseen
liittyvää aineistoa. Sen sijaan on erikoisesti Pirkanmaan seurakuntia
koskevaa kirjallisuutta ja tallenteita: sukututkimuksia ja paikallishistorioita
(kirjan muodossa), kirkonarkistojen mikrotallenteiden käyttökopioita
(mikrofilmin ja -kortin muodossa), mikrotallenneluetteloita jne. Lisäksi on
käytössä internet, johon hitaanlaisesti, mutta jatkuvalla syötöllä tallennetaan
genealogista aineistoa.
Tampereen kaupunginkirjaston sukututkimus- ja muu historia-aiheinen
kirjallisuus löytyy Piki- ja Pirkitta-tietokantojen avulla. Tampereen
kaupunginkirjaston kokoelmiin on hankittu saatavissa olevat Pirkanmaan
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alueen seurakuntien mikrofilmit ja mikrokortit, Suomen sukututkimusseuran
historiakirjakopioiden mikrofilmit sekä Suomen asutuksen yleisluettelon
Pirkanmaata ja voudintilien Satakuntaa koskevat mikrofilmit (ks. luettelo
Kirkonkirjojen mikrofilmit / Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan
maakuntakirjasto; tai www.tampere.fi/kirjasto/tieto/kirkonkiuusi). Aineistoa, jota
ei löydy Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmista voi tilata kaukolainaksi
joko arkistoista tai kirjastoista.

++ : Jalmari Finne / Tampereen kaupunginarkisto, Aleksis Kivenk. 14 C
Jalmari Finnen jälkeenjääneet paperit ovat tallessa Kansallisarkistossa,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa ja Tampereen kaupunginarkistossa. Viimemainitun Finne-aineisto löytyy seur. luetteloista:
* Aakkosellinen luettelo sukuselvityksistä, sukujohdoista ja henkilötiedoista,
jotka ovat Jalmari Finnen arkistossa osastossa VI: 12-15. Julkaisussa: Jalmari Finnen säätiö. Vuosikirja 1982. 1983.
(21PP 99.3)
* Jalmari Finnen tekemiä esipolvitauluja (Lauri A. Keso, Kustaa E. Linna).
- Julkaisussa: Jalmari Finnen säätiö. Vuosikirja 1985. 1985.
(21PP 99.3)
* Järvinen, Juha, Esipolvitaulut Jalmari Finnen arkistossa. - Julkaisussa:
Jalmari Finnen säätiö. Vuosikirja 1985. 1985. (21PP 99.3)
* Järvinen, Juha, Jalmari Finnen arkisto. Luettelo laatikoiden VI: 12-15
sisällöstä. - Julkaisussa: Jalmari Finnen säätiö. Vuosikirja 1986.
1987. (21 PP 99.3)
- mm. Sukutaulut Jalmari Finnen arkistossa
* Luettelo Tampereen kaupunginkirjastossa säilytetystä Jalmari Finnen
arkistosta. - Julkaisussa: Jalmari Finnen säätiö. Vuosikirja
1982. 1983. (21PP 99.3)
Kansallisarkistossa on hänen kirjeenvaihtoaan, päiväkirjojaan, muistelmiaan
sekä näitä koskeva luettelo. Ks. myös luku 3 (d. Suomen asutuksen yleisluettelo). Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa on Finnen käsikirjoituksia ja
muistiinpanoja. (Avonius 1999, s. 23-25; Lipponen 1984, s. 11-32; Rantanen
1994, s. 13; Valtionarkiston yleisluettelo IV, s. 18)
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c. Sukututkimuslähteiden kronologiaa
1500-luvun alkua on sanottu suomalaisen sukututkimuksen takarajaksi, koska
joitakin hajatietoja lukuunottamatta vanhempia tiliasiakirjoja ei ole säilynyt.
(Eräitä aatelissukuja on voitu jäljittää 1300-luvulle asti.)
Vuotta 1540 edeltäneeltä ajalta on tallella joitakin maakirjoja. Varhaisimpiin
vuosiin, 1540-1634, kohdistuva sukututkimus voi käyttää lähteinään
voudintilejä, joiden tärkeimpiä asiakirjasarjoja ovat maakirjat ja kymmenys-.
luettelot. 1600-luvun puolivälin tienoilta lähtien alkaa lähdeaines monipuolistua. Tallessa on kirkonkirjoja, henkikirjoja, tuomiokirjoja ja sotilasasiakirjoja. 1900-luvun sukuja tutkittaessa on apuna käytettävä henkilöhaastatteluja, sukututkimus- kirjallisuutta, kirkkoherranvirastojen arkistoja
tms.
Eri lähdetyyppien alkamisvuosia:
1537
Voudintilit
1623
Tuomiokirjat
1634
Henkikirjat
1648
Ev. lut. seurakuntien historiakirjat
1667
" "
"
rippikirjat
1723
Ortodoksisten seurakuntien metrikat
Alkamisvuosilla on vain suuntaa-antavaa merkitystä, koska monien lähderyhmien vakiintuminen tapahtui paljon myöhemmin, ja eri laajuudessa
maan kolkasta riippuen. Lisäksi maailman melskeet, sodat, tulipalot tms. (esim.
ison vihan aika 1710- ja 1720-luvulla) ovat tehneet asiakirjajatkumoon aukkoja.
(Multimedia ... 1999)
Ks. myös:
* Karskela 2002, s. 327-328
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1. KIRKOLLISET ASIAKIRJAT
1.1. TERMEJÄ

Vaikka esim. rippikirjoista oli annettu määräyksiä jo aiemminkin,
kirkollisesta väestökirjanpidosta säädettiin ensi kerran vuoden 1686
kirkkolaissa. Sen mukaan papin piti ylläpitää
* syntyneitten ja kastettujen,
* kuulutettujen ja vihittyjen,
* kuolleitten ja haudattujen luetteloita.
Näitä kutsutaan yhteisellä nimellä historiakirjoiksi. Samainen laki edellytti
myös
* ehtoollisella käyneiden sekä
* muuttaneiden (seurakuntaan ja seurakunnasta) kirjaamista.
Ehtoollisella käyneet merkittiin nk. rippikirjoihin (kommunionsbok),
joita myöhemmin kutsuttiin myös pääkirjoiksi. Eräissä seurakunnissa lapset,
jotka eivät vielä olleet päässeet ripille, merkittiin erityisiin lastenkirjoihin;
käytyään rippikoulun heidät kirjattiin rippikirjoihin (Paikkala 2001, s. 12-14).
Paikoin pidettiin myös rippilasten luetteloita.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien asiakirjat alkavat yleisesti vasta ison vihan
jälkeen, 1720-luvulta, joskin vanhempiakin on säilynyt. Rippikirjoja tunnetaan
1600-luvulta 69 ja historiakirjoja 147 seurakunnasta.
Kuten oheisesta Luopioisten luettelostakin (Liite 1) ilmenee, kirkonkirjoihin
ladatun tiedon kirjo on runsas. Tilikirjojen tiedot saattavat korvata puuttuvien historia- ja rippikirjojen tietoja. Muutto- ja perukirjat sisältävät joskus
hyvinkin intiimiä ja kuvailevaa informaatiota. Vuodesta 1749 lähtien papistoa
velvoitettiin kokoamaan väestötilastoja erityisiin väkilukutauluihin. Näitä
kuten myös pitäjän- ja kirkonkokouspöytäkirjoja löytyy kirkonkirjoista
mikrofilmeiltä. (Valtonen 1995, s. 34-35)
Tärkeimpiä sukututkijain mielenkiinnon kohteita ovat kuitenkin historiakirjat
ja rippikirjat.

++: Ortodoksiset seurakunnat
Ortodoksisukujen tutkiminen on yleensä luterilaistutkimusta työläämpää, koska
kirkonkirjoja on säilynyt heikommin ja ne olivat 1920-luvun alkuun asti
venäjänkielisiä. Tutkijoille on tarjolla kolme päälähdettä: ehtoollisella käyneiden luettelot, pääkirjat ja historiakirjat. Vuonna 1763 velvoitettiin ortodoksiset seurakunnat pitämään ehtoollisella käyneiden luetteloa (= ripillä käyneiden
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luettelo, rippikirja, perheluettelo), josta 1800-luvulla kehittyi nk. pääkirja, josta
virallinen määräys annettiin vuonna 1905. Se sisälsi ehtoollisella käyneiden
luetteloa enemmän tietoa ja alkoi muistuttaa luterilaisia rippikirjoja. Kolmas
päälähde on 1700-luvun lopulla käyttöön tulleet ja 1800-luvun kuluessa vakiintuneet historiakirjat eli metrikat. (Vanhan Suomen metrikat alkavat jo vuodesta
1723.) Syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luettelot ovat metrikan osia.. Lapsen
ja isän nimi sekä kastepäivä ja kummit kirjattiin. Äidin nimi tuli luetteloihin
vasta 1800-luvulla. (Kiiski 1998, s. 14-17; Jääskeläinen 1992, s. 75-83)
Ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjoja on mm. mikrokortteina Kansallisarkistossa sekä Joensuun ja Mikkelin maakunta-arkistoissa. Luovutetun alueen
ortodoksisten seurakuntien alkuperäiset kirkonkirjat ovat Mikkelissä.
Ks.
* Maakunta-arkistojen yleisluettelo. 3. Joensuun maakunta-arkisto. Mikkelin
maakunta-arkisto. Helsinki: Valtionarkisto, 1992.
S. 52-54: Joensuu
S. 222-235: Mikkeli
Ainakin Impilahden ja Suojärven kirjoja on suomennettu. (Kiiski 1998, s. 16;
Piilahti 1998, s. 18-20)
Myös Venäjän valtiollisessa historiallisessa keskusarkistossa (Pietari), Karjalan
tasavallan valtionarkistossa (Petroskoi) ja Leningradin oblastinarkistossa
(Viipuri) säilytetään Suomen seurakuntien metrikoita. Pietarissa oleva aines
juontaa vuodelta 1723, Suomeen sitä ei vielä ole saatu edes kopioina. (Kiiski
1998, s. 16-17; Narva 2002, s. 101-102)
Kirjallisuutta:
* Hämynen, Tapio, Sukututkimukselle uudet ulottuvuudet Venäjän arkistojen
avauduttua. - Julkaisussa: Genos 1994: 1.
- luettelee mm. Karjalan tasavallan valtionarkistossa olevaa luovutettua Karjalaa koskevaa arkistoaineistoa
* Paaskoski, Jyrki, Ortodoksisukututkijan lähteet. - Julkaisussa:
Sukutieto 1994: 4
* Viikki, Raimo, Luovutetun Karjalan menetetyistä sukututkimuslähteistä. Julkaisussa: Sukutieto 1995: 4.
Ks. myös * Karskela 2002, s. 98-106
* Sukututkimus... 2002, s. 58-71 ja
* www.genealogia.fi/stutkyh --> Ortodoksisukujen Tutkijapiiri
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a. Historiakirjat
Kuten Luopioistenkin tiedoista (Liite 1) ilmenee, sekä syntyneistä
ja kastetuista (födde och döpte), vihityistä (vigde) että kuolleista (döde)
oli omat kirjansa, joihin tiedot merkittiin aikajärjestyksessä. Esim.
syntyneiden ja kastettujen luetteloon kirjattiin
* syntymä- ja kastepäivä
* syntymäpaikka (talo/kylä)
* vanhempien nimet
* lapsen nimi
* kummien nimet
* toimituspaikka
* kasteen toimittaja
Historiakirjoista on taannoin tehty Suomen sukututkimusseuran toimesta
puhtaaksikirjoitettuja kopioita (SSS - historiakirjakopiot). Alkuperäiset kopiot
(säil. Kansallisarkisto) on sidottu seurakunnittain kirjoiksi. Kansien värin vuoksi
niitä kutsutaan myös mustiksi kirjoiksi.
Mustat kirjat ovat nk. riisuttua mallia. Kaikkia alkuperäisissä kirkonkirjoissa
olevia tietoja ei niihin ole kirjattu. Esim. syntyneitten ja kastettujen kohdalla ei
mainita kummeja.
Mustien kirjojen tietoja tallennetaan paraikaa Suomen sukututkimusseuran
toimesta internetiin:
www.genealogia.fi/Hiski

