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Pohjoismaista muutti vuosina 1830–
1930 noin 2,5 miljoonaa henkeä
Pohjois-Amerikkaan. Euroopan koko
siirtolaisvirrasta pohjoismaalaisten
osuus oli noin 5 %.

Maiden väestömäärään suhteutettuna
siirtolaisuus oli kuitenkin Pohjoismaista
hyvin huomattavaa eli noin kolmasosa
niiden yhteenlasketusta väestöstä
(1850–1930).

Suhteellisesti suurinta muutto oli
Norjasta heti Irlannin jälkeen. Myös
Suomen, Ruotsin ja Islannin
siirtolaisuus oli hyvin merkittävää, mutta
Tanskan kohdalla hieman vähäisempää.

”Hyvästi ny Ylistaron köyhät!”
sanoi Vuarenmaan Tiina, kun 
Amerikkahan lähti (isokyröläinen 
sanonta)
(Kirjasta Siirtolaishuumoria 1 – Finnish Emigrant 
Humor 1. Siirtolaisuusinstituutti 2005)

”Hyvästi ny Ylistaron köyhät!”



Tilastojen mukaan siirtolaisia oli liki 400 000, todellinen määrä n. 370 000.

Valtamerentakainen siirtolaisuus 1870–1945

Kuvio: Jouni Korkiasaari 



Amerikan-siirtolaisuuden lähtöalueet
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Siirtolaisuus

Siirtolaisten lukumäärä
lääneittäin 1870–1914
Lääni Henkilöä %
Uusimaa 13 200 4,4
Turku-Pori 43 800 14,5
Häme 8 800 2,9
Viipuri 16 000 5,3
Mikkeli 5 000 1,6
Kuopio 9 900 3,3
Vaasa 158 400 52,3
Oulu 47 700 15,7
Koko maa 302 800 100,0



”Sieltä tulee myös suuria, komeita 
valokuvia. Suomalainen työmies 
on niitten mukaan siellä 
pyhäpukeissaan pulska, komea 
herra. Ja piikasemme varsinkin 
ovat hienoiksi muuttuneet.  niillä 
on otsatukat, kureliivit, hansikkaat 
ja silkkihameet, kuin kaupungin 
ryökkinöillä konsanaan. Tähän 
sitten verrataan omaa, 
yksinkertaista, puolivillaista 
pukuaan, kuinka paljon kumminkin 
täällä moukempia ollaan!”.

”Elämän koreus” houkutteli suomalaista 
nuorisoa valtameren taakse



• ”Mutta ei vain parempi palkka, vaan 
myöskin helpompi työ, parempi ruoka ja 
mukavammat olot, joista tuttavat ja 
omaiset niin heleävärisesti kirjoittelevat, 
ovat omiaan kiihottamaan meikäläisissä 
naisissa Amerikkaan siirtymisen halua.”

• ”Amerikka on miesten helvetti ja 
naisten taivas”, on Etelä-Pohjanmaalla 
kulkevana sananpartena. Siksipä 
tuumailevatkin Etelä-Pohjanmaan 
kansan naiset, että ”kuka sitä viitsii 
navetoissa ja lantatunkioilla kääriä, kun 
Amerikassa saa olla hienona naisena 
komeissa sisähuoneissa ”.

Amerikassa kaikki ovat rouvia ja ”ryökyniä”,
kaikki herroja, ”misters”



Suomalainen Wirallinen Lehti nro 183, 11.8.1906 



Suomalaisperäinen asutus Pohjois-Amerikassa 1920-luvullaSuomalaisperäinen asutus Pohjois-Amerikassa 1920-luvulla



Lähtökunta Suomessa Amerikassa
Lappi ja Tornionjokilaakso Upper Peninsula (MI), Franklin (MN), 

Holmes City (MN), Cokato (MN), New 
York Mills (MN)

Keski-Pohjanmaa, Kokkola, Mustasaari, 
Isokyrö, Kälviä

Ashtabula (OH), Fairport Harbor (OH), 
Astoria (OR)

