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DNA-sukututkimuksen mahdollisuudet 
 

DNA-sukututkimus on menetelmä, jossa yhdistetään kaupallisten DNA-sukututkimustestien antamaa tietoa 
ja perinteistä sukututkimusta. DNA-sukututkimustestit perustuvat siihen, että testatun henkilön DNA:ta (tai 
tarkemmin osaa siitä) verrataan muiden testin tehneiden henkilöiden DNA:han.  

DNA-osumilla on sitä enemmän yhteistä perimää, mitä läheisempiä sukulaisia he ovat. Testitulokset eivät 
itsessään kerro sitä, mitä reittiä henkilöt ovat sukua toisilleen vaan se täytyy päätellä yhteisen perimän 
määrän ja sukupuiden perusteella.  

DNA-sukututkimuksella voidaan etsiä biologisia vanhempia, isovanhempia ja etäisempiäkin esivanhempia. 
Kaikissa etsinnöissä hyödynnetään ensisijaisesti autosomaali- eli ns. serkkutestejä. Niiden avulla voidaan 
etsiä kaikkia esivanhempia, esimerkiksi äidin isän äitiä. yDNA-testejä voi hyödyntää vain miesten suoran 
isälinjan esi-isien etsinnässä. Suoran ätilinjan sukulaisuutta osoittavat mtDNA-testit ovat harvoin hyödyllisiä 
DNA-sukututkimuksessa. 

Kun DNA-sukututkimusta käytetään tuntemattoman vanhemman tai isovanhemman etsimiseen, pyritään 
tunnistamaan etsityn vanhemman puolelta sukua olevat DNA-osumat ja löytämään heidän 
esivanhemmistaan ne, joiden jälkeläisistä tuntematon löytyy. 

Mitä etäisempi esivanhempi on kyseessä, sitä hankalampaa etsintä on. Toisinaan myös biologisen 
vanhemman etsintä voi olla erittäin vaikeaa. Tämä on tilanne erityisesti silloin, kun biologiset vanhemmat 
ovat kotoisin samalta seudulta, jossa esiintyy voimakasta endogamiaa. Tällöin vanhemmat ovat sukua 
toisilleen montaa eri reittiä. Esimerkiksi allekirjoittaneen vanhemmat, jotka ovat kotoisin Koillismaalta, ovat 
keskenään kolminkertaiset viidennet serkut ja sitä etäämpää sukua toisilleen lukemattomia eri reittejä.   

Mihin DNA-sukututkimus ei sovellu? Sen avulla ei voida löytää vaikkapa isosedän aviotonta lasta, ellei 
kyseinen lapsi tai tämän jälkeläinen ole tehnyt DNA-sukututkimustestiä. 

 

Työtä ja tuuria 
 

Useimmiten etsin avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isiä ja isoisiä, adoptoitujen kohdalla myös äitejä 
ja isoäitejä. Tuntemattoman isän löytyminen DNA-testien avulla vaatii toisinaan satoja tai tuhansia 
työtunteja ja vuosien odottelua, mutta hyvällä tuurilla isällä on nimi parissa tunnissa. 

Mikäli osumista löytyy vaikkapa pikkuserkkuja, jotka ovat myös keskenään pikkuserkkuja, löytyvät heidän 
isoisovanhempansa yleensä helposti, etenkin jos heillä on hyvin tehdyt sukupuut. Tällöin voidaan 
kohtalaisen vähällä vaivalla löytää kyseisen pariskunnan jälkeläiset ja tunnistaa mahdolliset isäehdokkaat. 

Huonolla tuurilla lähimmätkin osumat ovat hyvin pieniä, heillä on puutteelliset sukupuut ja/tai osumat ovat 
sukua etsijän isälle ja äidille montaa eri reittiä. Joskus kokenutkin DNA-sukututkija joutuu nostamaan kädet 
pystyyn ja toteamaan, että tutkintaa voidaan jatkaa vasta sitten, kun joku lähempi sukulainen tekee testin.  



Minä saan usein apua muilta kokeneilta sukututkijoilta. En voisi auttaa lähimainkaan niin monta 
tuntematonta esi-isäänsä etsivää, jos joutuisin itse tekemään kaiken etsinnässä tarvittavan perinteisen 
sukututkimuksen.  

Saan apua sukututkijakollegoilta myös Pohjois-Amerikkaan ja muihin maailman kolkkiin muuttaneiden 
tutkimisessa ja heidän elossa olevien jälkeläistensä jäljittämisessä. Moni kollega käyttää aikaansa paitsi 
tutkimalla digitoituja historiakirjoja, myös istumalla maakunta-arkistoissa tutkimassa käräjäpöytäkirjoja ja 
perukirjoja.  

Y-DNA- eli isälinjan osumat ovat usein hyödyllisiä mieslinjan esivanhemman etsinnöissä. mtDNA-osumista 
on harvoin hyötyä, mutta parissa adoptioäidin etsinnässä niistä on saatu vihjettä äidin juurista. En 
kuitenkaan ole perehtynyt kyseisten testien tulkintaan, joten keskityn tässä artikkelissa vain 
autosomaalitestien hyödyntämiseen. 