- Hiski-projekti: Seppo Palanderin (2000, s.33) kommentti
pitää yhä paikkansa: 'Sen tiedot on kopioitu Suomen Sukututkimusseuran aikoinaan kopioimista kirkonarkistojen
historiakirjatiedoista (ns. mustista kirjoista). Tiedot ovat siis
kopion kopioita ja ovat köyhtyneet moninkertaisten tulkintojen
takia. Niinpä saadut tiedot on aina tarkistettava alkuperäislähteiden mikrofilmikopioista.'
- hakuohjelma rajoittaa näkyvillä olevat tiedot 100 vuotta
vanhempiin. Rajaus perustuu Väestötietolain ja Henkilötietolain
mukaiseen tietojen vapaaseen käyttöön. Käytännössä vuonna
2003 viimeisin näkyvä päivä on 31.12.1902 ja seuraavan vuoden
alusta 31.12.1903 jne.
www.genealogia.fi/Hiski

--> valitse seurakunta ---> Lisätietoja seurakunnista
- sisältää ajantasaisia ja monasti muita tarkempia
mikrofilmi- ja mikrokorttiluetteloita
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Kirjallisuutta:
* Vuorinen, Pertti, Historiakirjojen kopioimistyö 1924-1948. - Julkaisussa:
Sukutieto 1995: 4.

b. Rippikirjat / Pääkirjat
"Rippikirjojen tarkoituksena oli kirjata seurakuntalaiset niin tarkkaan kuin
mahdollista, että voitiin pitää yllä kirkkokuria ja valvoa kristinopin osaamista."
(Sukututkimus... 2002, s. 26)
Varsinkin varhaisimpina vuosina rippikirjojen otsikoinnissa oli erilaisia
käytäntöjä. Vähitellen kirjaustapojen vakiinnuttua maaseurakunnissa merkittiin
tiedot rippikirjoihin kylittäin ja taloittain, kaupunkiseurakunnissa
kortteleittain ja tonteittain. Näiden jaoitusten mukaan kirjattiin
* ruokakunnan jäsenet nimineen sekä syntymä- ja kuolinaikoineen
* kristinopin taidot; lukutaito (kinkerit)
* ehtoollisellakäynnit
* muutot seurakuntaan ja seurakunnasta
(ks. Liite 2)
1810-luvulla rippikirjoihin lisättiin huomautus-sarake, jossa mainittiin mm.
henkilön saamista tuomioista yms. Usein rippi- ja lastenkirjoihin laadittiin
kylä-, talo- tms. hakemistoja. Kirkonkirjoihin kehiteltiin 1800-luvulla myös
erilaisia viittaussysteemejä: esim. syntyneitten ja kuolleiden luetteloissa ja
lastenkirjoissa viitattiin vastaaviin rippikirjan sivuihin.
* Hämeenlinnan ensimmäinen rippikirja vuosilta 1678-1690. Toim. Ahti Laine.
Hämeenlinna: Hämeenlinnan sukututkimusseura, 2000.
c. Mikrofilmit, mikrokortit
Kirkollisia väestörekisteriasiakirjoja on tallennettu mikrofilmeille ja -korteille.
Ne on ryhmiteltävissä seuraavasti:
* Mormonikirkon kuvauttamat ja Valtionarkiston täydentämät
ns. mormonifilmit
* Mustat kirjat (SSS - historiakirjakopiot)
* Mikkelin maakunta-arkistossa seurakuntamikrokorteista tehdyt
toistekortit
Mormonikirkko kuvautti vuosina 1949-1955 laajasti mikrofilmeille (yli
13 300 rullallista) suomalaista arkistoaineistoa; ei pelkästään kirkonkirjoja, vaan
myös tuomiokirjoja, perukirjoja, henkikirjoja, sotilasrullia jne. Valtaosa
suomalaisesta asiakirjojen tallennustyöstä on perustunut mormonien taloudelliselle tuelle.
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Mormonien työtä on myös International Genealogical Index (IGI), jonka
Suomea ja Ruotsia koskeva osuus on Tampereen kaupunginkirjastossa
mikrokortteina. Suomalainen IGI perustuu ensisijaisesti mustien kirjojen
syntyneiden ja vihittyjen luetteloihin.
IGI on järjestetty lääneittäin kahdeksi sarjaksi: toinen on laadittu sukunimen
- tai sen puuttuessa - isännimen mukaan, ja toinen etunimen mukaan. IGI:ssä
on puutteita ja virheitäkin. Kuten historiakirjakopiot myös IGI soveltuu vain
suvun tutkimisen alkuvaiheeseen tai pikkutarkistuksiin. Lähdekritiikkiä IGI:n
kohdalla tarvitaan kenties muita väestörekisterilähteitä enemmän. (Pakarinen
1994, s. 17-19)
Kirjallisuutta:
* Jokinen, Lumikki, Valtionarkiston mikrokuvaustoiminnan alkuvaiheet.
- Julkaisussa: Sukuviesti 1992: 6.
* Kännö, Marketta, MAP-kirkko ja sukututkimus. - Julkaisussa: Sukutieto
1994: 4
* Sukututkimus ... 2002, s. 11-13, 55
Toisen maailmansodan jälkeen silloiselle Neuvostoliitolle luovutettujen
alueiden ev.-lut. ja ortodoksisten seurakuntien (ks. Liite 3) asiakirjat on
sijoitettu Mikkelin maakunta-arkistoon, jonka yhteydessä toimii
Lakkautettujen seurakuntien keskusarkisto. Ks.
* Maakunta-arkistojen yleisluettelo. 3. Joensuun maakunta-arkisto.
Mikkelin maakunta-arkisto. Helsinki: Valtionarkisto, 1992.
S. 197-221: Ev. lut. seurakunnat
S. 222-235: Ortodoksinen kirkko
Mikkelissä ovat myös Viipurissa taannoin säilytetyt Vanhan Suomen arkistot.
Kaikkea arkistoaineistoa ei jatkosodan loppuhetkinä ehditty evakuoida;
evakuoimaton suomalaisaineisto on nykyään Viipurin maakunta-arkiston
tiloissa Leningradin oblastin arkistossa.
Erityisesti ortodoksisia asiakirjoja jäi sodan jalkoihin. Venäjä on ilmoittanut,
että viime sotien aikana rajan taakse jäänyttä suomalaista arkistoainesta ei
alkuperäisenä luovuteta takaisin. Tämän vuoksi on viime vuosina neuvoteltu
aineiston mikrokuvauksesta. (Viikki 1994, s. 11)
Kirjallisuutta:
* Sukututkimus askel askeleelta -teoksessa on havainnollisesti selostettu
kirkonkirjojen sisältöä, kuten myös Suomen historian asiakirjalähteet -teoksessa
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1.2. LUETTELOITA
a. Mikrofilmi- ja mikrokorttiluetteloita
Suomen kirkonarkistojen mikrofilmien luettelo.
Helsinki: Valtionarkisto, 1973. (Punainen kirja)
(mikrofilmihuone, tiski)
Lisäys:
Suomen kirkonarkistojen mikrofilmien luettelo.
/14.10.1987/ Helsinki: Valtionarkisto, 1987.
(Vaaleanruskea vihko)
Huom. Mikrofilmihuoneessa oleva Punaisen kirjan kopioversio
sisältää myös em. vihon
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista.
Toim. Leena Airola. Helsinki: Valtionarkisto, 1982.
(Oranssi kirja).(mikrofilmihuone, tiski)
S. 131-139: Luettelo SSS - historiakirjakopioiden (Mustien kirjojen)
mikrofilmeistä
S. 141-149: Seurakuntien arkistot: mm.
luetteloita Helsingin sotilasseurakuntien, Inkerin suomalaisseurakuntien ja Pietarin suomalaisen
P. Marian seurakunnan mikrofilmejä
Lisäys:
Mikrofilmit 1990-1995. Helsinki: Kansallisarkisto, 1996.
S. 12-13: VIII Kirkolliset arkistot
Suomen seurakuntien mikrokortit
- Mikkelin maakunta-arkiston ylläpitämä, löytyy osoitteesta:
www.narc.fi/ma/mma

b. Sisällysluetteloita
Aromaa, Raija & Virta, Erja, SSS - historiakirjajäljennökset. Pori: Porin
kaupunginkirjasto-Satakunnan maakuntakirjasto, 1984.
(mikrofilmihuone, tiski)
- Mustien kirjojen sisällysluettelo
Kirkonkirjojen paikannimihakemisto: Pirkanmaa. /Kopio/(mikrofilmihuone)
- Pirkanmaan seurakuntien rippikirjojen paikannimihakemisto
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Räsänen, Jorma, Virtain seurakunnan mikrofilmirullien sisällysluettelo.
Tampere. Tampereen seudun sukututkimusseura, 1979.
(mikrofilmihuone)
Vesa, Väinö, Teiskon rippikirjojen sisältöluettelo. Tampere 1987. (mikrofilmihuone)