Etelä-Pohjanmaa, Ylistaro, Kyrö Ashtabula (OH), Fairport Harbor (OH)
Toholampi Fitchburg, Massachusetts (MA)
Ilmajoki, Jurva, Nurmo Worcester (MA)
Härmä, Peräseinäjoki, Kurikka Ispheming (MI)
Kaustinen Astoria (OR), Fitchburg (MA)
Teuva DeKalb (IL)
Isokyrö Ashtabula (OH)
Parkano Hibbing (MN)
Merikarvia Crystal Falls (MI)
Kuhmo West Paris (ME)



Siirtolaisuus 1860–1944
Maa/maanosa Henkilöä
Ruotsi (45 000)
Muu Eurooppa (55 000)
Yhdysvallat 300 000
Kanada 70 000
Latinal. Amerikka 1 000
Aasia 500
Afrikka 1 500
Oseania 3 500
Yhteensä 476 000
Luvut ovat osaksi vain arvioita.







1. Siirtolaisen matka uuteen 
maahan
a) Suomesta lähtö
b) Tiedot matkan varrelta
c) Saapuminen kohdemaahan

2. Elämä uudessa asuinmaassa

3. Siirtolaisten jälkipolvet



Etsinnän aloitus:

• Etsitään "kotiarkistosta" ja 
sukulaisilta löytyvät 
dokumentit jäljitettävistä 
henkilöistä (kirjeet, passit, 
erilaiset todistukset, valokuvat, 
muistelmat jne.)

• Kerätään muistitieto: 
vanhempien, isovanhempien 
ym. sukulaisten haastattelu





Siirtolaisen ”matkapaperit”

Siirtolaisen matka
Matkaa varten tarvittiin passi ja sen 
saamiseen erilaisia asiapapereita, 
kuten virkatodistus kotipitäjän 
papilta ja esteettömyystodistus 
nimismieheltä.



Ainakin Vaasassa, Seinäjoella, Hyvinkäällä ja Hangossa 
oli siirtolaishotelleja, joissa valtamerentakaisiin maihin 
matkustavat viettivät viimeiset yönsä Suomessa.



• Siirtolaiset ostivat 
matkalippunsa joko 
kotipaikkakunnalla asuneelta 
siirtolaisasiamieheltä tai 
lähimmässä kaupungissa 
olleesta "tikettikonttorista".

• Usein myös sukulainen oli 
Amerikasta lähettänyt 
maksuosoituksen (prepaid 
ticket) laivayhtiön toimistoon 
Hankoon, josta sitten 
siirtolaiselle ilmoitettiin, minä 
päivänä olisi paras saapua 
Hankoon.

• Runsas 30 % suomalaisista 
siirtolaisista matkusti 
prepaid-lipulla.

Matkalipun ostaminen



Matkalippujen hintoja 3. luokassa

Vuosi Cunard Line
Hanko–New York

Allan Line
Hanko–Quebec

1893 170 mk 170 mk
1896 179 mk 161 mk
1900 181 mk 155 mk
1905 185 mk 185 mk
1910 246 mk 204 mk
1914 274 mk 232 mk
Lähde: Reino Kero: Migration from Finland to North America in the Years
between the United States Civil War and the First World War. 
(Siirtolaisuusinstituutti 1974)
Rahanarvolaskuri: http://www.rahamuseo.fi/multi_laskuri.html

Vuonna 1912 työmiehen päiväpalkka oli noin 3 mk ja 
vuosiansio keskimäärin 1 000 mk.

http://www.rahamuseo.fi/multi_laskuri.html


Matkan rahoitus
Matkarahoja varten otettiin lainaa, myytiin 
kotitalo tai tehtiin työtä ja säästettiin.

Matkan rahoitus Anna-Leena Toivosen (1963) 
haastattelujen mukaan:

• 36 % yksityisellä tai pankkilainalla
• 31 % omilla säästöillä, talon myynnillä,

perintörahoilla, vanhemmilta
• 33 % Amerikasta lähetetyllä prepaid-lipulla





Matkareitit
• 1870- ja 1880-luvulla 

suomalaisten amerikan-
siirtolaisuus kulki etupäässä 
Ruotsin satamien kautta.

• Tilanne muuttui 1880-luvun 
lopulla, kun saksalaiset
laivayhtiöt Norddeutscher Lloyd ja
HAPAG aloittivat suoran
siirtolaisliikenteen Hangosta
Tukholmaan, Kööpenhaminaan ja 
Lyypekkiin ja hieman myöhemmin
myös Hulliin Englantiin.