Tässä artikkelissa havainnollistetaan DNA-sukututkimuksen käyttöä tuntemattoman sukulaisen etsinnässä 
kahden tapausesimerkin avulla. Sattumoisin molemmissa tapauksissa oli kyse adoptoidusta henkilöstä, joka 
etsi biologista isäänsä. Tämän artikkelin tapauksissa päähenkilöt esiintyvät suostumuksellaan omilla 
nimillään, mutta heidän osumiensa ja biologisten vanhempiensa nimet on muutettu.   

 

Tapaus 1 - Jarmo 
 

Jarmo Sallanko adoptoitiin 1960-luvun alussa oululaiseen perheeseen. Hän tiesi olevansa adoptiolapsi, 
mutta hänen vanhempansa salasivat hänen biologisen äitinsä nimen. Vasta kun biologinen äiti Kaisa kuoli 
viitisentoista vuotta sitten, Jarmo sai kutsun perunkirjoitukseen. Siellä hän tutustui sisaruspuoliinsa ja kuuli, 
että Kaisa oli kertonut lapsilleen Jarmosta ja toivonut tämän ottavan yhteyttä.  

Kun Jarmo sai viimein adoptiopaperinsa, niistä selvisi jotain tietoja biologisesta isästä, mm. kotikaupunki, 
ammatti ja työpaikka 1960-luvun alussa. Jarmo päätti lähteä etsimään biologista isäänsä DNA-
sukututkimustestin avulla.  

”Yritinhän minä kattua niitä tuloksia mutta en minä saanu selevyyttä siitä, mikä sukuhaara mistäkin oisi”, 
Jarmo kertoo hämmennystään testitulosten valmistuttua. Eräs Jarmon DNA-osuma antoi vinkin, kuka voisi 
auttaa tulosten tulkinnassa. 

 

Kalasta kaikissa lammikoissa 
 

Amerikkalaiset DNA-sukututkijat käyttävät sanontaa ”fishing in all the ponds”, mikä tarkoittaa sitä, että 
tuntematonta sukulaista etsittäessä oma DNA-data kannattaa viedä mahdollisimman moneen tietokantaan. 
Tapauksen ratkaiseva osuma voi olla esimerkiksi tuntemattoman iso-isoisän Amerikkaan lähteneen 
sisaruksen jälkeläinen ja hänen DNA-datansa löytyy vain AncestryDNA:n tietokannasta.  



 

Kuva 1. DNA-datan siirtäminen tietokantojen välillä. Vain kahteen tietokantaan ei voi siirtää dataa muualta. 
Vähimmillään vain kaksi testiä (AncestryDNA ja 23andMe) tekemällä voi saada DNA-datansa jokaiseen 
tietokantaan. 

 

 

Tapaus 2 – Tarja 
 
Tarja Ikävalko syntyi 1953 Imatralla ja hänet adoptoitiin 8 kuukauden ikäisenä. Tarja oli 7-vuotias, kun 
hänen vanhempansa kertoivat adoptiosta. Hän muistaa ristiriitaiset tunteensa, joita hän purki 
vanhempiinsa. 

”Mä olin kauheen vihainen siitä asiasta. Olin tokaissut, että olis nyt vieny vaikka vanhainkotiin, jos ei siellä 
lastenkodissa ollu tilaa.” 

Tarja tutustui biologiseen äitiinsä Markettaan 1970-luvun puolivälissä. Hän selvitti äidin työpaikan ja meni 
tapaamaan tätä ennalta ilmoittamatta. Kun Marketta tuli keittiöstä lounasravintolan tiskille, Tarja mainitsi 
syntymäpäivänsä ja kysyi, merkitseekö päivämäärä mitään. ”Marketta katto mua vähän aikaa ja sit se 
kysyi: Oletko sä Tarja? Vastasin, että olen.” 

Tarja kysyi Marketalta isästään, mutta tämä ei halunnut kertoa mitään. Työ, perhe-elämä ja harrastukset 
veivät Tarjan ajan, ja ajatus isän etsimisestä jäi taka-alalle. Kun hän jäi yksin aviomiehen menehdyttyä, 
ajatus isän etsimisestä nousi uudelleen pintaan. Vuonna 2018 hän teki DNA-sukututkimustestin, mutta 
tulosten tulkinta oli vaikeaa.  

”Enhän mä osannut niitä eritellä, en tiennyt mikä on isän puolelta ja mikä äidin puolelta. Paitsi yksi osuma, 
jonka äiti oli mun biologisen äidin pikkuserkku. Se lähetti mulle tietoja isovanhemmista ja niiden avulla 
pääsin rakentamaan äidin sukupuuta.” 

Myöhemmin Tarja avioitui nykyisen miehensä kanssa. Heillä oli tarkoitus matkustella ja Italian matka oli jo 
varattuna, kun koronapandemia alkoi. Taas oli aikaa ajatella biologista isää. Syksyllä 2021 Tarja näki 
postaukseni Facebook-ryhmässä ja lisäsi tietonsa jonon jatkoksi.  