1.3. MUITA APUKEINOJA
Hämäläinen, Erkki J., Talonhaltijaluettelot sukututkimuksen apuneuvoina.
Julkaisussa: Suomen sukututkimusseuran vuosikirja. 43. Helsinki:
Suomen sukututkimusseura, 1993. (99.3)
- sisältää mm.: Julkaistut talonhaltijaluettelot, jossa huomioitu
myös paikallishistoriat
Leinberg, K.G., Finlands territoriala församlingars ålder, utbildning och
utgrening. Helsingfors: SKHS, 1906. (tiski ja kh 28.71)
Luettelo Suomen uskonnollisista yhdyskunnista. - Julkaisussa: Sirkka
Karskela: Sukututkijan tietokirja. S. 107-110. (99.3)
Suomen asutus 1560-luvulla: kartasto. Helsinki: SHS, 1973. (VK 92.02)
Suomen asutus 1560-luvulla: kyläluettelot. Helsinki: Helsingin yliopisto,
historian laitos, 1973. (92)
Suomen ortodoksiset seurakunnat. - Julkaisussa: Sirkka Karskela:
Sukututkijan tietokirja. S. 104-105. (99.3)
Suomen taloudellinen kartta. Helsinki: Maanmittaushallitus, 1906-1935.
(kh 42) /Sarja on epätäydellinen/
- myös vanhojen talojen sijainnit
Toiviainen, Willy, Uskonnollisten yhdyskuntien arkisto auttaa sukuselvityksissä. - Julkaisussa: Sukutieto 1994:4
Huom. kylien nimiä voi etsiä mm. teoksista
* Godenhjelm, Uno, Luettelo paikkojen nimistä Suomessa (1897)
www.genealogia.fi/ ---> Luetteloita ja hakemistoja
---> Paikkakuntaluetteloita
* Posti- ja lennätinlaitoksen osoitehakemisto. Helsinki: Postija lennätinlaitos, 1968. (69.71)
* Suomenmaa. I-IX. Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö /
WSOY, 1919-1931.
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1.4. KNOPPEJA
- Ajanlaskun historiaa
* Sillanpää, Pekka, Ajanlaskun historiaa. - Julkaisussa: Orpana
2004: 1.
- Inkerin kirkonarkistot
* Leppänen, Markku, Inkerin kirkonarkistot. - Julkaisussa:
Sukutieto 1995: 4.
- Kirkonkirjat: kappeli-, rukoushuone-, sotilas-, ortodoksiseurakunnat tms.
* Durchman, Osmo, Tietoja erikoislaatuisista seurakunnista ynnä
vastaavista historia- ja rippikirjoista. - Julkaisussa:
Genos 1932, s. 85-120; 1933, s. 51-53, 82-83;
1944, s. 105-112
- Kirkonkirjoissa käytettyjä lyhenteitä
* Solanterä 2002, s. 119-149
- Kirkonkirjojen alkamisajoista
* ks. seur. Durchman
* Kirkonarkistojen mikrofilmattu aineisto. - Julkaisussa: Selvitä
sukusi. Toim. Marja-Liisa Putkonen. Helsinki:
Sukuseurojen keskusliitto, 1992.
- Kirkonkirjojen tuhoutumisista
* Durchman, Osmo, Kirkonarkistojen tuhoutumiset I-VIII. Julkaisussa: Genos. I: 1932, s. 1-27; 1932, s. 121-130;
III: 1933, s. 26-29; IV: 1933, s. 84-92;
V: 1934, s. 111-114; VI: 1934: s. 168-173;
VII: 1936, s. 1-33; VIII: 1944, s. 105-112
- Lukutaito ja kristinopin tuntemus: merkintöjen selityksiä
* Nuottajärvi, Pekka, Yxi paras lasten tavara eli kuinka esivanhempamme oppivat kristinopin- ja lukutaitonsa. Julkaisussa: Orpana 2004:1, s. 42-45
* Hyppönen 1988, s. 66; s. 59, Solanterä 2002, s. 184
- Luovutetulle alueelle jääneitä sukututkimuslähteitä
* Viikki, Raimo, Luovutetun Karjalan menetetyistä sukututkimuslähteistä. - Julkaisussa: Sukutieto 1995: 4.
- Mitä mikrofilmien kirjaintunnukset (KK, ES jne.) tarkoittavat?
* Jokinen, Lumikki, Valtionarkiston mikrokuvaustoiminnan alkuvaiheet. - Julkaisussa: Sukuviesti 1992: 6.
- Ortodoksiset seurakunnat: Luettelo
* Karskela 2002, s. 104-105
- Painettuja kirkonkirjoja
* Mether, Leif, Painetut ja monistetut kirkonkirjat. - Julkaisussa:
Sukutieto 1995: 4.
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- Pyhä- ja juhlapäivien vanhat (latinankiel.) nimet
* Brenner, Alf, Sukututkimuksen opas. Helsinki: Otava, 1956.
(VK 99.3)
- Sotilasseurakunnat
* Nallinmaa-Luoto, Terhi, Suomalaisista sotilasseurakunnista. Julkaisussa: Sukutieto 1994: 4.
- Ulkosuomalaiset seurakunnat:
Ruotsi --> SVAR2
Finska församling Stockholm --> SVAR: Stockholms
stadsarkiv
Venäjä: Inkerin suomalaiset srk:t --> Oranssi kirja s. 144-146
Pietari: P. Katarinan srk --> SVAR; ks. myös em.
knoppi: Inkerin kirkonarkistot
Pietari: P. Marian srk --> Oranssi kirja s. 144-146
Pietari: Knjazeva. Jelena: Suomenkielisten luterilaisten
seurakuntien kirkonkirjat Pietarin kaupunginarkiston
kokoelmissa. - Julkaisussa: Genos 2001: 1.
www.ancestry.com/
USA ja Kanada -->
www.genealogia.fi/
www.familysearch.org/

- Uskonnolliset yhdyskunnat
* Karskela 2002, s. 107-110
* Toiviainen, Willy, Uskonnollisten yhdyskuntien arkisto auttaa
sukuselvityksissä. - Julkaisussa: Sukutieto 1994: 4
2. TUOMIOKIRJAT
2.1. TERMEJÄ
Kansallisarkiston käyttämä termi on Suomen hovioikeuksien tuomiokirjaarkisto. Se koostuu eri tuomioistuimien (enimmäkseen alioikeuksien:
kihlakunnan-, raastuvan-, laamannin- ja kämnerioikeuksien) pöytäkirjoista
ja niiden liitteistä.
Käräjäpaikalla laadittiin ns. konseptipöytäkirja, jonka pohjalta tehtiin
puhtaaksi kirjoitettu (renovoitu) versio. Renovoitu tuomiokirja lähetettiin
Turun hovioikeuteen (per. v. 1623). Konsepti(pöytä)kirjaan kirjattiin
kaikki käräjillä käsitellyt asiat, mutta kaikkia ei kirjoitettu puhtaaksi.
Kirjaamatta jätettiin lähinnä sellaiset asiat, joiden ei katsottu edellyttävän
hovioikeuden valvontaa. Konseptipöytäkirjoja säilytetään maakuntaja kaupunginarkistoissa. Mikrofilmatut tuomiokirjat ovat enimmäkseen
renovoituja.
2

SVARista (Svensk arkivinformation) enemmän luvussa 7
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Turun palossa vuonna 1827 tuhoutuivat suurelta osaltaan Ahvenanmaan,
Suur-Savon ja Sääksmäen tuomiokuntien tuomiokirjat (Karskela 2002,
s.158-163)) Tosin esim. Sääksmäen tuomiokunnan konseptipöytäkirjoja on
säilynyt. Ne on mikrofilmattu. Omia erikoistapauksiaan ovat myös PohjoisSuomen tuomiokunnat, jotka kuuluivat Ruotsin vallan aikana Svean
hovioikeuspiiriin. Näiden tuomiokirjat on saatu Kansallisarkistoon.
Käräjillä käsiteltiin riita- ja rikosasioita, jotka sisältyvät varsinaisasiain pöytäkirjoihin. Esillä oli myös lainhuudatus-, kiinnitys- ja holhousasioita sekä
perukirjat. Nämä kirjattiin ilmoitusasioihin. (Karskela 1992, s.210-261)
Tuomiokirjat tulivat pakollisiksi vuonna 1541. Vanhimpia tuomiokirjoja on
kirjattu voudintileihin. Niitä on myös painettu (ks. esim. Karskela 2002, 162).
Myös Bidrag till Finlands historia (VK 92) ja Finlands medeltida urkunder
(VK 92) sisältävät tuomiokirjoja.
Kirjallisuutta:
* Karskela, Sirkka, Suomen oikeuslaitoksen asiakirjat. - Julkaisussa: Selvitä
sukusi: tietoa sukututkijalle. Toim. Marja-Liisa Putkonen. Helsinki:
Sukuseurojen keskusliitto, 1992.
Sis. mm.:
- Yhteenvetoa tuomioistuinten säilyneistä asiakirjoista
- Pitäjien kuuluminen tuomiokuntiin
* Käräjäpukareita ja käräjäjuttuja: kansamme historiaa tuomiokirjojen valossa.
Kirjoittaneet: Arvi Korhonen /et al./ Porvoo: WSOY, 1945.
(VK 90 Historian aitta 10)
* Markkanen, Erkki, Perukirja tutkimuslähteenä. Jyväskylä: Jyväskylän
yliopisto, 1988. (90.01)
* Nallinmaa-Luoto, Terhi, Tuomiokirjojen käyttö sukututkimuksessa. Julkaisussa: Genos 1990: 2.
* Narva 2002, s. 48-51, 110-112, 119-122
* Oja, Aulis, Turun hovioikeuden vuotta 1827 vanhempi arkisto. - Julkaisussa:
Historiallinen aikakauskirja 1956.
* Virrankoski, Pentti, Tuomiokirjojen käyttö historiantutkimuksessa. Julkaisussa: Turun historiallinen arkisto. 22. Turku: Turun
historiallinen seura, 1970.
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2.2. LUETTELOITA
Kansallisarkistossa on laadittu käräjäpöytäkirjoihin sisältyvän informaation
etsintää helpottamaan erityinen Tuomiokirjakortisto (TUOKKO). Tämä
vuosina 1961-1991 toteutettu hanke ei kata koko Suomen tuomiokirjoja.
Kortituksen lähteinä olivat 1600-luvun renovoidut tuomiokirjat. Tuokko
muodostuu kuudesta osasta: hakusanasto (asiahakemisto), henkilö-, paikannimi-, ristimänimi- ja sukunimi- sekä suomenkielisten tekstikohtien kortistosta. Viimeisenä on analysoitu Käkisalmen tuomiokunta, mutta tulos vietiin
suoraan tietokantaan. Nyt se on sähköisessä muodossa osoitteessa:
www.narc.fi/ma/tma/kaki (Vuorinen 2001, s. 20-21)
Kansallisarkistossa on myös mikrofilmattuina kaikki Suomen säilyneet,
alioikeuksiin toimitetut perukirjat noin vuoteen 1860 saakka. (Aatelisto jätti
perukirjansa vuoteen 1868 asti hovioikeuteen; Turun maakunta-arkiston laatima
luettelo 1806-1867 on internetissä osoitteessa: www.genealogia.fi/hakem)
Ks. myös:
Valtionarkiston yleisluettelo. 1. Helsinki: Valtionarkisto, 1956. (01.8)
S. 97-112: Tuomioistuinten arkistot
* Arkistojen apuneuvoja (Karskela 2002, s. 162-163) sekä Karskela
1989, s. 22
* Dahlströmin kortisto; Turun maakunta-arkistossa
* Enckell, Gerald, Släkten Zitting: utdrag ur domböcker, mantalslängder och
andra handlingar. Lidingö: Tekijä, 1997. (VK 99.3)
- sisältää mm. Karjalan seudun tuomioistuimien kopioituja tuomiokirjoja
* Toropainen, Veli Pekka, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista.
- Julkaisussa: Genos 2002: 2 - (sarja jatkuu)
- esittelee turkulaisten sukulaisuussuhteita Turun raastuvanoikeuden ja Turun kämnerioikeuden pöytäkirjojen valossa
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Mikrofilmiluetteloita
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. Toim. Leena Airola.
Helsinki: Valtionarkisto, 1982. (Oranssi kirja)
S. 52-81: II TUOMIOISTUIMET
(s. 71-79: Perukirjat)
Lisäyksiä:
Täydennys luetteloon: Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien
käyttökopioista. Helsinki: Valtionarkisto, 1990. (Liimattu
yllämainittuun Oranssin kirjan yhteyteen)
S. 7-18: TUOMIOISTUIMET
Mikrofilmit 1990-1995. Helsinki: Kansallisarkisto, 1996. (Tiski)
S. 4-10: II TUOMIOISTUIMET
Ruotsista hankitut mikrofilmit Valtionarkistossa. I. Helsinki: Valtionarkisto,
1968. (mikrofilmihuone)
S. 108-117: Domböcker; Strödda domböcker ...
Sisältää mm. Tornion, Ylitornion, Enontekiön ja
Utsjoen tuomiokirjoja
Tuomiokirjamikrofilmejä Kansallisarkistossa. 2004. (mikrofilmihuone,
tiski)
- kooste Kansallisarkiston lähettämistä tiedoista
- täydentää ja tarkentaa jonkin verran Oranssin kirjan (Luettelo
yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. 1982. 1990. 1996)
tietoja
(Pohjois-Suomen tuomiokirjoja etsivälle saattaa löytyä apua myös
ruotsalaisesta luettelosta:
Förteckning över mikrofilmade arkivalier i Norrbottens län.
Luleå: Luleå kommuns folkbibliotek, 1977. (mikrofilmihuone))
2.3. MUITA APUKEINOJA
Hakemisto, joka osoittaa, mihin tuomiokuntaan mikin pitäjä on vuosina
1623-1862 kuulunut. - Julkaisussa: Valtionarkiston yleisluettelo.
1. Helsinki: Valtionarkisto, 1956. (01.8)
S. 139-147
Holmberg, Håkan, Suomen laamannikunnat ja laamannit. - Julkaisussa: Turun
historiallinen arkisto. XVI. Turku THS, 1963. (VK 90)
Holmberg, Håkon et al., Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnan tuomarit.
Helsinki: Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys, 1959. (99.23)
- kuten nimikin sanoo: matrikkelitietoa tuomareista sekä tuomiokuntien - ikivanhaakin - historiaa
/Lisäys:/ Holmberg, Håkon, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit. - Julkaisussa: Genos 1967: 3.
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Jokipii, Mauno, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat. 1-2. Helsinki: SHS,
1956-1960. (92.4)
Kuntahakemisto - Hakemisto, joka osoittaa, mihin kihlakuntaan pitäjä tai
sen emäpitäjä on kuulunut. - Julkaisussa: Luettelo henkikirjamikrofilmien käyttökopioista 1634-1808. Helsinki: Valtionarkisto,
1989. (mikrofilmihuone, tiski)
S. 271-294
Manninen, Ohto, Suomen hallintopitäjät vuoteen 1809. (Sisältää luettelon:
Suomen verohallintopitäjät 1540-1809. - Julkaisussa: Suku ja
tieto.2. Helsinki: Suomen sukututkimusseura, 1984. (Kopiot:
mikrofilmihuone, tiski)
Multimedia sukututkimuksesta. /CD-ROM/ Mikkeli: Karjala-tietokantasäätiö,
1999. (21KK)
- sisältää luettelon tuomiokunnista ja niihin kuuluneista pitäjistä
Nallinmaa, Terhi, Suomen kaupunkien ja oikeusistuinten pöytäkirjojen sekä
seurakuntien rippikirjojen alkamisvuodet. - Julkaisussa: Kaupunkihistoria ja sen tutkimus. Toim. Päiviö Tommila & Raimo Ranta.
Turku: Turun yliopisto, 1972. (VA 90)
Pitäjien kuuluminen eri tuomiokuntiin. - Esim. julkaisussa: Maakunta-arkistojen yleisluettelo. 3. Helsinki: Valtionarkisto, 1992.
S. 353-358
Pitäjien kuuluminen tuomiokuntiin. - Julkaisussa: Selvitä sukusi: tietoa sukututkijalle. Toim. Marja-Liisa Putkonen. Helsinki: Sukuseurojen
keskuslitto, 1992.
S. 231- 261
Suomen historian kartasto. Toim. Eino Jutikkala. Porvoo: WSOY, 1959.
(92.02)
- sisältää karttoja, joista selviää kihlakuntien, tuomiokuntien tms.
rajoja
3. TILIASIAKIRJAT
3.1. TERMEJÄ JA LUETTELOITA
1500-luvulla uudistettiin Ruotsi-Suomen veronkannon kirjanpitojärjestelmä.
Alettiin koota yksityiskohtaisia verotuskohteista kertovia tietoja, joista
muotoutui erilaisia sukututkimustakin hyödyttäviä tiliasiakirjoja. Nämä
verotilit ovat käytännöllisesti katsoen ainoa asiakirja-aineisto, jonka avulla
voidaan yksityiskohtaisesti tutkia asutuskehitystä ja muita taloudellissosiaalisia oloja 1500-, 1600- ja 1700-luvun Ruotsi-Suomessa. 1500-luvun
alku onkin suomalaisen sukututkimuksen takaraja, koska joitakin hajatietoja
lukuunottamatta varhempia tiliasiakirjoja ei ole säilynyt.
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Ruotsin vallan ajan tiliasiakirjat, joita on yhteensä noin 13 000 nidettä ovat
jaettavissa
- voudintileihin eli vanhempaan tilikirjasarjaan (1537-1634) ja
- läänintileihin eli nuorempaan tilikirjasarjaan (1635-1809)
Aineiston valossa raja-ajankohta voudin- ja läänintilien välillä ei todellisuudessa
ole niin selkeä, kuin em. vuosiluvut antavat olettaa: lääninhallintoa kokeiltiin jo
1610-luvulla, mutta varsinaisista läänittäisistä tileistä voidaan puhua vasta 1640luvulta alkaen. Tilikirjasarjat eivät ole yhtenäinen kokonaisuus: vanhimmat
säilyneet asiakirjat poikkeavat sata vuotta nuoremmista, hämäläiset voudintilit
poikkeavat savolaisista jne. (Mäkelä 1985-1986, s. 172)

