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Sukututkija, joka llihtee etsimiiin esivanhem-
piaan, rakentaa yleensii esipolvitaulustoa
nykyajasta taakseplin kirkonkirjojen avulla
niin kauan kuin niitii riittiiii. Tavallisimmin
niiden avulla piiiistiiiin 1700- luvulle, jonka
kuluessa useimpien Suomen ev.lut. seurakun-
tien kirkonkirjat alkavat. Kun kirkonkirjojen
anti on ammennettu loppuun, siirrytiiiin kiiyt-
tAmii{n muita, etupiiiissii valtionhallinnon yh-
teydessii syntyneitii lihteitii, ensimmiiiseksi
yleensii h e n k i k i r j o j a .

Henkikirjat

Suomen viiest<istii, aluksi tosin vain sen tietyistii
osista, laadittiin vuosittain henkikirjat vuosina
1634-1989. Vielii l0 vuotta sitten jouduimme uu-
denvuodenpiiiviinii allekirjoittamaan henkikirjoi-
tuskaavakkeen, johon oli merkitty kaikkien asun-
nossamme l.l. asuneiden nimet ja t[rkeimmiit
henkildtiedot, ja toimittamaan sen taloyhticin
isiinnciitsijiille tai suoraan henkikirjoitusviran-
omaisille. Tavan juuret ovat 1600-luvun Ruot-
sissa, joka tarvitsi jatkuvasti uusia veroja rahoit-
taakseen suurvalta-asemansa rakentamiseksi kiiy-
d1't sodat ja valtionhallinnon tehostamisen. Vuon-
na 1634 pantiin alamaisten vuosittain maksetta-
vaksi henkivero eli henkiraha, josta Suomessa
luovuttiin vasta 1924. Henkirahaa kannettiin
aluksi ainakin periaatteessa kaikilta l2 vuotta
tiiyttiineiltii lukuunottamatta aatelisia, sotilaita,
ylioppilaita ja koulupoikia sekii eriiitii muita pie-
niii erityisryhmiii. Vuonna 1652 alaikiiraja nos-
tettiin l5 vuoteen ja yliirajaksi pantiin 63 vuotta.
Kiiytiinnoss[ ja mydhemmin mytis virallisesti
henkirahan maksusta vapautettiin myris sairaat,
raihnaiset ja rutiktiyhiit, siis ty<ikyvyttcimiit ja
maksukyvyttiimiit.

Henkirahan maksajista laadittiin alkuvuodesta
tai joskus jo edellisen vuoden lopulla pitej iftain ja
kaupungeittain luettelot, joihin maksajien nimet
ja asema taloudessa (isiintii, vaimo, tytiir, poika,
renki, piika jne.) kirjattiin perhekunnittain. Luet-
telot laati vuoteen 1652 asti kirkkoherra, sen jiil-

keen erityinen kruununvirkamies, manttaaliko-
missaari. Luetteloiden ruotsinkielinen nimitys on
mantalsliingd (1 600-luvulla usein vielii qwarntulls
mantalsliingd muistona siita, eftA henkiraha kek-
sittiin korvaamaan myllytulliksi nimitettya ve-
roa), jonka vuoksi sukututkijatkin toisinaan kiiyt-
t?iviit niistii nimitystii manttaaliluettelo.

Ruotsin aikaiset (siis vuosina 1634-1809 tehdfi)
henkiveroluettelot eli henkikirjat sisiiltyviit Kan-
sallisarkistossa sdilytetteviin lAAnintileihin, aluksi
tosite- eli verifikaattiniteisiin. 1700-luvun puoli-
viilistii asti ne ovat omina niteinitiin. Henkikirjoja
on Kansallisarkistossa vuoteen 1975 asti. Ruotsin
aikaiset henkikirjat on kaikki mikrofilmattu, ja
kunkin liflnin, kihlakunnan ja kaupungin filmien
numerot lttltyvet Kansallisarkiston monistetusta
luettelosta Luettelo henkikirjojen mikrofilmien
kiiytttikopioista. Vuosien 1810-1920 viiliseltii
ajalta Kansallisarkiston henkikirjat on mikrofil-
mattu vain joka 5. vuosi, ja viilivuosien henkikir-
jat ovat kiiy'tcikiellossa. Henkikirjojen kaksois-
kappaleita on kuitenkin my<is maakunta-arkis-
toissa.