 



DNA-tietokantojen vahvuuksia ja heikkouksia 
 

Henkilökohtaisen kokemusteni perusteella ja ilman mitään kytköksiä yhteenkään testifirmaan totean, että 
DNA-sukututkimuksen näkökulmasta hyödyllisin tietokanta, käyttöliittymä ja työkalut ovat MyHeritagessa. 
Suurin etu MyHeritagessa on sen kromosomiselain, joka näyttää trianguloivat segmentit. Myös 
klusteriraportti on hyödyllinen erityisesti silloin, kun tutkitun vanhemmat ovat kotoisin seudulta, jossa ei 
esiinny paljon endogamiaa.  

MyHeritagea ei käytännössä voi hyödyntää DNA-sukututkimukseen ilman, että maksaa kalliin 
vuosisopimuksen tai vähintään testikittikohtaiset työkalut. Yrityksen markkinointi on erittäin aggressiivista 
ja puhelinmyyjät soittelevat heti, kun olet lisännyt numerosi sivustolle. Tarjouksia kannattaa kuitenkin 
hyödyntää ja myyjän kanssa neuvottelemalla voi saada vähintään 50 % alennuksen vuosisopimuksesta. 
MyHeritagen heikkous on myös se, että osumiin voi ottaa yhteyttä vain yksityisviestillä, eivätkä monet lue 
sivuston lähettämiä ilmoitussähköposteja. 

FamilyTreeDNA eli FTDNA oli aiemmin suomalaisten suosituin testifirma, mutta MyHeritage on kirinyt sen 
ohi. FTDNA:n etuna on mahdollisuus tehdä myös yDNA-testejä, joista voi olla merkittävää apua 
mieslinjaisen esivanhemman löytämisessä. Autosomaaliosumia voi erotella isän- ja äidin puolelta tuleviin 
kytkemällä tunnettuja osumia omaan sukupuuhun. FTDNA:ssa on myös se etu, että osumiin voi ottaa 
yhteyttä sähköpostilla. 

FTDNA:n käyttöliittymä on kuitenkin luvalla sanoen surkea, sivusto bugittaa ja toimii usein todella hitaasti. 
FTDNA:n kromosomiselain on käytännössä hyödytön, sillä se ei näytä trianguloivatko osumat. Manuaalisesti 
FTDNA-osumien triangulaatioita voi etsiä, mutta se on erittäin työlästä. Myös matriisi-työkalu ja x-
kromosomin osumat ovat yleensä suomalaisten kohdalla hyödyttömiä.  

Ancestryssa on maailman suurin DNA-tietokanta ja sieltä löytyy eniten amerikansuomalaisten ja muiden 
eurooppalaisten maahanmuuttajien jälkeläisiä. Ancestryn algoritmit sukupuiden profiilien ja DNA-osumien 
yhdistelemisessä ovat tehokkaita, mutta ne eivät toimi erityisen hyvin suomalaisten patronyymien kanssa.  

Ancestry piilottaa segmenttidatan, mikä haittaa osumien hyödyntämistä. Monet amerikkalaiset eivät ole 
kiinnostuneita osumistaan, vaan tekevät testin ainoastaan etnisen perimänsä selvittämiseksi, joten he eivät 
välttämättä vastaa viesteihin. Maksullinen sopimus on käytännössä pakollinen, jos haluaa tutkia osumien 
puita. Toisin kuin MyHeritagessa, Ancestryssa voi sopimuksen kuitenkin tehdä kuukaudeksi kerrallaan. 
Haittana on myös se, että osumiin voi ottaa yhteyttä vain yksityisviestillä ja vastauksia on vaikea saada. 

23andMe:stä löytyy harvoin suuria suomalaisosumia, mutta joskus sieltä löytynyt osuma on ratkaissut 
hankalan keissin. 

GEDmatchin osumalistalta en juurikaan ole löytänyt isompia osumia, mutta eräs keissi ratkesi, kun pyysin 
AncestryDNA:ssa testannutta amerikkalaista siirtämään datansa sinne ja pääsin tekemään 
segmenttianalyysiä.  

Genissä ei ole osumia, joita ei löytyisi myös FTDNA:sta. Genin suurin hyöty ovat algoritmit, jotka etsivät 
automaattisesti osumien sukuyhteyksiä yhteisestä sukupuusta. Jopa sellainen yhteys, joka tulee avioliiton 
kautta, voi antaa vihjeen keissin ratkaisuun. 

 

  



Tunnettujen esivanhempien tutkiminen 
 

Testinäytteen matka laboratorioon kestää yleensä 2-4 viikkoa ja näytteen analysointi yrityksestä riippuen 3-
8 viikkoa. Odotteluaika kannattaa käyttää oman sukupuunsa rakentamiseen.  

Sukupuu tulee rakentaa tunnetuilta osin vähintään 1700-luvulle saakka. Sen voi tehdä esimerkiksi 
Sukujutut- tai muuhun omalla koneella käytettävään sukututkimusohjelmaan. 

Ilman verkkoon vietyä sukupuuta ei kuitenkaan tuntematonta sukulaista voi käytännössä etsiä kuin 
sellaisissa tapauksissa, joissa osumista löytyy heti lähiosuma, esim. vanhempi, sisaruspuoli tai serkku. 
Huolellisesti alkuperäislähteitä käyttäen tehty sukupuu pitää siirtää tai rakentaa jokaiseen palveluun, johon 
myös DNA-data siirretään.  