a. Voudintilit
Voudintilien alussa on 'yleisten asiakirjojen' osasto, jossa on mm. vanhoja
tuomiokirjoja. Mutta tärkein, ja myös sukututkimuksen kannalta merkittävin,
asiakirjatyyppi on maakirja, joka erittelee verotusperusteet veronmaksajittain
(käytännössä taloittain), talot on ryhmitelty pitäjittäin ja kylittäin. Talottaisia
tietoja löytyy myös mm. voudintilien kymmenysluetteloista. Voudintileissä on
kirjattuina niinikään tietoja kertaluonteisista veroista. Mm. tunnetut Älvsborgin
ensimmäisten lunnaiden kannosta 1571 laaditut ns. hopeaveroluettelot sekä
myös toisten Älvsborg-lunnaiden kannosta 1610-luvulla tehdyt luettelot
esittävät luotettavasti ja tarkasti kyseisten vuosien asutustilanteen. Hopeaveroluettelot on painettu ja ovat Tampereen kaupunginkirjastossa 92). Joitakin
maakirjoja on julkaistu niinikään painetussa muodossa.
Perusteellisimmin voudintilien sisältöä ja rakennetta on kuvaillut
* Renvall 1947, s. 158-196, ks. myös
* Suomen historian asiakirjalähteet 1994, s. 121-122 ja
* Narva 2002, s. 106-109
Muuta kirjallisuutta:
* Mäkinen, Anssi, Viipurin läänin 1500-luvun voudintilit sukututkijan apuna.
- Julkaisussa: Genos 2004: 1.
* Nallinmaa-Luoto, Kirkonkirjoista taaksepäin. - Julkaisussa: Tampereen
seudun sukututkimusseura ry. Vuosikirja XVI:2. 1995.
* Oksanen, Eeva-Liisa, Maanomistus ja maanluontojen piirileikki. 1-4.
Julkaisussa: Sukutieto 1995: 3; 1996: 1; 1996: 3; 1996: 4.
* Suvanto, Seppo, Voudintilit. - Julkaisussa: Sukuviesti 1986: 3.
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* Viikki, Raimo, Maakirjat sukututkimuksen lähteinä. - Julkaisussa: Selvitä
sukusi. Toim. Marja-Liisa Putkonen. Helsinki: Sukuseurojen
keskusliitto, 1992.
* 1600-luvun maakirjakartat, ks. www.virtuaaliyliopisto.fi/ sekä luku 6
Voudintiliaiheisia luetteloita
Voudintilit on Kansallisarkistossa - kuten myös mikrofilmeillä - järjestetty
maakuntien mukaan. Myös eräät niitä koskevat luettelot noudattavat
samanlaista jaoitusta. Mm.
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. Toim.
Leena Airola. Helsinki: Valtionarkisto, 1982. (Oranssi
kirja)
s. 14-22: Voudintilit
Lisäyksiä:
Täydennys luetteloon... (Liimattu Oranssin kirjan
yhteyteen)
s.1: Voudintilit sekä
Mikrofilmit 1990-1995. Helsinki: Kansallisarkisto,
1996.
s. 1: Voudintilit
Voudintilien mikrofilmien hakemisto. Moniste. (mikrofilmihuone,
tiski)
Mutta poikkeuksiakin jaoitustavoissa on. Valtionarkiston yleisluettelo I ei
otsikoi voudintiliaineistoa maakunnittain, vaan lääneittäin. Mutta tämä ei ole
vaikea ongelma, sillä varsinaisessa luettelotekstissä Suomen maakunnat ja läänit
rinnastetaan. Eli luettelon otsikko Turun linnaläänin voutikuntien tilejä
vuosilta 1538-1634 kattaa Varsinais-Suomen. Samoin Kokemäenkartanon
eli Porin lääni = Satakunta jne. Samaisesta luettelosta löytyvät voudintilit
paitsi nidenumeroittain myös paikkakunnittain.
* Valtionarkiston yleisluettelo. 1. Helsinki: Valtionarkisto, 1956.
S. 11-71: Voudintilit 1537-1634
Toinen poikkeus on mikrofilmille tallennettu Luettelot voudintileistä
(ES 984). Se etenee nidenumerojärjestyksessä luonnehtien asiakirjojen sisältöjä
esim. yleisluetteloa eritellymmin. On Tampereen kaupunginkirjastossa
(mikrofilmihuone).
(Joillekin sukututkijoille saattaa olla merkitystä seuraavista Ruotsista hankitut
mikrofilmit Valtionarkistossa -luettelon tiedoista:
S. 128-131: Strödda kamerala handlingar, Strödda äldre räkenskaper
S. 144-145: Fogdarnas räkenskaper )
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b. Läänintilit
Myös läänintileissä yleisten asiakirjojen osasto läänittäisten osastojen lisäksi.
Läänintilien tärkein osa voudintilien tapaan oli maakirja, jonka rakenne myös
säilyi pääosin samanlaisena. Mutta muutoksiakin tuli, koska kruunu oli jo
muinoin nokkela keksimään uusia verotusmuotoja. Mm. henkikirjoja löytyy
läänintileistä.
Läänintileihin sisältyy paljon sellaista, jota ei tarkkaan ottaen voi tulkita tiliasiakirjoiksi (esim. Kaarle XI:n aikana toimeenpantua reduktiota koskevia
läänintason dokumentteja tai verohallintoon liittyvien kirjeiden jäljennöksiä,
ns. kopiokirjoja jne.)
Läänintilien lisäpiirteenä voisi mainita, että ne ulottuvat maantieteellisesti
nykyisen Suomen alueen ulkopuolelle: esim. Käkisalmen läänin tileihin sisältyy
Inkerinmaan tilejä vuosilta 1634-1708
Läänintilien rakenteesta:
* Suomen historian asiakirjalähteet 1994, s. 123-124
Läänintiliaiheisia luetteloita
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. Toim. Leena Airola.
Helsinki: Valtionarkisto, 1982.
S. 23-51: Läänintilit (erittelee suhteellisen tarkasti rullien sisältöä)
S. 105-113: luetellaan myös Venäjän vallan ajan maakirjamikrofilmejä lääneittäin (vuodet 1820, 1827, 1830, 1845, 1855, 1875)
Lisäys:
Mikrofilmit 1990-1995. Helsinki: Kansallisarkisto, 1996.(Tiski)
S. 1: Läänintilit
Valtionarkiston yleisluettelo. 1. Helsinki: Valtionarkisto, 1956.
S. 72-94: Läänintilit 1635-1808
c. Henkikirjat
1620-luvulla alkoi kruunu kerätä kaikista 12 vuotta täyttäneistä erityistä
henkilöveroa. Myöhemmin tästä ns. henkirahasta vapaita olivat 15 vuotiaat. Ennen pitkää verosta vapautettiin mm. aateliset, professorit, ylioppilaat,
pitäjän köyhimmät ja monet muut. Henkilöveroa maksavista koottiin tietoa nk.
henkikirjoihin (mantalslängd), joita on nimitetty suoran suomennoksen
mukaisesti myös manttaaliluetteloiksi. Henkikirjat on kuitenkin nykyinen
vakiintunut termi.
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Ruotsin vallan aikaisten henkikirjojen rakenne vaihteli paikallisesti ja ajallisesti,
vasta vuonna 1804 annettiin käytäntöä yhtenäistävä henkikirjakaava. Perustietoina kuitenkin kirjattiin asuinpaikka sekä talouksittain henkirahan
maksaneiden nimet ja maksujen summat. Maaseutuväestö jaoteltiin kylittäin
ja kaupunkilaisväestö kaupunginosittain, kortteleittain ja /tai tonteittain.
Henkikirjojen rakenteesta tarkemmin:
* Piilahti, Kari-Matti, Henkikirjat ennen autonomian aikaa. - Julkaisussa:
Genos 2001:4. Ks. myös:
* Viipurin ja Savonlinnan läänin henkikirja 1701. 1-2. Toim. Matti J. Kankaanpää. Virrat: Toiset Aijat, 2003. (99.3)
Henkikirjoilla on tiettyä merkitystä henkilöhistorialliselle tutkimukselle. Tosin
em. vapautukset heikentävät niiden käyttökelpoisuutta. Henkikirjat ovat
kuitenkin 1600-lukua koskevan sukututkimuksen tärkein lähderyhmä, koska
useimpien seurakuntien kirkonarkistot alkavat vasta 1700-luvun alkupuolella.
Henkikirjat korvaavat tässä mielessä myös tuhoutuneita kirkonarkistoja,
joskaan eivät ole rippikirjojen veroisia lähteitä. Venäjää taitamattomalle
ortodoksisen suvun tutkijalle niillä on niinikään merkitystä, koska kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan kirjoja pidettiin 1910-luvun loppuun asti venäjäksi.
Henkikirjoista kun saa tietoa suomeksi ja ruotsiksi.
Henkikirjojen käytöstä sukututkimuksen lähteenä:
* Nallinmaa-Luoto, Terhi, Kirkonkirjoista taaksepäin. - Julkaisussa: Tampereen
seudun sukututkimusseura ry. Vuosikirja. XVI:2. 1995. (21PP 99.3)
* Orrman, Eljas, Henkikirjat henkilöhistorian lähteenä. - Julkaisussa: Genos
1980: 1.
Kaikki Ruotsin vallan ajan henkikirjat on mikrofilmattu vuoteen 1809 asti, sekä
sen jälkeen joka viides vuosi vuoteen 1920 asti.
Henkikirjoihin viittaavia luetteloita
Luettelo henkikirjamikrofilmien käyttökopioista 1634-1808. 2. korj. ja lis. p.
Helsinki: Valtionarkisto, 1989. (Vihreä kirja) (mikrofilmihuone,
tiski)
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. Toim. Leena Airola.
Helsinki: Valtionarkisto, 1982. (Oranssi kirja) ( mikrofilmihuone,
tiski)
S. 51: Henkikirjat 1810-1860 (viisivuotisvälein)
ks. myös Täydennys luetteloon... (samassa teoksessa)
S. 4-6: Henkikirjat 1810...1920 (viisivuotisvälein) sekä täydennykset
vuosilta 1634-1809 sekä
Mikrofilmit 1990-1995. Helsinki: Kansallisarkisto, 1996.
S. 2-3: Henkikirjat
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SVAR: 1.5.4.1. Mantalslängder (Österbotten v. 1636-1640)
Valtionarkiston yleisluettelo. 1. Helsinki: Valtionarkisto, 1956.
s. 96: Henkikirjat 1809-1952
Vapaana agenttina kulkee osastolla myös kopio:
Viipurin läänin henkikirjojen mikrofilmit Mikkelin maakunta-arkistossa
- pitäjäkohtainen luettelo, viisivuotisvälein (1820-1900) sekä epäsäännöllisin välein (1902-1937) (tiski)
Huom. Myös uudemmat maakirjat ja kruununmaaluettelot (1820-1939) on
mikrofilmattu. Oranssi kirja (s. 105-114) luettelee osan niistä, eli vuodet 1820,
1827, 1830, 1845, 1855 lääneittäin ja kihlakunnittain.
d. Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY)
Suomen asutuksen yleisluettelo (SAY) on arkistolähteiden yhdistelmä.
Sukututkimusta helpottaakseen ryhtyi kirjailija Jalmari Finne 1920-luvulla
kokoamaan tiliaineiston hajallaan olevia tietoja. Lähteinä hän käytti mm.
maakirjoja, henkikirjoja, kirkon kymmenysluetteloita jne. Työtä jatkettiin
Valtionarkiston valvonnassa vuodesta 1928 alkaen. Vuonna 1976 projekti
keskeytettiin.
Luetteloon on merkitty tietoja läntisen Suomen maaseudun väestöstä
vuodesta 1539 lähtien, lähteestä riippuen eri väreillä maakirjatiedot sinisellä,
kirkolliset tiedot punaisella jne. (Mikrofilmillä värit eivät näy!) SAY ei siis kata
koko maata: paitsi osa maaseutua, myös kaikki kaupungit ovat jääneet
ulkopuolelle. Kullekin kirjan aukeamalle mahtuu 20 vuoden tiedot 2-4 talosta.
Luettelon toteutustapojen kannalta SAY voidaan jakaa kolmeen ajanjaksoon
(1539-1634/1639, 1634-1714 ja n. 1720-1809) ja kahteen sarjaan (konsepti- ja
kokoonpanoluettelot). Luettelon rakenteesta tarkemmin:
* Mäkelä 1985-1986, s. 172-178
* Narva 2002, s. 40-43
* Suomen... 1975, s. 4-8
SAY on mikrofilmattu. Tampereen kaupunginkirjastossa on Pirkanmaan alueen
aineisto.
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SAY:on liittyviä luetteloita
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. Toim. Leena Airola.
Helsinki: Valtionarkisto, 1982. (Oranssi kirja)
S. 123-131: Suomen asutuksen yleisluettelo
Luettelo v:n 1939 kuntajaon mukaisten kuntien esiintymisestä Suomen
asutuksen yleisluettelossa v. 1974. - Julkaisussa: Suomen asutuksen
yleisluettelon opas. Helsinki: Valtionarkisto, 1975.
S. 19-43
Kirjallisuutta:
* Finne, Jalmari, Suomen kansan yleisluettelo. - Julkaisussa: Hämeenmaa I.
Hämeenlinna: Hämeen heimoliitto, 1928. (92.84)
* Mäkelä, Anneli, Jalmari Finne ja Suomen asutuksen yleisluettelo. Julkaisussa: Sukuviesti 1986: 3.
3.2. MUITA APUKEINOJA
Huom. s. 17 mainitut Kuntahakemisto sekä Jokipiin ja Mannisen teokset