Henkikirjoissa on erisuuruisia ajallisia ja pai-
kallisia aukkoja. Koko maan kattava aukko hen-
kikirjoissa on ns. ison vihan aukko 1713-21.
Tuolloin Suomi oli veniiliiisten miehittiimii, ja
koska he eiviit kantaneet henkiveroa, ei myriskiiiin
sen maksajista laadittu luetteloita. Kiikisalmen
lliinin pohjoinen voutikunta, johon kuului mm.
nykyinen Pohjois-Karjala, sai alun perin vapau-
tuksen henkiverosta, jota alettiin kantaa siellii
vasta vuonna 1818. Niilta Kaakkois-Suomen
alueilta, jotka liitettiin Veniijiiiin rauhanteoissa
1721 ja 1743 ja joita nimitettiin Vanhaksi Suo-
meksi, ei myoskiiiin kannettu vuosina 1784-18ll
henkiveroa, vaan veniiliiistii sieluveroa eli podus-
niemaksua, jota maksoivat kaikki miehet ikiiiin
katsomatta. Joitakin veniij?inkielisiii podusnieluet-
teloita on Mikkelin maakunta-arkistossa, ja Le-
min, Savitaipaleen ja Suomenniemen verorevisio-
fuettelo vuodelta 1796 on ilmestynyt Suomen Su-
kututkimusseuran julkaisusarjassa translitteroi-
tuna lAnsimaiselle kirjaimistolle. Vanhan Suomen



tul tua l i i tetyksi muun Suor.nen yhteytecn l8l l  al-

koi sicl l i ik in vahitel len henkiverojen kan1o,
Henk ik i  r . jojen veroluettcloluonteesta j  ohtuu. ett-

eivi i t  nc ole air. 'an r ippikir- jojen veroisia l i ihteita.
Vuoteen 1766 asti  ni ihin nerkit t i i rr  vain hcnkira-
han maksajat. Si i t i i  laiht ien ni ihin ol isi  pit i inyt

merkita nrvos maksusta vapautetut. mutta esim.
Pohjannraal la ndin alctt i in tehdzi vasta vuoden

1808 .y i i l kecn .  ja  I td -Suomessa n i ih in  n rc rk i t t i i n
1700- luvu l la  va in  maksus ta  vapaute t lu ien  luku-
mddr: i t .  trnnen 1930-lukua ni istd puutluval syn-
tymiiajat . ia -paikat, muuttot ietoja tai kuol inpi i iv i i i
e i  o le .  V i ipur in  l : i z in iss r i  n rerk i t t i i n  henk ik i r jo ih in
ku i tenk in  vuodesta  I  818 l i ih t ien  ik : i vuodet  ja

muualla SLromessa noin vuodesta I870 l : iht ien
kunkin synlymdvuoden 2 vi irneist i i  nunleroa.
(Henkikir joihin perehtl , : ikscen kannattaa lukea
myos Eljas Omnanin art ikkel i  Henkikir. jat henki-
loh is to r ia l l i sena l i ih teend,  Genos l9B0:  I  . )

Ripp ik i  r jasta henkiki  r jaan

Kun sukututkirnusta Idhdcti i : in tekemii i in lanhim-
masta szi i l l ,neesti i  ( tai lukukelpoisesta!) r ippikir-
jasta taaksepii in henkikir jojen avul la, voidaan
li ihtctkohdaksi val i ta vanhirnman rippikir. jan aloi-
tusvuosi, rnikdl i  sarnalta vuodelta on si i i lynyt
henk ik i r ja l  e l le i  henk ik i r jaa  s i l ta  vuode l ta  o le ,
val i taan jokin n.ruu vuosi kyseisen r ippikir jan pi-
toajalta. Rippikir-jan aukeamalta kirjoitetaan
rnuist i in kaikkien tr i l le aukeamalle (tai samaan
taloon, rnik: i l i  aukeamalla on useamri lan kuin yh-
den talon asukkaat) rnerkit tyjen nimet, syntymd-
ja mahdoll iset kuol inajat sekd ne vuodet, joina

nfiden henki loiden on merkit ty ki iyneen ehtool l i -
sella. Sen jiilkeen etsitiiAn henkikirjasta sama talo,
kir joi tetaan muist i in scn asukkaiden nirnet ja per-
heasema vnr. t iedot ja verrataan heidi in t ietojaan
rippikir jan lrenki loiden t ietoihin sen totcarniseksi.
kuka henkikir jan henki lo vastaa kelzikin r ippikir-