Esipolvipuun voi siirtää gedcom-tiedostona kaikkiin muihin tietokantoihin paitsi Geniin, jonne puu tulee 
rakentaa profiileja luomalla ja yhdistelemällä muiden tekemiin sukuhaaroihin. Geniin on erittäin tärkeää 
lisätä tiedot alkuperäislähteistä, jotta niihin voi palata myöhemmin. 

MyHeritagen ja Ancestryn algoritmit ehdottavat mahdollisia yhteisiä esivanhempia ja muita sukulaisia 
sukupuiden profiilienn perusteella. Vihjeiden tarkistamisessa tulee olla kriittinen, sillä ne ovat usein 
virheellisiä tulkintoja. Vihjeistä voi kuitenkin olla paljon apua, joten niitä kannattaa hyödyntää. Missään 
tapauksessa ei pidä hyväksyä teorioita ja sukupuuosumia, joita ei ole varmistanut oikeiksi. 

 

Vihjeitä asiakirjoista 
 

Sukupuun tekemisen lisäksi on hyvä selvittää, onko avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta olemassa 
kirjallisia dokumentteja. Esimerkiksi kuntien lastenvalvojien arkistoista löytyy dokumentteja 1920-luvulta 
alkaen. Viranomaisilla on velvollisuus luovuttaa tiedot, kun niitä pyytää kyseinen lapsi itse. Mikäli tämä on 
edesmennyt, voivat jälkeläisitkin saada asiakirjat, kun pyynnön perustelee hyvin.  

Perusteluna voi olla se, että kyseinen henkilö halusi itse elinaikanaan selvittää biologisen isänsä. Toimivia 
perusteluja voivat olla myös lapsenlapsen tarve selvittää tuntemattomalta isovanhemmaltaan mahdollisesti 
periytyneet sairaudet sekä perintöasioiden selvittely. 

Toisinaan aviottomana syntyneen lapsen äiti on haastanut lapsen isän käräjille, mikäli tämä ei 
vapaaehtoisesti maksanut ruokkoja. Lapsen isän nimi voi siis löytyä kihlakunnanoikeuden tai 
raastuvanoikeuden pöytäkirjasta. Ennen 1800-lukua aviottomat äidit haastettiin salavuoteudesta käräjille ja 
tietoa esivanhemman isästä voi löytyä tuomiokirjoja tutkimalla. 

 

  



Tapaus 2 
 

Tarjan DNA-data oli MyHeritagen lisäksi FTDNA:ssa ja 23andMe:ssa. Hänen suurin, tuntematonta reittiä 
tuleva osumansa oli Marja, jonka kanssa yhteistä DNA:ta oli 179 cM. Tarjalla ja Marjalla oli kolme muuta 
yhteistä osumaa, joille löysin yhteiset esivanhemmat, 1840-luvulla Etelä-Pohjanmaalla syntyneet Heikin ja 
Marian. 

 

Kuva 2. WATO-puu, jossa on neljä Tarjan osumaa ja heidän yhteiset esivanhempansa. Hypoteesit esittävät 
Tarjan mahdollista sijaintia sukupuussa. Hypoteesin todennäköisyydet (score) ovat suhteellisia ja sitä 
suurempia, mitä todennäköisempi kyseinen hypoteesi on. Esim. hypoteesi 3 on 32 kertaa todennäköisempi 
kuin hypoteesi 1.  

Tarjalta löytyi myös toinen klusteri, joka osumat olivat sukua keskenään. Nämä osumat eivät olleet sukua 
Heikin ja Marian jälkeläisille. He erottuivat myös siten, että nimiensä perusteella he olivat 
suomenruotsalaisia.  



 

Kuva 3. WATO-puu, jossa on yhdeksän Tarjan osumaa ja heidän yhteiset esivanhempansa. Hypoteesit 
esittävät Tarjan vaihtoehtoisia sijainteja sukupuussa ja scoret puolestaan hypoteesien suhteellista 
todennäköisyyttä. 

Sain yhteyden sukupuussa esiintyvään Hannekseen ja yllätyksekseni hän kertoi tehneensä MyHeritage-
testin. Hannes ei kuitenkaan näkynyt Tarjan osumana eivätkä läheskään kaikki sukupuussa olevat henkilöt 
näkyneet hänelle osumina. Epäilin jo siinä vaiheessa, että Hanneksen oma sukupuu ei tainnut pitää kutiaan, 
mutten sanonut hänelle mitään.  

Piti löytää joku muu testattava suvusta. Hanneksen veli Svante oli kuollut, samoin hänen serkkunsa Hans. 
Hannes kuitenkin kertoi, että hänen suvussaan oli useampiakin avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia. Hän 
oli aikoinaan tavannut isänsä aviottoman pojan, Andersin, ja piti yhteyttä tämän tyttäreen Marieen. 
Hanneksen avulla saimme Marieen yhteyden ja tämä suostui tekemään DNA-testin. 

Hannes kertoi myös, että hänen sedällään Nissellä oli avioton poika, Sakari. Sakarilla oli hyvin harvinainen 
sukunimi ja se oli Hanneksen muusta suvusta poiketen suomenkielinen. Sakari oli kotoisin Vaasasta, missä 
Tarja tiesi äitinsä asuneen ennen raskaaksi tuloaan. 