4. SOTILASASIAKIRJAT
4.1. TERMEJÄ
Kansallisarkisto ja Sota-arkisto ovat tärkeimmät sotilasasiakirjojen säilyttäjät.
Kansallisarkiston tehtävänä on tallentaa alkuperäinen Ruotsin vallan aikainen
sotilasaineisto eli nk. Militaria. (Keskiaikaista sotalaitostamme koskevia asiakirjoja ei juurikaan ole säilynyt.)
* Militaria I = asiakirjoja 1500- ja 1600-luvulta
* Militaria II = ruotujakoisten rykmenttien asiakirjoja 1700luvulta vuoteen 1809
* Militaria III = värvättyjen rykmenttien arkistoja 1700-luvulta
vuoteen 1810
Militariaa on mikrofilmattu. Militariasta on Kansallisarkistossa omat sisäiset
luettelonsa.
Ruotsi-Suomen merkittävimmät rekrytointitavat olivat väenotto ja ruotujakolaitos. Ensinmainittua alettiin järjestellä jo Kustaa Vaasan aikana, mutta vasta
Kustaa II Aadolfin toimesta se sai lopullisen muotonsa. Väenotto-systeemin
avulla ei kuitenkaan pystytty pitämään joukko-osastoja pitkällisissä sodissa
määrävahvuisina. Lähinnä tämän vuoksi alettiin Kaarle XI:n toimesta kehitellä
uudenlaista ajan vaatimuksia paremmin vastaavaa vakinaista sotamiehenpitoa,
ruotuväkilaitosta. Sen ensimmäiset toteutumat ovat 1690-luvulta. Siinä 3-4
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talonpoikaistaloa muodostivat ruodun, joka asetti jalkaväkeen sotamiehen.
Tietyt talot nimettiin pysyvästi rustholleiksi, jotka puolestaan kustansivat kukin
ratsumiehen varusteineen. Rauhan aikana ruotusotamies ja ratsumies asuivat
sotilastorpassaan ruodun ja rusthollin maalla.
Sukututkijoiden on syytä olla kiitollisia armeijalle siitä, että se on aina pyrkinyt luetteloimaan tarkkaan upseeriston ja miehistönsä jäsenet. Väenotto- ja
ruotujakojärjestelmien eroavuuksista huolimatta niiden asiakirjasarjat ovat
melko lailla samankaltaisia. Kruunun rulliin tulleesta miehestä kirjattiin paitsi
nimi ja syntymävuosi, myös sivistystaso, paino ja pituus. Sukututkimuksen
kannalta käyttökelpoinen lähderyhmä on vuonna 1620 aloitettu Mönsterrullorsarja. "Mönsterrulla tarkoitti katselmusluetteloa, johon joukko-osaston
katselmuksessa merkittiin tuona ajankohtana joukon kirjoissa oleva henkilöstö,
päällystö, alipäällystö ja miehistö. Rullat laadittiin säännöllisesti vuosittain, ja
periaatteessa tuli aina merkitä näkyviin muutokset edelliseen katselmukseen
verrattuna; siis kuka oli tullut kenen tilalle ja mistä syystä. Sarjaan on Ruotsin
sota-arkistossa olemassa korttihakemisto sekä rykmenttien päälliköistä ... että
upseeristosta." (Suomen ...1994, s. 230) Mönsterrullor-sarjaan on
rinnastettavissa erityinen Generalmönsterrullor-sarja (Pääkatselmusluettelot)
vuosilta 1660 ja 1681-1887. Mönsterrullor-sarja on mikrofilmattu kokonaan ja
Generalmönsterrullor osittain. Vaikka Ruotsista on saatu paljon mikrofilmattuja sotilasasiakirjoja, niin kaikkia Suomea koskevia ei Kansallisarkistossa ole.
Tältä osin tulee tukeutua SVAR-luetteloon.
Pääsääntöisesti tiedot sotilasasiakirjoissa on järjestetty joukko-osastoittain.
Väenotosta ja ruotujakolaitoksesta sekä niitä koskevista asiakirjoista tarkemmin:
* Narva 2002, s. 70-77 ja
* Nallinmaa-Luoto 1990, s. 29-32
Huom. kovin tarkkaa yleisesitystä, puhumattakaan perusteellisia luetteloita,
ei rustholleista ole olemassa
Muuta kirjallisuutta:
* Kankaanpää, Matti J. (toim.), Pron läänin jalkaväkirykmentin pääkatselmusrulla 1728. Virrat: Toiset aijat, 2003. (21PP: 39.409)
* Kankaanpää, Matti J., Sukututkimus ja suurvalta-ajan sotilaat. - Julkaisussa:
Genos 1989: 4.
* Kankaanpää, Matti J., Suuri Pohjansota, iso viha ja suomalaiset. Virrat:
Toiset aijat, 2001. (91.7) Ks. myös: Heikki Vuorimiehen arv.
julkaisussa: Genos 2002: 3.
* Kiuasmaa, Kyösti, Suomen alempi sotilaspäällystö 1500-luvun loppupuolella.
(n. v. 1570-1600). Helsinki: SHS, 1968. (VK 92.3)
S. 116-245: Henkilöluettelo. Myös:
www.genealogia.fi/ ---> Luetteloita ja hakemistoja ---> Henkilöja sukuluetteloita ---> Suomen alempi sotilaspäällystö noin vuosina
1570-1600
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* Kujala, Antti, Miekka ei laske leikkiä: Suomi suuressa Pohjan sodassa
1700-1714. Helsinki: SKS, 2001. (92.4)
* Lappalainen, Jussi T., Sadan vuoden sotatie: Suomen sotilaat 1617-1721.
Helsinki: SKS, 2001. (92.4)
* Luettelo kaikista rustholleista Suomen suuriruhtinanmaassa niinkuin
myös rusthollein manttaaleista ja niille määrätyistä veroista.
Helsinki: SKS, 1881. (kh 36) Myös:
www.genealogia.fi/ ---> Luetteloita ja hakemistoja ---> Paikkakuntaluetteloita
* Läntinen, Aarre, Satakunnan ratsastalot ja rusthollit. - Julkaisussa:
Historioitsija - taaksepäin katsova profeetta. Jyväskylä:
Jyväskylän yliopisto, 1984. (VA 92)
* Niemelä, Jari, Tuntematon ruotusotilas: Ruotsinajan lopun ruotuarmeijan
miehistön sosiaalinen ja taloudellinen asema Satakunnassa.
Helsinki: SHS, 1990.
* Pylkkänen, Ali, Talonpojan vainiolta sotilaan ruokapöytään: tilojen ja
niiden verojen osoittaminen sotilaille ja heidän perheillensä
Suomessa 1636-1654. Helsinki: SHS, 1996. (39.09)
* Släktforskarna och Krigsarkivet: en vägvisare till de militära källor. Red.
Kari Ansnes. Stockholm: Riksarkivet, 2000.
* Suomen historian kartasto. Toim. Eino Jutikkala. Porvoo: WSOY, 1959.
- sotaväenosastojen rekrytointialueet n. vuonna 1700
* Viljanti, Arvo, Vakinaisen sotamiehenpidon sovelluttaminen Suomessa
1600-luvulla. 1-2. Turku: Turun yliopisto, 1935-1940.
Julkaisuissa: Turun yliopiston julkaisuja B 20 ja B 25. (VK 06)
* Vuorimies, Heikki, Pohjois-Hämeen sotamiehet jalkaväkirykmenttien
organisaatiomuutosten pyörteissä 1600-luvun lopulla. Julkaisussa: Genos 2003: 1.
Vuonna 1918 perustettuun Sota-arkistoon puolestaan on tallennettu edellistä
uudempi aines eli autonomian ja itsenäisyyden ajan sotilasasiakirjat. Järjestelmällisesti kootut kokoelmat alkavat vuodesta 1812, jolloin perustettiin aiemmin
lakkautetun ruotusotaväen tilalle uusi, värväykseen perustuva sotalaitos.
Autonomian aikana sotaväessä tapahtui jatkuvia uudelleenorganisointeja, välillä
palattiin jopa ruotupohjalle. Mutta vanha henkilöstön kirjaamismenettely pysyi
kuitenkin pääosin ennallaan: on katselmusluetteloita (munsterrullor), mutta
myös autonomian ja itsenäisyyden ajan päällystön ja alipäällystön ansioluetteloita (meritförteckningar, tjänsteförteckningar). Asevelvollisuuslainsäädännön
tultua voimaan vuonna 1880 syntyivät kutsuntapiireittäin ja pitäjittäin kirjatut
kutsuntaluettelot sekä asevelvollisten ja reservikomppanioiden luettelot.
(Syrjö 1983, s. 1-11)
Sota-arkistossa on myös itsenäisyydenajan sotilasasiakirjoja: vakinaisessa väessä
palvelleista, vapaaehtoisista maanpuolustusjärjestöistä, Rajavartiolaitoksesta jne.
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on omat arkistonsa. "Voi suhteellisen turvallisesti sanoa (ehkä lievästi
liioitellen), että runsaasti sadan viimeisen vuoden ajanjaksolta jokainen
miespuolinen Suomen kansalainen on tavalla tai toisella Sota-arkiston kirjoissa,
onpa siellä koko joukko naisiakin." (Syrjö 1983, s. 11)
Sota-arkiston internet-sivuilta (www.sota-arkisto.fi/hakemistot) löytyy
mm. seur. luettelot:
* Luettelo Sota-arkiston henkilöhistoriallisista lähteistä
- luettelee lähdekokonaisuuksia, joihin on tallennettu asiakirjatietoja mm. Suomen sotaan (1808-1809), Turkin sotaan,
punaisten ja valkoisten puolella kansalaissotaan sekä sotiin
1939-1945 osallistuneista
* Mikrofilmi- ja jäljennekokoelma
* Sota-arkiston Arkistorekisteri
Kirjallisuutta:
* Seitkari, Olle, Suomen sotalaitos Venäjän sotilashallinnon osana 1800-luvulla.
- Julkaisussa: Sotilasaikakauslehti 1939, s. 6-22, 86-105.
(kopio SUTU-kansiossa)
* Sota-arkiston opas. Toim. Risto Ropponen. Helsinki: Valtionarkisto, 1974.