. jan henki ldri .  Nimet voivat ni iet kumrnassakin
lahteessa ol la hieman eri  rnuodossa: r ippikir jassa
vo i  Po ika lan  ta lon  kohda l la  lukea Bde Miche l
Ohlsson . ia hust Maria Mattsdr. henkikir jassa taas
Michel Poikala mh (r led hustru - vainioineen).
Molemmissa tapauksissa on kyseess:i  sarna Poi-
kalan talorr isiinttipariskunta. (karso sivul I1-15)
Kun ndin on tunnistettu henkikir jasta ne henki lot.
jo iden va ihc i ta  ja  es i r , 'anhcr rp ia  ha lu taan seura ta ,
aletaarr henkikir joja keydi i  ajassa taaksepri in joko

vuosi vuodelta tai esinr. 5 vuoden vzi lein seuraten"
rni l loin etsityt henki lci t  i lmestyvi i t  taloorr ja onko

esim. uusi isr intd nimien pcrusteel la tunnistetta-
vissa entisen isi inni in pojaksi tai vi ivyksi.

Henkikir jo ista maakir joihin ja kymmenys-
luetteloihin

Henkikir jat si is alkavat vuodesta 1634. toisin pai-
koin hienran myohemmin. Miki i l i  esi- isi i t  ovat
tuol ion aikaan ol leet talol l is ia, heist: i  voidaan
vielii pZirislri va.jaat sata vuotta taaksepiiin piiriasi-
assa rl aak i rj oj en, kym menys- tai pap inverol uette-
loiden, autioluetteloiden ja muiden isdntien nimizi
sisdltdvien luetteloiden avul la.

Maakir jojen el i  maaveroluetteloiden laatimi-
nen aloitett i in Suomessa noin vuonna 1540.
Kruununvoudit tai heidi in kir jur insa kir joi t t ivat ne
kihlakunrri t tain, pitaj iuain ja kyl i t t i i in. Kyl i in
kohdalle rnerkit t i in jokaisen talon isdnn:in nirni ja

maaveroluku, jonka rnukaan talon vuotuinen vero
rnaksett i in. Savon maaveroluetteloihin kyl ien ni-
rnet ilmestyviit kuitenkin vasta 1642, sild ennen
talot - tai useamman maanomistajan muodostamat
arviokunnat - luetelt i in ni issd nel jdnnes- ja kym-
rnenkunnittain. Karjalassa taas talot luetelt i in
aluksi kyl ien si jasta nautakunnittain. Savon ja

Karjalan ta lo-jen tunnistarn i sta vanhimm i sta maa-
veroluetteloista helpottaa jonkin verran se, ettii
ni issi i  ki iytett i in isi innist i i  etu- ja sukunirnel i  eikl i
etunimeii  ja patronyymia kuten Li insi-Suornessa
ja ettd arviokunnan veroluku pysyi yleensii melko
muuttumattomana. Savon papinveroluetteloissa
esi intyy l isi iksi kyl ien ninri i i . jo ennen vuotta
1 6 4 2 .

Maakir.jo.jen ka),fto sukututkimukseen perustuu
pitki i l t i  si ihen, ef ia ne iaaditt i in vuosittain. cfte
ni ihin merkit t i in isi int ien nimet ja ett i i  talo ylcensi i
periytyi isiiltZi po.jalle. Jos istintd.nii on 1540--17
t\ntt i  Mikonpoik:r,  1548-64 Pekka Antinpoika ja

1565-80 Markku Pekanpoika. l i ihdetl i i i r :  oletuk-
sesta, ettA kysecssd ori kolme periikkiiistii suku-
polvea. I t i i -Suorncssa on vaikeampi t ietdf, ,  tr l ivat-
ko peri ikkdiset i :r l rrni i l  .?ussi.  Ni i lo ja I)cntt i  Var-
t iainen isi i .  poika ja pojanpoika vaiko esirr:erkiksi
kolme vel jcst i i .  niutta samaa sukua he joka tapa-
uksessa oi ivat. i lankalanrpaa on, ett i i  maakir joja
ei rodel l isuudessa aina uusit tu vuosittain. vaan
kopioit i in sama vanha rnaakir ja vuodesta toiseen,

. jol loin maakir joihin jai myos aikoja sit ten kr"rol-
leiden is: int ien nimii i .  Kaiki l ta vuosi l ta r laakir jr t ja
ci rnydskridn ole siiilynyt.