 

  



Osumien tulkinta 
 

Jokaiselle DNA-testiyritykselle on yhteistä se, että osumalistalla läheisimmät sukulaiset ovat listan kärjessä. 
Mitä suurempi yhteisen DNA:n määrä on sitä läheisempi sukulainen. Perimme puolet DNA:stamme isältä ja 
puolet äidiltä. Yhteisen perimän määrä vanhemman ja lapsen välillä on noin 3500 centimorgania eli 50 %.  

Täyssisarukset jakavat keskimäärin 2600 cM (35 %) ja puolisisarukset 1800 cM (24 %), mutta vaihtelua on 
paljon. Esimerkiksi 2250 cM (30 %) yhteistä perimää voi tarkoittaa täyssisarusta tai puolisisarusta. Saman 
verran yhteistä perimää voi olla myös isovanhemman tai lapsenlapsen, sedän, tädin tai enon tai sisaruksen 
lapsen kanssa. 600 cM (8 %) yhteistä perimää voi tarkoittaa 1. serkkua, serkkupuolta, serkun lasta, iso-
isovanhempaa, sisaruksen lapsenlasta jne. Testifirman algoritmit eivät siis voi kertoa miten kaksi testattua 
ovat sukua keskenään, ne paljastavat vain sen paljonko yhteistä perimää heillä on.  

Testifirmojen arvioon osumien läheisyydestä ei voi aina luottaa. Mikäli vanhemmat ovat kotoisin seudulta, 
jossa esiintyy paljon endogamiaa, voi 2.-3. serkuksi ennustettu osuma ollakin esim. 4.-6. serkku. Myös 
DNAPainterin Shared-työkalun antamat arviot ovat usein suomalaisilla liian optimistisia. Erityisesti alle 200 
cM:n osumilla kannattaa arviota sukulaisuussuhteesta arvioida kriittisesti.  

Osumien erottelu  
 

Phasing eli osumien erottelu isän ja äidin puoleisiin, on keskeinen osa DNA-sukututkimusta. Helpointa 
erottelu on tehdä testaamalla biologinen vanhempi tai sisaruspuoli. Jos etsitään tuntematonta biologista 
isää, voidaan MyHeritagessa tunnistaa isän puoleisiksi ne osumat, jotka eivät trianguloi äidin tai 
sisaruspuolen kanssa. Jos taas etsitään vaikkapa äidin isää ja äiti on edesmennyt, voidaan erottelua tehdä 
esimerkiksi äidin sisaruspuolen testin avulla.  

Jos kaksi samassa kromosomissa olevaa segmenttiä osuu päällekkäin, mutta ne eivät trianguloi, se 
tarkoittaa sitä, että toisen osuman kanssa yhteys tulee isän puolelta ja toisen kanssa äidin puolelta. 
Trianguloiva segmentti tarkoittaa sitä, että testatulla ja tämän kahdella osumalla on kaikilla yhteinen 
esivanhempi ja se tulee testatun saman vanhemman puolelta.  

Kannattaa pitää mielessä, että triangulaation puute ei tarkoita sitä, etteikö yhteys osumiin voisi tulla saman 
vanhemman puolelta. DNA:n periytymisen sattumanvaraisuudesta johtuen esimerkiksi kaksi täyssisarusta 
on perinyt eri määrän DNA:ta eri isovanhemmiltaan. Tästä johtuen yhdellä sisaruksella on osumina 
esimerkiksi 3. serkkuja, joilla ei ole toisen sisaruksen kanssa lainkaan yhteistä perimää. 

 

Kuva 4. Jarmon ja kahden hänen osumansa segmenttejä MyHeritagen kromosomiselaimessa. Trianguloivat 
segmentit näkyvät kromosomeissa 17, 18 ja 20. 

Phasing on erityisen haastavaa silloin, kun molemmat vanhemmat ovat kotoisin samalta seudulta, jossa 
esiintyy paljon endogamiaa. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Savo, Koillismaa ja Etelä-Pohjanmaa. 



Pahimmassa tapauksessa kaikki osumat ovat sukua sekä äidin että isän puolelta. Tällöin joudutaan 
tekemään segmenttikohtaista phasingia esim. DNAPainterin kromosomikartan avulla.  

Mitä etäisempää esivanhempaa etsitään, sitä useampia sukulaisia pitää testata erottelua varten. Jos 
etsitään esimerkiksi edesmenneen äidin isää, on hyvä testata itsensä lisäksi myös oma isä, isän sisarus tai 
isän puoleinen sisaruspuoli. Lisäksi kannattaa pyytää testattavaksi esimerkiksi äidin puoleinen sisaruspuoli, 
äidin sisarus tai äidinäidin puolelta tuleva pikkuserkku. 

Moni testaa itsensä lisäksi lapsensa, mikä on täysin turhaa esivanhemman etsinnän kannalta. Lapsilla ei ole 
sellaista DNA:ta, jota ei olisi heidän vanhemmillaan. Suvun vanhimmat sen sijaan kannattaa aina testata. Jos 
etsityn isoisoisän yksi lapsi on vielä elossa, hänet kannattaa testata mahdollisimman pian ja pyytää häneltä 
lupa siirtää hänen datansa kaikkiin mahdollisiin tietokantoihin. Jos kyseinen henkilö on mies, kannattaa 
hänestä tehdä myös yDNA-testi. 