4.2. LUETTELOITA
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. Toim. Leena Airola.
Helsinki: Valtionarkisto, 1982. (Tiski, mikrofilmihuone)
S. 82-89: Sotilasasiakirjat (= Kansallisarkiston filmattuja pääkatselmus- ja värväysluetteloita sekä mm. Klemettikopiokokoelma)
Täydennys luetteloon ...(samassa niteessä)
S. 18: Sotilasasiakirjat
Lisäys:
Mikrofilmit 1990-1995. Helsinki: Valtionarkisto, 1996. (Tiski)
S. 10: III Sotilasasiakirjat
Ruotsista hankitut mikrofilmit Valtionarkistossa. I. Helsinki: Valtionarkisto,
1968.
S. 98-107b: Generalkrigsrätten ym.
Ruotsista hankitut mikrofilmit Valtionarkistossa. II. Helsinki: Valtionarkisto,
1971.
S. 290 ... 347: Sotalaitokseen liittyvää
mm. s. 306-313: Generalmönsterrullor, Rullor (Pääkatselmusrullia)
s. 314-316: Roterings- och utskrivningslängder (Ruodutus- ja
väenottoluetteloita)
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SVAR: 3.2.1. Roterings- och utskrivningslängder
3.2.2. Rullor 1620-1723
3.2.4. Rullor 1724SVARissa on erilaisia aselaji- ja läänikohtaisia hakemistoja
Valtionarkiston yleisluettelo. 1. Helsinki: Valtionarkisto, 1956.
S. 113-128: Sotilasasiakirjat

5. SIIRTOLAISUUS
Siirtolaisen taivalta passin anojasta uuden kotimaan kansalaiseksi tai paluumuuttajaksi voidaan viranomaistietojen avulla seurata, vaikkakin eri vaiheiden dokumentointi saattaa olla epäyhtenäistä, niukkatietoista ja joskus epäluotettavaakin.
Siirtolainen tarvitsi passin ja muuttoluvan periaatteessa jo 1600-luvulta lähtien,
mutta yhtenäisiä luetteloita ulkomaille lähtijöistä on vasta 1800-luvulta. Vaikka
vuoden 1862 passiasetus tarkensikin viranomaistoimia, passitonta siirtolaisuutta
on esiintynyt melko paljon.
Tiedot siirtolaisen lähdöstä ja paluusta merkittiin kirkonkirjoihin hyvin vaihtelevasti. Siirtolaiseksi aikova tarvitsi kotiseurakunnan papilta passia varten muuttotodistuksen. Muuttaneiden luetteloon ei lähtevää merkitty, koska hän pysyi
yleensä kirjoilla kotiseurakunnassaan. Siirtolaisella oli näet yleensä tarkoitus
viipyä ulkomailla vain muutama vuosi. Mutta paluutahan ei aina ollut.
Myöskään tieto kuolemasta tai ulkomaan kansalaisuudesta ei aina saavuttanut
kotiseurakuntaa. Tällaisistä epätäsmällisyyksistä johtuen siirtolaistilastojen
pohjaksi otettiin ennen pitkää papiston luetteloiden sijasta passiluettelot.
(Uschanov 1994, s. 13-14) Mutta passiluettelotkin olivat merkinnöiltään
vaihtelevaisia. Vasta vuonna 1900 päästiin maassamme yhdenmukaiseen
luettelointitapaan.
Siirtolaisuuteen ja maassamuuttoon liittyvän tutkimusaineiston keräykseen
ja dokumentointiin erikoistunut Siirtolaisuusinstituutti ylläpitää erityistä
Siirtolaisrekisteriä, jonka pääsarjat ovat:
- lääninhallitusten ja eräiden maistraattien passiluettelot 1800-luvun alkupuolelta vuoteen 1920
- Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön matkustajaluettelot vuodesta 1892 1950luvun loppuvuosiin
- Ulkoasiainhallinnon arkistoista saatu aineisto (noin vuodet 1918-1950):
jäämistöasiakirjoja (New York) ja tietoja ulkomailla kuolleista
suomalaisista
Siirtolaisrekisteri on osittain myös internetissä: www.migrationinstitute.fi/
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Vanhimmat passiluettelot on tallennettu arkistoihin. Ja joita myös Siirtolaisrekisteriä koottaessa on hyödynnetty. Maakunta-arkistojen katteesta ks.
* Maakunta-arkistojen yleisluettelot. 1-5. Helsinki: Valtionarkisto, 1985-1997.
(erit. lääninhallitusten arkistot)
Kansallisarkistossa on runsaasti erilaisia passiasiakirjoja, mm. Suomen passitoimiston, lääninhallitusten ja maistraattien passiluetteloita, Etsivän
keskuspoliisin/Valtiollisen poliisin, Kenraalikuvernöörinkanslian, ulkosuomalaisten seurakuntien yms. asiakirjoja.