• Keväällä 1891 Suomen
Höyrylaiva Osakeyhtö aloitti
suoran laivalinjan Hangosta
Hulliin. Muutamia vuosia yhtiö
hallitsi siirtolaiskuljetuksia lähes
monopolina.







Suomen Höyrylaiva 
Osakeyhtiön 
(SHO/FÅA) laivat 
kuljettivat siirtolaisia 
Hangosta 
Kööpenhaminan 
kautta Hulliin
Englantiin. Matka 
kesti 4–5 päivää.

Suomesta lähteneisiin siirtolaislaivoihin 
mahtui n. 250 matkustajaa. Esimerkiksi 
Polaris-laivan ensimmäiseen luokkaan 
mahtui 80 matkustajaa ja kolmanteen 
167, jotka olivat useimmiten siirtolaisia.



Kun tultiin Hankoon, oli edessä 
matkalippujen ja passien tarkastus. SHO 
järjesti myös lääkärin-tarkastuksen, jotta 
ketään ei palautettaisi Pohjois-Amerikasta 
sairauden vuoksi. Lääkärintodistus 
Hangossa maksoi 10 markkaa.
Lähtösatamassa Englannissa sekä 
päätesatamassa Amerikassa tehtiin ao. 
maiden viranomaisten toimesta siirtolaisille 
pakolliset lääkärintarkastukset.

Siirtolaisten lääkärintarkastukset



Kartta: Jouni KorkiasaariKartta: Jouni Korkiasaari

Pohjoismaista lähteneiden 
siirtolaisten matkareitit Amerikkaan





Pääosa siirtolaisista saapui Pohjois-Amerikkaan Ellis-saaren (New York) kautta. 
Muita tärkeitä satamia olivat Boston, Philadelphia, Baltimore, Quebec ja Halifax.



Mulberry Street,
New York in 1900







Union Pacific Railroad 1900



Matkaan liittyvien tietojen 
etsintä Suomessa

• Passiluettelot
• Matkustajaluettelot (SHO)
• Kirkonkirjat
• (Suku)tutkimukset, 

paikallishistoriat ym. 
kirjalliset lähteet

• Internet



Alkuperäiset mikrofilmattu (tutkittavissa Siirtolaisuusinstituutissa)

Lääninhallitusten passiluettelot
Vuoden 1862 asetuksen mukaan ulkomaille matkustamista 
varten tarvittiin passi. Passin saattoivat myöntää 
lääninhallitukset, kaupunkien maistraatit, Ahvenanmaan 
kihlakunnan kruununvouti, Lapin kihlakunnan 
kruununpalvelijat sekä Pietarin suomalainen passitoimisto. 
Näiden lisäksi passiluetteloita on poliisilaitosten, 
kruununvoutien ja nimismiesten arkistoissa. Vuodesta 
1960 lähtien kaikki passit on myönnetty paikallisista 
poliisilaitoksista. Varhaisimmat passiluettelot ovat 
vuodelta 1810, mutta vasta vuodesta 1893 luettelot ovat 
kokonaan säilyneet.



Passiluettelo



Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön 
matkustajaluettelot
Vuonna 1892 viranomaiset päättivät, että 
matkustajista on pidettävä luetteloita. 
Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön (ruots. 
F.Å.A.) matkustajaluettelot, 145 sidottua
kirjaa, ovat suureksi osaksi tallessa. Niitä 
säilytetään Åbo Akademin kokoelmissa.



Alkuperäisten luetteloiden värilliset digikopiot ladattavissa
Suomen Sukututkimusseuran SukuHausta (vain seuran jäsenille)



Matkustajaluettelossa ei 
ole tietoa siirtolaisen 
lähtöpaikkakunnasta.

Kaikki passiluettelossa olevat siirtolaiset eivät 
ole matkustajaluettelossa tai päinvastoin. 

Molemmissa tietokannoissa olevien henkilöiden 
nimet taas on usein kirjoitettu niissä eri tavalla.