Osumat kannattaa merkitä, jolloin eri isovanhempien kautta tulevat voi helposti erottaa. Itse käytän 
MyHeritagessa väritunnisteita merkitsemään tunnettuja reittejä tulevat ja tuntemattomat osumat. Lisäksi 
merkitsen väreillä ne osumat, joiden yhteyksiä muihin osumiin saanut selville.  

Vaikka etnisyysarviot ovat pääosin sangen epäluotettavia, voi geneettisiä ryhmiä toisinaan käyttää hyväksi 
etsinnöissä. Jos äidin puoleinen suku on vaikkapa Savosta ja tuntemattomat osumat esim. Pohjanmaalta ja 
Hämeestä, annan näille eri seuduilta kotoisin oleville omat väritunnisteensa. 

 

Segmenttianalyysi ja todennäköisyyslaskenta 
 

Tärkeimpiä työkalujani DNA-sukututkimuksessa ovat MyHeritagen kromosomiselaimen ja Shared-taulukon 
lisäksi DNAPainter-sivustolla olevat What are the Odds -todennäköisyystyökalu, jolla teen ns. WATO-puita 
sekä sekä Chromosome Maps -työkalu, jota käytän segmenttianalyysin tekemiseen.  

 

Kuva 5. Osa DNAPainterilla tehtyä kromosomikarttaa, jossa osumat on lajiteltu eri värien edustamiin 
klustereihin ja jossa päällekkäin osuvat segmentit osoittavat mahdollista yhteistä esivanhempaa. 

 



 

Tapaus 1. 
 

Jarmon äidin puolen sukupuu oli selvillä ja tuntemattomat osumat erottuivat äidin puolelta tulevista, sillä 
heidän esivanhempansa olivat kotoisin eri puolelta Suomea.  

Jarmolla oli yksi lähiosuma (656 cM), Maija, joka oli häntä 13 vuotta vanhempi ja joka siis oli 
todennäköisesti hänen serkkunsa tai hänen isänsä serkku. Seuraavaksi lähimmän tuntemattoman osuman, 
Matin kanssa Jarmolla oli yhteistä perimää 138 cM. Maija ja Matti olivat keskenään kohtalaisen läheistä 
sukua ja triangulaatio varmisti, että Jarmolla ja näillä kahdella osumalla oli yhteiset esivanhemmat.  

Sukupuista ja yhteisestä perimästä päättelin, että kaikkien kolmen yhteiset esivanhemmat olivat 1800-
luvulla syntyneet Juho ja Aino Kauhavalta. Jarmon ja Maijan yhteinen esiäiti oli heidän tyttärensä Anna. 
Matti oli puolestaan Annan sisaren Marian lapsenlapsen lapsi.  

 

Kuva 6. Jarmon kaksi lähintä osumaa ja heidän yhteiset esivanhempansa WATO-puussa. Isäehdokkaat on 
merkitty sinisellä. Hypoteesit esittävät Jarmon mahdollisia sijainteja ja niiden todennäköisyyttä. 

Annalla oli ollut lukuisia lapsia, joista yksi oli Maijan äiti Hilma. Osa lapsista oli kuollut nuorina ja osa oli 
jäänyt lapsettomiksi. Useampikin Hilman sisaruksen pojista sopi ikänsä puolesta Jarmon isäksi. Myös 
Hilman veljet saattoivat DNA:n perusteella sopia Jarmon isäksi. Jarmon äidin Kaisan ja Hilman veljien 
ikäeron takia muut kuin nuorin veli olivat epätodennäköisiä vaihtoehtoja. 

Jotta kaikkia isäkandidaatteja ja heidän jälkeläisiään ei tarvinnut lähteä etsimään, piti löytää tarkempia 
tietoja suvusta. Tilasin Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteristä sukuselvityksen Annan lapsista ja 



lapsenlapsista, jotta saisin lisätietoa Jarmon isän suvusta. Tilausjono oli kuitenkin yli vuoden mittainen, 
joten piti käyttää muita keinoja. Löysinkin erään Annan lapsenlapsen yhteystiedot ja sain tältä lisätietoja 
hänen veljistään ja miespuolisista serkuistaan.  

Kaisa oli adoptiopapereissa kertonut Jarmon biologisen isän asuneen tietyssä kaupungissa, joka oli toisella 
puolella Suomea kuin missä muut serkut olivat asuneet. Yksi serkuista oli asunut juuri kyseisessä 
kaupungissa.  

Etsin myös tietoja yrityksestä, jossa Kaisa oli maininnut Jarmon biologisen isän työskennelleen 1960-luvun 
alussa. Löysin paikallisen Facebook-ryhmän vihjeiden perusteella Pekan, jonka isä oli tuolloin omistanut 
kyseisen yrityksen. Soitin hänelle ja hän kertoi itsekin työskennelleen 70-luvulla isänsä yrityksessä. Luettelin 
hänelle nimiä, joita olin saanut Annan lapsenlapselle soittaessani ja Pekka tunnisti välittömästi yhden 
nimen. Hän kertoi, että tämä Erkki oli elossa ja asui edelleen samalla paikkakunnalla. 