Mikrofilmi- ja mikrokorttiluetteloita
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. Toim. Leena Airola.
Helsinki: Valtionarkisto, 1982. (Oranssi kirja)
Täydennys luetteloon. 1990. (Liimattu Oranssin kirjan yhteyteen)
s. 23-24: VIII Passiluettelot
Mikrofilmit 1990-1995. Helsinki: Kansallisarkisto, 1996. (Oranssin
kirjan täydennys)
s. 12: VII Passiluettelot
Ruotsista hankitut mikrofilmit Valtionarkistossa I-II. Helsinki: Valtionarkisto,
1968-1971.
Suomen passiluetteloita 1828-1920. Mikrofilmiluettelo. Valtionarkistossa
suoritetut mikrovalokuvaukset 1985-1993. Helsinki: Valtionarkisto, 1993.
- luettelee mm. lääninhallitusten ja maistraattien sekä erit. Pietarissa
toimineen Suomen passitoimiston passiluetteloita
- tarkentaa paikka paikoin Oranssin kirjan tietoja
Kirjallisuutta:
Varhaisimmasta väestöliikkeistä Ruotsiin ks.
* Karskela 1987, s. 264-271
Ruotsiin 1840-luvun jälkeen suuntautuneesta siirtolaisuudesta ks.:
* Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840-1990.
Red. av Lars Hallberg. (Skrifter utgiven av Riksarkivet 17)
Stockholm: Riksarkivet, 2001. (32.2109)
* Vuorinen, Pertti, Arkistotietoa Ruotsin suomalaisten vaiheista. Julkaisussa: Sukutieto 2003: 1.
Huom. myös:
* Kalhama, Maija-Liisa & Sirkiä, Seija, Siirtolaisuusinstituutti ja sen kokoelmat.
- Julkaisussa: Sukutieto 1994: 3.
* Kumpulainen, Matti, Siirtolaisrekisteri. - Julkaisussa: Sukutieto 1994: 3.
* Narva 2002, 148-149, 154-156
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---> Siirtolaisuus
---> Passiluettelot
Ulkomaisia sukututkimusarkistoja luettelee:
* Karskela 2002, s. 323-326

* www.genealogia.fi/

.

6. VANHAT KARTAT SUKUTUTKIMUKSEN LÄHTEINÄ
Sukututkijaa yleensä kiinnostaa se, missä esivanhempien kotitalo tai -mökki
on sijainnut, ja miten se on sijoitettavissa nykyiseen (paljonkin muuttuneeseen) ympäristöön. Pika-apua tiedonetsintään tarjoavat erilaiset historialliset
kartat, kuten esim.
* Suomen historiallinen kartasto. Toim. Eino Jutikkala. Porvoo: WSOY,
1959. (92.02)
- mm. valtakunnan, hovioikeuspiirien, tuomiokuntien, kihlakuntien,
rekrytointialueiden rajat
* Suomen taloudellinen kartta. Helsinki: Maanmittaushallitus, 1906-1935.
(kh 42; sarja on epätäydellinen)
- vaikka ei olekaan varsinaisesti historiallinen karttasarja, sisältää
vanhoja talonnimiä ja -paikkoja
Varhaisimmat, 1500-luvulta säilyneet kartat olivat vielä luonnosmaisia. Kun
järjestelmällinen kartoitus seuraavalla vuosisadalla alkoi, saatiin myös ensimmäiset viralliset maanmittausohjeet ja sen myötä tarkempia karttoja. Näin myös
tutkijan mahdollisuudet paikantaa vanhempia maantieteellisiä kiinnekohtia
paranivat.
1600-luvulla maanmittaukset olivat ennen muuta maanjakoon ja verotukseen
liittyviä; keskityttiin nk. veromaan mittaukseen. Kartoissa näkyivät paitsi verolukuun vaikuttaneet seikat, kuten pellot, niityt, maan laatu, talon luonto ja
myllyt, myös talojen paikat, kirkot, pappilat, järvet ja joet, lähteet, vuoret,
kivisillat, monumentit, sahat, maantiet jne. 1600-luvun maanmittauksen tuloksia
kutsutaan maakirjakartoiksi tai geometrisiksi maakirjoiksi. Parhaiten ne
kattavat entisen Turun ja Porin läänin alueen. Yhtenäisiä alueita kartoitettiin
myös Savonlinnan ympäristössä, Karjalassa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.
Sensijaan keskinen Suomi - uudisasutusluonteensa vuoksi - ehdittiin kartoittaa
vain paikoittain.
* Maakirjakartoista on noin 3 000 yksikön kokoelma internetissä osoitteessa:
www.virtuaaliyliopisto.fi./ Siihen on vastikään liitetty myös
1600-luvun lopulla aloitetut taloudelliset kartat nk. verollepanokartat
Luettelo on osoitteessa:
www.csc.fi/maakirjakartat/luettelot.htm
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Vaikka 1600-luvun reduktiot (rälssimaan peruutukset) antoivat lisäpontta
verotukseen liittyvälle kartoitustyölle, ei kuvaa maastamme luotu pelkästään
maakirjakarttojen avulla. Tuolloin tuotettiin myös merkittävä määrä erinomaisia kaupunkikarttoja. Samoin aloitettiin puhtaasti maantieteellisistä motiiveista
lähtenyt kartoitus. (Kartta ... 2000, s. 29-49; 73-84; Rantatupa 2001, 7)
Vanhaa maanjakotapaa, sarkajakoa kohtaan alettiin 1600-luvulta lähtien esittää
kritiikkiä. Epäkohtia korjaamaan päätettiin vuonna 1757 toteuttaa isojako,
jossa jakokuntien maat mitattiin ja pyrittiin jakamaan talojen kesken niin, että
kukin sai maansa mahdollisimman lähelle toisiaan ja mieluummin yhtenä lohkona. Toteutus edellytti mittavaa kartoitustyötä ja näin syntyivät sukututkimuksenkin kannalta merkittävät isojakokartat, jotka ilmentävät myös RuotsiSuomen kartanpiirtämistaidon korkeaa tasoa. Maanmittarien tukena olivat
tarkat ohjeet, joten kartoista tuli yksiselitteisiä. Isojakokartat kattavat koko
Suomen; tosin yksittäisiä karttoja on hävinnyt. Sukututkimuksen lähteinä
voidaan käyttää myös isojakotoimitusten yhteydessä pidettyjä pöytäkirjoja,
joiden liitteinä saattaa olla mm. kopioita maanjako-oikeuksien päätöksistä.
Isojakotoimitukset saatiin valtaosin loppuunsuoritetuiksi 1800-luvulla. 1850luvulla alettiin tehdä ns. isojaontäydennyksiä eli uusjakoja, joista on piirretty
omat karttansa.
Erinomaisen pikakurssin isojakokarttoihin tarjoaa Katerma 2000. Ks. myös
* Kartta ... 2000, s. 85-96
* Saarenheimo, Juhani, Isojaot ja isojaonjärjestelyt. - Julkaisussa: Maanmittaus
Suomessa 1633-1983. Helsinki: Maanmittaushallitus, 1983.
Koska siviilikäyttöön laaditut isojakokartat, maantieteelliset kartat ym. eivät
kiinnittäneet kylliksi huomiota maastollisiin piirteisiin, ryhdyttiin 1700-luvun
lopulla sotilaiden toimesta laatimaan nk. rekognosointikarttoja. Niitä
laadittaessa siviilikarttoja käytettiin konsepteina, joita täydennettiin
maastotiedoilla.(Elio 1973, 503-504; Kartta ...2000, s. 15-16; 100-101) Ruotsin
vallan ajan rekognosointityö jäi kesken. Alkuperäiskartat ovat Ruotsin Sotaarkistossa. (Alanen & Kepsu 1989) Osa on julkaistu:
* Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805. Toim. Timo Alanen & Saulo
Kepsu. Helsinki: SKS, 1989. (92.502)
- kattaa suunnilleen alueen, jonka mutkittelevat rajat seuraavat
Suomen lahden pohjoisrannikkoa sekä Turun, Vammalan,
Tampereen, Äänekosken ja Kotkan seutuja.
Ruotsissa, jossa on kenties maailman merkittävimmät vanhojen karttojen
kokoelmat, on myös runsaasti 1600- ja 1700-luvun Suomen historiaan liittyviä
karttoja. Haminan rauhansopimuksen perusteella (1809) sieltä saatiin noin
10 000 karttaa vuosilta 1640-1808, joista suurinta osaa säilytetään Kansallisarkistossa. Kaikkea maatamme koskevaa kartta-aineistoa ei entinen
emämaamme ole suostunut luovuttamaan, lukuisista pyynnöistä huolimatta.
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Niistä ei ole Suomessa edes kopioita. - Myös Venäjällä on erityisesti Viipurin
läänin vanhoja karttoja.
Maamme tärkein vanhojen karttojen tallentaja on Kansallisarkisto, josta löytyy
lähes miljoona erikseen luetteloitua karttaa ja piirustusta. Lisäksi on karttoja,
jotka sisältyvät erilaisiin hallinnon asiakirjoihin. (Narva 2002, s. 61) Merkittävin
karttojen luovuttaja on ollut Maanmittaushallitus, josta on "juossut pieni
kartografinen asiakirjavirta kansallisarkistoon jo sadan vuoden ajan". Uusin
siirto on vuonna 2000 Kansallisarkistolle luovutettu Maanmittaushallituksen
uudistusarkisto. Se koostuu maanmittaustoimituksissa syntyneistä
renovoiduista (puhtaaksipiirretyistä)3 kartoista ja niihin liittyvistä asiakirjoista
1600-luvulta aina 1960-luvulle asti. Eli: maakirja-, rajankäynti-, maanjako-,
isojako-, verollepano-, kaupunkikartoista jne.
Tällä hetkellä arkisto koostuu yli 700 000 karttalehdestä. Puhtaaksipiirrettyjä
karttoja säilyttää Kansallisarkisto; konseptikappaleet ovat läänien maanmittaustoimistojen arkistoissa. (Rosberg 2002, 56-57)
Kirjallisuutta:
* Taitto, Pekka, Sukututkija ja maanmittaustoimisto. - Julkaisussa:
Sukuviesti 2001: 3.
- esittelee lähinnä Hämeen maanmittaustoimiston (Hämeenlinna)
sukututkijoille tarjoamia palveluja
Karttaluetteloita
Uudistusarkiston siirtäminen Kansallisarkistoon oli siksi suuri prosessi, että
hetkessä se "pommitti kansallisarkiston karttakokoelman, jos ei nyt aivan
kivikauteen, niin 1970-luvulle kuitenkin - ja takaisin manuaalisten, käsin
kirjoitettujen karttaluetteloiden aikakauteen" (Rosberg 2001, s. 58).
Kansallisarkistossa on uudistusarkistosta käytettävissä mikrofilmimuotoinen luettelo (MMH 81-98), uudistushakemisto. Kartoista on myös
kohtalaisen hyviä kuvailutietoja Arkistotietokannassa, VAKASSA
(www.narc.fi/). Muuten Kansallisarkiston käytetyimmät karttaluettelot ovat jo
sähköisessä muodossa, joten on vain ajan kysymys, kun ne voidaan siirtää
VAKKAAN. (Narva 2002, s. 61-69; Rosberg 2001)
Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. Toim. Leena Airola.
Helsinki: Valtionarkisto, 1982. (Oranssi kirja)
S. 105: Maanmittaushallitus (1600-luvun karttakirjoja)

3

renovaatio = uudistus, korjaus, puhtaaksikirjoitus, -piirros
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Ks. myös
* Valtionarkiston yleisluettelo. III. Helsinki: Valtionarkisto, 1971.
s. 25-32 Maanmittaushallitus
Merkittäviä suomalaisia kartastoja luetellaan teoksessa: Kartta...2000, s. 21-26