Kirkkoherroille maksetut kyrnmenyksct peruu-
tett i in kruunulle 1556, ja seuraavasta vuodesta
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liihtien voudintileihin [settiin luettelot niiistii
kymmenyksistii eli papinveroista. Satunnaisesti
voudintileissii on kymmenysluetteloita jo 1540-
luvulla. Kymmenysluettelot olivat edelleen kirk-
koherrojen laatimia, ja kun kirkkoherrat tunsivat
seurakuntalaisensa ja tekiviit luettelot ilmeisesti
joka vuosi uudestaan, niiden katsotaan yleensii
olevan paremmin ajan tasalla kuin maakirjojen.
Aina t?imiikiiiin ei pidii paikkaansa, sillii toisinaan
maakirjaan ilmestyy uusi isiintii pari vuotta ennen
kuin kymmenysluetteloon.

Muita luetteloita

Ilmaston kylmeneminen 1580-luvulla aiheutti
usein toistuneita katovuosia, ja ne ja Ruotsin
suurvaltasotien aiheuttama vero- ja sotilasrasi-
tuksen kasvu saivat aikaan sen. etteiviit kaikki
talot eniiii lopulta pystyneet maksamaan verojaan.
Kruununvouti katsoi ne tiilldin autioiksi (itde),
vaikka ne olisivat olleet asuttujakin, ja laati niistii
tileihinsii erityiset autioluettelot. Vanhimmat
autioluettelot ovat periiisin 1570-luvulta. Autio-
luetteloissa on yleensii samoja tietoja kuin maa-
kirjassakin, nimitt?iin isiinniin nimi ja talon vero-
luku. Joskus on lisiitietoja autioitumisen syistii tai
ajankohdasta tai siite, effe tila on otettu uudelleen
viljelyyn (upptaget) ja alkaa maksaa veroa tietystii
vuodesta l[htien (till skatt).

Edelliimainittu verorasituksen kasvu toteutui
p?iiiasiassa erilaisina ylimiiiiriiisinii veroina, j oista
alussa kiisitelty henkiraha oli yksi. Voudin- ja
liiiinintileissii (iilkimmiiiset alkavat 1635) on
jonkin verran niiitii ylimiiSriiisten verojen luette-
loita. Tunnetuin niistii on vuoden 1571 hopeave-
roluettelo, joka on julkaistu painettuna muiden
maakuntien paitsi Savon ja Varsinais-Suomen
osalta. Muita veroluetteloita ovat vuosien 1600-
01 apuveroluettelot, vuosien 1609-12 huone-
kuntaluettelo t, 16 13 - 17 kannettujen Ahsborgin
toisten lunnaiden veroluettelo ja muutamilta
1620- ja 1630-lukujen vuosilta siiilyneet karja- ja
kylviiveroluettelot. Useimmissa niiistii luette-
loista on mainittu vain isiintien nimet, hopeavero-
luettelossa, vuosien 1600-01 apuveroluettelossa
sekl karja- ja kylvdveroluetteloissa mycis joitakin
tilattomia veronmaksaj ia.

Voudintilit (vuosilta 1540-1634) ja liiiinintilit
(1635-l 808) ovat Kansallisarkistossa. Maakunnit-
tain jfiestet5rt voudintilit on mikrofilmattu koko-
naan ja liiiinintileistii henkikirj oj en lisiiksi maakir-
jat sekii tosite- eli verifikaattiniteet, joihin sisiilty-

viit edelliimainitut sukututkijan tarvitsemat luette-
lot. Maakunta-arkistot ja ainakin osittain myds
maakuntakirjastot ovat yleensii hankkineet niimii
mikrofi lmit omalta toimialueeltaan.