Matkustajaluettelo



Passiluettelo

Matkustajaluettelo



https://siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi/migration-login?loginhttps://siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi/migrationhttps://siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi/migration-login?loginlogin?login

Käyttömaksu 30 € / vuosi

https://siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi

Siirtolaisuusrekisterin esittely (Youtube-video):
https://www.youtube.com/watch?v=bUUsw2a_mek

https://siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi/migration-login?login
https://siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=bUUsw2a_mek


Siirtolaisrekisteri kehittyy:
– uusia ominaisuuksia 6.5.2021:

• Yksityiskohtainen hakuohjeistus aloitussivulla
• Yksittäisen hakutuloksen sivulle tulee ehdotuksia

vastaavista tuloksista
• Hakutulosten esitystavan valintamahdollisuus 

(suppea / laaja)
• Hakutulosten järjestäminen sukunimen mukaisesti
• Katkaisumerkkien (* tai %) käyttö nyt mahdollista myös 

Lähtöpäivä-kriteerillä haettaessa
• Mahdollisuus asettaa maksimimäärä hakutuloksia per sivu
• Sivujen selaaminen myös hakutulosten yläpuolelle
• Hakukriteerin ja -kentän teksti “Syntymäaika” muutettu 

muotoon “Syntymävuosi”



Siirtolaisrekisterin online-tietokannat

• Matkustajaluettelo (318 000 tietuetta)
• Passiluettelot (285 000 tietuetta)
• Lehti- ja kirjallisuusviitteet (19 000 tietuetta)
• Australiansuomalaisten tietokanta (3 800 tietuetta)
• Uuden-Seelannin suomalaisten tietokanta (1100 tietuetta)
• Venäjänsuomalaiset vainouhrit 1930–1950 (yli 8 000 tietuetta)
• Kansalaistamiset Suomessa 1832–1946 (14 000 tietuetta)

• Lisätietoja tietokannoista: 
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/aineistot/sukututkimus/

Siirtolaisrekisterin esittely (Youtube-video):
https://www.youtube.com/watch?v=bUUsw2a_mek

https://siirtolaisuusinstituutti.fi/aineistot/sukututkimus/
https://www.youtube.com/watch?v=bUUsw2a_mek












Hakuohjeita
Jos etsitty henkilö ei löydy siirtolaisrekisteristä, voi syynä olla se, että 
nimet on kirjoitettu virheellisesti tai eri tavalla kuin millä hänet on 
merkitty passiluetteloon ja matkustajaluetteloon.

Toinen syy voi olla se, että haussa on käytetty liian monia hakuehtoja 
(sukunimi, etunimi, kotipaikka, lähtöaika jne.). Jos yhdessäkin on 
virheellinen tieto, ei tietoja löydy. Siksi aluksi kannattaa lähteä haussa 
liikkeelle mahdollisimman vähillä hakutiedoilla. Ei siis ei kannata täyttää 
kaikkia hakukenttiä eikä aina kokonaan edes haettavan nimeä, koska 
nimet on saatettu kirjoittaa virheellisesti tai eri tavalla kuin on tiedossa.

Nimistä voi kirjoittaa vain alkukirjaimet (kaksi riittää) tai korvata puuttuvat 
kirjaimet tähtimerkillä *. Yleensä kannattaa aloittaa parilla kolmella 
sukunimen alkukirjaimella. Jos hakusanassa/-sanoissa on yksikin 
kirjoitusvirhe tai paikkansa pitämätön hakusana (esim. väärä 
kotipaikkakunnan nimi), niin haulla ei löydy mitään. Jos nimiä löytyy liikaa, 
niin määrää voi sitten rajoittaa kirjoittamalla esim. etunimen alkukirjaimen.



Siirtolaisrekisterissä on useita hakukenttiä. Vaikka haku 
kannattaa yleensä aloittaa mahdollisimman niukoilla 
nimitiedoilla, kuten edellä todettiin, voi lisähakuja tehdä 
muiden hakukenttien avulla. Voi esimerkiksi hakea 
pelkästään syntymäpaikan tai lähtökunnan (=asuinpaikka 
ennen muuttoa) perusteella.