7. SUOMEA KOSKEVAA AINEISTOA ULKOMAIDEN ARKISTOISSA
Jokainen sukututkija törmää ennen pitkää 'historian saatossa muuttuneet rajat' ongelmaan. Paitsi valtakunnan, myös pienempien hallinnollisten alueiden
rajoilla on aina ollut taipumusta siirtyillä. Monasti alkuperäisen tai siitä tuotetun
tallenteen säilytyspaikan ratkaisee se, millä alueella asiakirja on syntynyt.
Sukututkijan toistuva ongelma on selvittää, mihin seurakuntaan tietty kylä,
mihin lääniin, tuomiokuntaan, rekrytointialueeseen tai valtioon tutkittavan
henkilön asuinpaikka on milloinkin kuulunut.
Muuttuvaiset rajat -ilmiö aiheuttaa myös sen, että Suomea koskevia tietoja on
etsittävä maamme ulkopuolella olevista arkistoista. Vanhan Suomen alue
(itäisen Suomen osa, joka Uudenkaupungin (1721) ja Turun (1743) liitettiin
Venäjään ja joka vuonna 1811 liitettiin takaisin Suomeen) tarjoaa sukututkijalle
tässä mielessä oman haasteensa. Kuten edellä tuli todettua, Vanhan Suomen
asiakirjoja on Kansallisarkiston ja Mikkelin maakunta-arkiston lisäksi
tallessa myös Venäjän arkistoissa. Myös pitkälle-ehtinyt inkeriläisten sukujen
tutkija joutuu harrastamaan Venäjälle suuntautuvaa arkistomatkailua.
Tuoreimpia venäläisten arkistojen esittelyjä on mm. julkaisuissa: Genos 2001: 2
ja 2002: 2.
Myös vanhassa emämaassa, Ruotsissa on aineistoa, joka kiinnostaa suomalaista sukututkijaa: tuomiokirjoja, sotilasasiakirjoja, siirtolaisuuteen liittyvää aineistoa jne. Ongelmaa helpottamaan on Ruotsin Riksarkivet'ista , Krigsarkivet'ista
tms. hankittu jonkin verran maahamme liittyvää aineistoa, jota luettelee:
* Ruotsista hankitut mikrofilmit Valtionarkistossa I-II. Helsinki: Valtionarkisto,
1968-1971. (mikrofilmihuone)
Toinen tärkeä ruotsalaisen aineksen lähde on SVAR- Svensk arkivinformation,
joka toimii Riksarkivetin alaisuudessa ja sen tehtävänä on järjestää arkistomateriaalia tutkimuksen ja opetuksen käyttöön; tallentaen, filmaten ja
skannaten.
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SVAR
- sisältää Ruotsin Riksarkivetin, Krigsarkivetin, maakunta- ja seurakuntaarkistojen aineistoja (mm. Tukholman suomalaisseurakunnan ja
Pietarin P. Katarinan seurakunnan kirkonkirjoja)
- ei rajoitu pelkästään ruotsalaisiin asiakirjoihin, vaan sisältää myös Ruotsin
vallan aikaista suomalaista aineistoa, erikoisesti
- sotilasasiakirjoja sekä
- Pohjois-Suomen lääninhallinnon tuomiokirjoja. (Tällaisen
aineiston sijoittumisen emämaahan selittää Tornion seudun ja
Lapin ym. kuuluminen Ruotsinpuoleisen lääni-, oikeus- ja
sotilashallinnon piiriin ennen Haminan rauhaa (1809))
- lainaa aineistoaan ainoastaan mikrokortteina, lainaus on maksullista
- on julkaisuut aineistostaan luettelon: Svensk arkivinformation: katalog över
mikrokort. 1-4. Stockholm: Riksarkivet. (01.7)
- www.svar.ra.se/
Kirjallisuutta:
* Francke, Erik, Ruotsin Valtioarkiston SVAR-jaos. - Julkaisussa: Genos
1989: 2.
* Saarinen, Jouni, Rötter i Sverige : en vägledning för släktforskning i svenska
arkiv. Stockholm: Riksarkivet, 1997. (99.3)
* Släktforskarna och Krigsarkivet: en vägvisare till de militära källorna. Red.
Kari Ansnes. Stockholm: Riksarkivet, 2000. (99.3)

8. SUKUTUTKIMUKSEEN LIITTYVIÄ HAKEMISTOJA,
LUETTELOITA TUTKITUISTA SUVUISTA TMS.
Aleksi. /Artikkeliviitetietokanta/ Helsinki: Btj-Kirjastopalvelu.
viitteitä:
Genos vsta 1983
Sukuviesti vsta 1991
Arto: kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta. Helsinki: Helsingin yliopisto.
viitteitä:
Genos
Sukuviesti
Suomen sukututkimusseuran vuosikirja
Autio, Veli-Matti, Kansallisen elämäkerraston sukuartikkelit.- Julkaisussa:
Genoa 1998: 2. (99.3051)
Fennica: Suomen kansallisbibliografia. Helsinki: Helsingin yliopisto
Genos 1930-1959. Genealogia 1918-1921. Sukututkija 1921. 1944. Henkilöhakemisto. (99.3051)
Genos: sisällys 1930-1979; henkilöhakemisto 1960-1979. (99.3051)
Genos: sisällysluetteloita: www.genealogia.fi/genos
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Juuret suvussa II. Lappeenranta: Juuret suvussa työryhmä, 2003. (99.3051)
- karjalaisia sukututkimuksia
Litzen, Aulikki, Kansallisbiografian sisältö, toimitusperiaatteet ja julkaisut. Julkaisussa: Genos 1998: 2. (99.3051)
- luettelee mm. teossarjan sukuartikkeleita
Mether, Leif, Koulumatrikkeleja. Helsinki: Sukutietotekniikka, 1994. (01.53)
Ks. myös Karskela, Sirkka, Suomen kaupungeissa ennen vuotta
1872 toimineiden oppikoulujen matrikkelit. - Julkaisussa:
Kaupunkihistoria ja sen tutkimus. Toim. Päiviö Tommila &
Raimo Ranta. Turku: Turun yliopiston Suomen historian laitos,
1972. (90)
Mether, Leif, Suku-, tekijä- ja iskusanahakemisto Vuosikirjoihin 1-42 ja
Julkaisuihin 1-38. - Julkaisussa: Suomen sukututkimusseuran
vuosikirja.42. Helsinki: Suomen sukututkimusseura, 1986.
Pirkanmaan bibliografia. I-III. Tampere: Pirkanmaan maakuntaliitto,
1966-1986. (01.3)
Pirkitta - Pirkanmaan aluetietokanta. Tampere: Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Sivén, Gunnar, Suomalainen sukuhakemisto. Helsinki: Suomen sukuseura, 1943. (99.3)
Sukuhakemisto. Helsinki: Suomen sukututkimusseura, 1992. (99.3)
Suomen historiallinen bibliografia. 1544-1990. Helsinki: SHS, 1961-1990.
(01.59)
---> Henkilöhistoria ---> Suvut
Suomen sukututkimusseuran vuosikirja: sisällysluetteloita:
www.genealogia.fi/sss...
Valtionarkiston yleisluettelo. IV. Yksityiset arkistot. Helsinki: Valtionarkisto,
1973. (01.8)
- s. 145-151 Sukututkimuskokoelmat
www.genealogia.fi/stutkyh

- suomalaisten sukututkimusseurojen lehtien sisällysluetteloita

9. INTERNET JA SUKUTUTKIMUS: osoitteita
Seuraavassa joukko sukututkimusta sivuavia internet-osoitteita:
* www.genealogia.fi/
- tarkemmin ks. luku 1
- www.genealogia.fi/genos
- Genoksen hakemistot
- www.genealogia.fi/vsk
- Suomen sukututkimusseuran vuosikirjan hakemistot
* www.vaestorekisterikeskus.fi/
- väestörekisterikeskus

35

*www.makupalat.fi/
- sukututkimuslinkkejä
* www.ancestry.com/
- USA. mm. American Genealogical-Biographical Index (AGBI)
* www.cyndislist.com/
- Cyndi's list of Genealogy Sites on the Internet
* www.familysearch.org/
- kansainvälistä IGI-aineistoa (myös Suomi)
- nimiä ei normalisoitu
* www.genline.se/
- ruotsalaisia kirkonkirjoja
* www.migrationinstitute.fi/migration
- Siirtolaisuusinstituutti: haut matkustaja- ja passiluetteloista
*www.narc.fi/arkistotietokanta
- mm. Suomen arkistojen kokoelmatietoja
* www. narc.fi/ma/mma
- luettelee Mikkelin maakunta-arkiston omat mikrofilmit
- luettelee Mikkelin maakunta-arkiston tuottamat mikrokortit
*www.nad.ra.se/
- Riksarkivet'in (Tukholma) arkistotietokanta (NAD)
* www.svar.ra.se/
- SVAR (Svensk arkivinformation)
* www.utu.fi/agricola
- Suomen historiaverkko: arkistot, kirjastot, museot, tutkimus, opetus, seurat...
* www.utu.fi/agricola/inst/petros
- Karjalan tasavallan valtionarkistossa (Petroskoi) olevat luovutettua Karjalaa
koskevat arkistot
* personal.inet.fi/palvelu/karjala-tk
- Karjala-tietokanta, jonka tarkoituksena on "edistää luovutetun Karjalan
väestöä koskevan väestötietomateriaalin saamista tutkimusta
paremmin palvelevaan käyttöön..."

10. SUKUTUTKIMUKSEEN LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ: lyhyt
viiteluettelo
- Arkistolaki 831/1994 (Yh 303)
- Kirkkolaki 1054/1993: 16 luku (Ha 403)
- Henkilötietolaki 523/1999: 18§, 11§,12§ (Si 111)
- HE 96/1998 (Liite 4)
- Laki uskontokuntien jäsenrekistereistä 614/1998 (Ha 417)
- Väestötietolaki 202/1994 (Ha 201)
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11. LISÄLUKEMISTA AIHEESTA INNOSTUNEILLE
Aalto, Seppo, Kirkko ja kruunu sivellisyyden vartijoina. Seksuaalirikollisuus,
esivalta ja yhteisö Porvoon kihlakunnassa 1621-1700. Helsinki:
SHS, 1996. (30.1609)
Anthoni, Eric, Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel. Helsingfors:
SLSF, 1970. (92)
Arontaus, Erkki, Askel sukututkimuksen pariin: wanhan käsialan opas.
Rajamäki: Visido, 2000. (99.3)
Asiakirjoja, jotka valaisevat Suomen kameralisia oloja ... 1-7. Helsinki:
Otava, 1892-1908. (VK 92)
Bidrag till Finlands historia. I-V. / Reinhold Hausen. Helsingfors:
Finska statsarkiv, 1881-1917. (VK 92)
Finlands medeltidsurkunder. I-VIII. / Reinhold Hausen.
Helsingfors: Finlands statsarkiv, 1910-1935. (VK 92.2.)
Myös: Diplomatarium Fennicum: www.sls.fi/fmu
4
Grill, Claes Lorentz, Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket.
1-2. Göteborg: Landsarkivet, 1988.
Heino, Ulla, Käsityö ja sen tekijät 1600-luvun Satakunnassa. Helsinki:
SHS, 1985. (92.85)
Jokipii, Mauno, Mitä historiantutkija toivoo sukututkijalta. - Julkaisussa:
Genos 1987: 4. (99.3051)
Jutikkala, Eino, Läntisen Suomen kartanolaitos Ruotsin vallan viimeisenä
aikana. 1-2. Helsinki: Tekijä, 1932. (VK 92.5)
Jutikkala, Eino, Suomen talonpojan historia: sekä katsaus talonpoikien
asemaan Euroopan muissa maissa. Porvoo: WSOY, 1942.
(92)
Kankaanpää, Matti J., Oman talon historia: opaskirja talojen historian
tutkijalle. Helsinki: Sukuseurojen keskusliitto, 1995. (99.3)
Kirkonkirjat paikallisyhteisön kuvaajina. Toim. Heikki Roiko-Jokela et al.
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. (90.5)
Kiuasmaa, Kyösti, Suomen yleis- ja paikallishallinnon toimet ja niiden
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