Ehdotin Jarmolle, että hän lähettäisi Erkille kirjeen, jossa kertoisi itsestään, äidistään ja siitä, miten olimme 
päätyneet häneen etsiessämme Jarmon isää. Saatuaan kirjeen Erkki soitti Jarmolle ja vaikka hän ei 
muistanut Kaisaa, hän suostui tekemään DNA-sukututkimustestin.  

”Erkki ei pannu yhtään vastaan geenitestin tekemistä, saattohan sillä olla pieni kutina että voisi olla isä”, 
Jarmo muistelee ensimmäistä keskusteluaan Erkin kanssa.  

Testitulos varmisti Erkin Jarmon isäksi. Sen jälkeen isä ja poika ovat tavanneet kerran ja soitelleet 
useamminkin. Jarmo on myös tavannut sisaruspuolensa. 

 

Kuva 7. Erkki Jarmon osumana MyHeritagessa. 

 

  



Tapaus 2 
 

Marien tulosta odotellessamme palasin tutkimaan kirkonkirjoista Heikin ja Marian sukua (kuva 2). Sukuun 
kuului myös Tarjan siihen asti suurin osuma, Marja, jolla oli harvinainen, Heikiltä peritty sukunimi. Erään 
rippikirjan sivuilta löysin sitten Heikin ja Marian tyttären ja tämän aviomiehen, jolla oli sama sukunimi kuin 
Sakarilla. En usko ihmeenkaltaisiin sattumiin, joten kirjoitin saman tien Tarjalle viestin: ”Taisin löytää isäsi.” 

Marien tulos valmistui ja hän osoittautui Tarjan pikkuserkuksi. Tämä vahvisti teoriaani siitä, että Sakari olisi 
Tarjan biologinen isä. Samalla se kuitenkin vahvisti senkin, että Hanneksen isä ei ollut hänen biologinen 
isänsä. Kerroin uutiset Hannekselle ja hän tarttui tarjoukseeni biologisen isänsä selvittämisestä. Tätä 
kirjoittaessani Hannes biologinen isä on juuri varmistunut tämän veljenpojan DNA-testillä. 

Tarja itse oli aktiivinen tietojen etsinnässä ja hän löysi Sakarin tyttären, joka suostui DNA-testiin. Testitulos 
varmisti sen, että Sakari, joka on jo edesmennyt, on Tarjan biologinen isä.  

Vuosikymmenet Tarja on pohdiskellut, mistä tietyt luonteen ja ulkonäön piirteet tulevat hänelle ja hänen 
lapsilleen. ”Nyt isällä on nimi ja suku siinä ympärillä. Tärkeintä mulle on tietää, mistä mun sukujuuret on.” 

 

Biologisen isän nimi selvisi – Mitä seuraavaksi? 
 

Aina isät tai sisaruspuolet eivät ota uutta perheenjäsentä avosylin vastaan. Moni, jonka biologisen isän olen 
löytänyt, on sanonut, että pelkkä nimen tietäminen riittää. Toisille on tärkeää se, että myös 
virkatodistuksessa lukee myös biologisen isän nimi.  

DNA-sukututkimustestit eivät ole virallisia eivätkä niiden tulokset oikeudellisesti päteviä. DNA-
sukututkimustestien tuloksia voidaan kuitenkin käyttää todisteina isyyskanteessa. Virallisesti isyys tai 
sisaruus voidaan todentaa THL:n oikeusgeneettisellä testillä.  

Mikäli epäilty biologinen isä ei suostu vapaaehtoisesti DNA-testiin, voi oikeus todisteiden perusteella 
velvoittaa tämän THL:n testiin. Mikäli biologinen isä on edesmennyt, voi oikeus määrätä virallisen DNA-
testin tehtäväksi esim. sairaalassa säilytetystä kudosnäytteestä.  

Monet vanhemmat ihmiset, jotka ovat eläneet aikana, kun aviottomana syntynyt lapsi oli häpeä paitsi 
äidilleen, myös lapselle itselleen, ajattelevat ”ettei vanhoja asioita pidä penkoa”, tai että äidin päätöstä 
salata lapsensa isä pitäisi kunnioittaa.  

Henkilökohtainen mielipiteeni, johon ovat vahvasti vaikuttaneet vanhempiaan tai isovanhempiaan etsivien 
tarinat, on se, että jokaisella ihmisellä on oikeus tuntea omat vanhempansa ja tietää mistä hänen geeninsä 
ovat peräisin.  

En ole mielipiteeni kanssa yksin. YK:n yleissopimuksen mukaan oikeus tietää omat vanhempansa on yksi 
ihmisoikeuksista. Myös suomalainen lainsäädäntö takaa jokaiselle oikeuden selvittää biologisten 
vanhempiensa henkilöllisyyden.  

Usein ei ole enää elossa ketään, joka voisi kertoa siitä, millainen lapsen biologisten vanhempien 
kohtaaminen ja mahdollinen suhde oli. Olipa se ollut millainen tahansa, ei heidän kohtaamisestaan 
syntyneellä lapsella ole mitään tarvetta kantaa syyllisyyttä. 