Passiluettelossa oleva ”kotipaikkatieto” on asuinpaikka 
ennen muuttoa. Monilla se on todennäköisesti sama kuin 
syntymäpaikka, mutta ei kaikilla. Sen sijaan esim. 
Viitetietokannassa ja autraliansuomalaisia koskevassa 
on mahdollista hakea syntymäpaikan perusteella.







Yksi syy siihen, ettei henkilöitä löydy, voi olla se, että he ovat lähteneet 
ennen vuotta 1891, jolloin he ovat käyttäneet ulkomaisia 
laivayhtiöitä Suomesta lähtiessään. Niiden matkustajaluetteloita ei ole 
Suomessa eikä siksi myöskään Siirtolaisuusinstituutin rekisterissä. 
Passiluetteloista taas ei kaikkia tietoja ole vielä tallennettu digitaalisiin 
rekistereihin.

Joskus etsitty henkilö on lähtenyt eri nimellä, toisen henkilön passilla 
ja jopa joskus ilman passia. Etunimet on saatettu myös kirjoittaa 
eri järjestyksessä ja eri lähteissä hieman eri tavoin (esim. Juho ->
Jussi, Johannes, John tai Justiina -> Stiina). Jos nimi alkaa V-
kirjaimella, se voi olla kirjoitettu "tuplaveellä" (Vihtori->Wihtori) ja vieläpä 
eri tavalla eri lähteissä. Tietenkin rekistereissä voi olla myös 
kirjoitusvirheitä. Erityisen paljon niitä on ulkomaisissa rekistereissä, 
jolloin haussa on yritettävä arvailla miten se olisi voitu kirjoittaa väärin.

Passiluettelossa kannattaa joskus käyttää hakua pelkän kotipaikan ja
sukunimen alkukirjaimen mukaan ja jättämällä sukunimikentänkin 
tyhjäksi voi haulla löytyä muita tuttuja nimiä.



Göteborgin poliisikamarin luettelo suomalaissiirtolaisista (yli 50 000 nimeä)



Siirtolaisuusinstituutin kirjasto

Painetut lähteet





S. Ilmonen: Amerikan suomalaisten historia III, 1926. 
Kirjassa on liki 900 keskipohjalaisen nimet. Osassa II
on myös runsaasti nimiä.

Kirjojen digitoidut versiot versiot voi ladata hankkeen 
verkkosivustolta aineistot-sivun kautta 

https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com/aineistot/


https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com/aineistot/

https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com/aineistot/


Ullavan siirtolaisuus Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan 1872–1960





Yhteydenpito Suomeen

Posti kulki vilkkaasti
Koti-Suomeen

 Sadattuhannet vuosittaiset 
Amerikan-kirjeet olivat  
siirtolaisuuden sytykkeenä

 kirjeenvaihto oli niin 
runsasta, että
on sanottu 
siirtolaisuuden 
opettaneen kansan 
kirjoittamaan  



Kirjeet ja kortit olivat erityisen tärkeitä, koska ne sisältävät ainutlaatuista 
tietoa. Usein ne oli tarkoitettu  kiertämään talosta taloon. Erityisesti naiset olivat 
tärkeitä kertojia ja huomioitsijoita. Kirjeissä on usein paljon tietoa elämän eri 
puolista uudessa asuinmaassa.



https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu

https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu






Pohjalainen 99 – 11.12.1891

Pohjalainen 94 – 24.11.1891 

Amerikassa kuolleita
Sanomalehdet julkaisivat aikoinaan pitkiä Amerikassa 
kuolleiden suomalaisten listoja, joissa  mainittiin 
kuolinsyy, kuolinpaikka ja kotikunta Suomessa.



https://chroniclingamerica.loc.gov/

Ilmainen Library of Congressin
ylläpitämä amerikkalainen 

sanomalehtiarkisto

https://chroniclingamerica.loc.gov/


Library of Congressin lehtiarkisto toimii melko 
samalla tavalla kuin vastaava suomalainen arkisto.