I 500- ja I 600-lukujen verotuksessa oli niin run-
saasti paikallisia erityispiirteite, ettei niit?i voi
selostaa tiissii yhteydessii. Sukututkijan, joka ai-
koo siirtyii henkikirjoista taaksepiiin maakirjojen,
kymmenysluetteloiden ym. veroluetteloiden pa-
riin, kannattaa lukea, mitii niistA sanotaan joko
esi-isien kotipitiijiin historiassa (os sellainen on
julkaistu) tai maakuntahistoriassa. Esim. Kauko
Pirisen kirjoittama Savon historia II:1 sisiiltiiii
verrattoman oppaan Savon 1500-luvun
veroluetteloihin. Muuten siirrytiiAn henkikirj oista
maakirjoihin ja kymmenysluetteloihin samalla
periaatteella kuin rippikirjoista henkikirjoihin:
etsitiiiin vanhimmasta siiilyneestii henkikirjasta
talon isiintii (a vanhaisiintii, jos hiinet on vielii
mainittu siinii) ja sitten maakirjasta ja kymmenys-
luettelosta sama isiintii ja hiinen talonsa veroluku,
joka yleensii siiilyi melko muuttumattomana,
mutta saattoi maakirjassa olla erilainen kuin
kymmenysluettelossa. Sen jiilkeen voidaan saman
talon isiintiii seurata niiistii luetteloista vuosi vuo-
delta taaksepiiin ja katsoa, onko talo mennyt jat-
kuvasti isiiltii pojalle vai nAyttiiiikti taloon tulleen
jonakin vuonna uusi viljelijiisuku. Kun uuden
isiinniin nimi ei niiytii sopivan samaan ketjuun ai-
kaisempien kanssa, voi tiefysti olla kyseessii vii-
vy, mutta ennen henkikirjojen alkamista tiitA voi-
daan harvoin todeta. Koska samassa kyliissii voi
joskus olla kaksi samannimistii isiintiiii, kannattaa
tarkata esi-isiensii kotitalon verolukua pysyiikseen
selvillii siita, efia seuraa oikeaa isiintiiketjua.

Suomen Asutuksen Yleisluettelo

Sukututkija voi selviytyii henki- ja maakirjoista
sekii kymmenys- ja autioluetteloista tavallista vii-
hemmiillii vaivalla, mikiili hiinen esivanhempansa
ovat vuosina 1540-1809 asuneet Ylii-Satakun-
nassa, Hiimeessii tai eriiillii muilla Liinsi-Suomen
tai Pohjanmaan alueilla. Kirjailija ja sukututkija
Jalmari Finnen aloitteesta ryhdyttiin aikoinaan
laatimaan Suomen Asutuksen Yleisluetteloa, jo-
hon jiiljennettiin edelliimainituista liihteistii Ruot-
sin vallan ajalta pitAjittAin, kylittiiin ja taloittain
maaseudun asukkaita koskevat tiedot aina 20 pe-
riikkiiiseltii vuodelta. Tyd valmistui Ylii-Satakun-
nan ja Hiimeen osalta kokonaan, laajoilta alueilta
muuta Liinsi-Suomea ja Pohjanmaata osittain. It5-
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Suomesta on valmistunut vain Juvan pitAjan SAY.
Suomen Asutuksen Yleisluetteloa sai l) ' tet i iAn
Kansall isarkistossa, jossa se on tutki joiden ki iytet-
t i iv issi i  alkuperdiseni i .  Maakuntakir jastoissa ja -

arkistoissa ovat SAY:n mikrof l lnr i t  ni iden toirr i-
aluei l ta. Kuten kaikki inhinri l l inen ryo, SA)'
sisaltaa jonkin verran kopioint i-  ja tulkintavirhei-
te, mutta on rnuuten sukututkijallc verraton apu-
vdline. Scn kaltde aloitettaessa kannattaa tutus-
tua Valt ionarkiston julkaisemaan Suomen Asu-
tuksen Yleisluettelon oppaaseen vuodelta 1975
sekd Anneli  Miikel i in art ikkel i in Suomen Asutuk-
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sen Yleisluettelo 1'ampereen seudun sukututki-
musseura  r .y . :n  vuos ik i r jassa  VI :2  (1985-1986) .
Muuten siihen siirrytiiiin rippikirjoista samaan ta-
paan kuin henkikir joihinkin: poimitaan vanhim-
masta r ippikir jasta kaikki samalla kerlaa samassa
talossa asuneet henki ldt,  etsitAan SAY:sta sarna
talo, verrataan siind asuneiden henkilciiden tietoja
rippikirjan henkilciiden tietoihin ja tunnistetaan
heidiit SAY:sta. Sen jlilkeen heidiin ja heidiin esi-
vanhempiensa vaiheita voidaan seurata SAY:sta
ajassa taaksepiiin nide niteeltii. I
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