Monenlaisia tarinoita olen kuullut kerrotun aviottomien lasten isistä. Olen oppinut kuitenkin sen, että DNA 
on ainoa mihin voi täysin luottaa. 



 

Artikkelin kirjoittaja 
 

Jaana Hietala on muhoslainen DNA-sukututkija, joka auttaa ihmisiä löytämään tuntemattomia 
vanhempiaan ja esivanhempiaan.  

 

Lähteitä 
 

Arkistojen portti, Lapsuuteen liittyvät asiakirjat wiki.narc.fi/portti  

Data Mining DNA -blogi, Margaret O’Brien www.dataminingdna.com  

DNAeXplained -blogi, Roberta Estes www.dna-explained.com  

DNAPainter-sivusto ja blogi, Jonny Perl www.dnapainter.com 

The DNA Geek -blogi, Leah Larkin www.thednageek.com  

THL, Oikeusgeneettinen isyystutkimus www.thl.fi  

 

Sanastoa 
 

Autosomaalitesti eli ns. serkkutesti on DNA-sukututkimustesti, jonka osumat voivat olla sukua minkä 
tahansa esipolvilinjan kautta. 

Centimorgan, lyhenne cM (suomeksi senttimorgan) on geneettisen perimän mittayksikkö, jolla esitetään 
kromosomin kahden paikan etäisyyttä toisistaan. 

DNA-osuma on henkilö, jonka DNA-data on samassa tietokannassa ja jolla on yhteistä perimää testatun 
henkilön kanssa. 

Endogamia on maantieteellisistä, uskonnollisista tai kulttuurisista syistä johtuva käytäntö, jossa puoliso on 
valittu saman yhteisön sisältä ja jonka seurauksena yhteisöön kuuluvat ihmiset ovat useita eri reittejä 
enemmän tai vähemmän sukua toisilleen. Huom! Endogamia ei tarkoita insestiä. 

Kromosomi on kierteellä olevasta DNA-rihmasta muodostunut, keskeltä yhteen kuroutunut nippu. 

mtDNA-testi eli mitokondrio-DNA-testi on ns. äitilinjan testi, jonka osumilla on suoran äitilinjan yhteinen 
esiäiti. Testin voivat tehdä naiset ja miehet. 

Phasing tarkoittaa DNA-sukututkimuksessa erottelua isän ja äidin puolelta tuleviin osumiin. 

Segmentti on pätkä kromosomia, joka siirtyy vanhemmalta lapselle. 

Triangulaatio tarkoittaa sitä, kun vähintään kolme DNA-testin tehnyttä henkilöä on perinyt saman 
segmentin (pelkkä DNA-testin osoittama sukulaisuus ei siis riitä), triangulaatio osoittaa, että näillä 
henkilöillä on yhteinen esivanhempi. Se ei kuitenkaan kerro sitä, miten kaukana yhteinen esivanhempi on. 

yDNA-testi on miehille tehtävä DNA-testi, jonka osumilla on yhteinen suoran isälinjan esi-isä. 



 

DNA-sukututkimustestejä tekeviä yrityksiä ja tietokantoja 
 

AncestryDNA  
www.ancestry.com  

 yli 20 miljoonaa henkilöä 
 autosomaalitesti noin 107 € + pk 
 analyysi- ja hakutyökalut sisältävät sopimukset 24-65 €/kk 
 ilman sopimusta rajoitettu pääsy osumien sukupuihin 

23andMe  
www.23andme.com 

 yli 12 miljoonaa henkilöä 
 autosomaalitesti 99 € + pk 
 ei kuukausimaksuja 

 

MyHeritage  
www.myheritage.fi  
www.myheritage.com  

 noin 5,7 miljoonaa henkilöä 
 autosomaalitesti 89 € + pk, usein tarjouksessa 49-59 € 
 analyysi- ja hakutyökalut sekä laajemman sukupuun sisältävät vuosisopimukset 229-359 €/v, 

tarjouksessa -30-75 %  
 ilman vuosisopimusta analyysityökalut 35 €/testipakkaus 
 ilman lisämaksua osumien vertailu mahdotonta  

 

FamilyTreeDNA  
www.familytreedna.com  

 Noin 1,7 miljoonaa henkilöä 
 Autosomaalitesti 89 € + pk 
 Y-DNA alk. 129-489 € + pk 
 Mt-DNA alk. 173 € + pk 
 DNA-data siirrettävä muista tietokannoista puolen vuoden sisällä testin valmistumisesta 

 

GEDmatch  
www.gedmatch.com  

 1,4 miljoonaa henkilöä 
 ei tee DNA-testejä 
 DNA-data voidaan siirtää tietokantaan kaikista muista tietokannoista 
 maksuttomasti osumalista, osa analyysityökaluista ja enintään 5 kittiä per tili  
 maksulliset analyysityökalut 11-16 €/kk 

 



Geni  
www.geni.com  

 MyHeritagen omistama 
 Ei tee DNA-testejä 
 FTDNA:n DNA-datan voi kytkeä Geni-profiiliin ilmaiseksi 
 Maksullisesta sopimuksesta ei hyötyä DNA-osumien tutkimisessa 

 

 