Muita suomalaisia hakusivustoja
siirtolaisten jäljittämiseen



www.genealogia.fi

http://www.genealogia.fi/




• SukuHaku on Suomen Sukututkimusseuran jäsenpalvelu, joka 
avattiin Seuran 100-vuotispäivänä vuonna 2017. Palvelu toimii 
porttina suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin ja se sisältää 
muun muassa digitoitua kirjallisuutta sekä hakemistoja erilaisiin 
arkistoaineistoihin ja julkaisuihin.

https://sukuhaku.genealogia.fi/

Jäsenmaksu on 39 € / v. Katso jäsenedut: https://www.genealogia.fi/tule-mukaan

https://sukuhaku.genealogia.fi/
https://www.genealogia.fi/tule-mukaan


SukuHaun siirtolaisuus-haku



Suora linkki Sukututkimusseuran vanhoille
”siirtolaisuussivuille”: www.genealogia.fi/emi

http://www.genealogia.fi/emi


Esimerkkejä Sukututkimuseuran vanhalla sivustolla 
olevista nimihakemistoista

http://www.genealogia.fi/emi/emi3gs.htm

YLEISTÄ
Vasabladetin joulu- ja uudenvuodentervehdyksiä 1952

KUORTANE
Papinkirjoja passia varten 1891-1900

SÄKKIJÄRVI
Emigrants from Säkkijärvi in the Ellis Island Database

http://www.genealogia.fi/emi/emi3gs.htm
http://www.genealogia.fi/emi/vbl/vbl1952ar.htm
http://www.genealogia.fi/emi/emi3d61ae.htm
http://www.genealogia.fi/emi/emi73re.htm


”En ny värld” Namnlistan
• Som en bilaga till böckerna publiceras på nätet en förteckning med namn 

och korta personnotiser på cirka 5.000 emigranter främst från Finlands 
svensk- och tvåspråkiga kustområden. Namnlistan hittar du här. Obs! 
Tar en liten stund att ladda

http://www.multi.fi/~olimex/index.html

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vTfVRMXTUYhhiucJeNx1ov-cKv1FCeN08AeMJu3KJRJVKZf_RThSZCxpfvwt0GobYsOghKOrcjM-w7n/pub
http://www.multi.fi/%7Eolimex/index.html


http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm


1 Alaveteli 18 Nivala
2 Alavieska 19 Pedersöre
3 Haapajärvi 20 Perho
4 Halsua 21 Pietarsaari
5 Himanka 22 Purmo
6 Jeppo 23 Pyhäjärvi
7 Kaarlela 24 Rautio
8 Kalajoki 25 Reisjärvi
9 Kannus 26 Sievi

10 Kaustinen 27 Teerijärvi
11 Kokkola 28 Toholampi
12 Kruunupyy 29 Ullava

13 Kälviä 30
Uusikaarlepy
y

14 Larsmo 31 Veteli
15 Lestijärvi 32 Ylivieska
16 Lohtaja 33 Ähtävä
17 Munsala 34 Öja

Hankkeen kattavuus

Historiallinen Keski-Pohjanmaa

https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com

https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com/


http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Teema:_Siirtolaisuus_Suomesta_ulkomaille

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Teema:_Siirtolaisuus_Suomesta_ulkomaille


http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Merimieshuoneet

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Merimieshuoneet


https://katiha.xamk.fi/Karjalatk/index.html

https://katiha.xamk.fi/Karjalatk/index.html


• Ruotsi
http://www.emiweb.se ja www.ancestry.com, Göteborgin kautta 
matkustaneita suomalaisia koskevat matkusjaluettelot, n. 50 000 
nimeä, tutkittavissa Siirtolaisuusinstituutin arkistossa)

• Norja
https://www.digitalarkivet.no/en/

• Tanska (n. 600 suomalaista)
http://www.udvandrerarkivet.dk/forside/

• Englanti
https://search.findmypast.co.uk

• Saksa
http://www.ancestry.com

Tietojen etsintä matkan varrelta:

http://www.emiweb.se/
http://www.ancestry.com/
https://www.digitalarkivet.no/en/
http://www.udvandrerarkivet.dk/forside/
https://search.findmypast.co.uk/
http://www.ancestry.com/


https://emiweb.se/en/home/

(n. 50 euroa)

Klikkaa alla olevaa linkkiä, niin saat näkyviin tämän sivun.
https://db.emiweb.se/EmiWeb/showsignup.x

https://emiweb.se/en/home/
https://db.emiweb.se/EmiWeb/showsignup.x


• USA
http://www.ancestry.com (maksullinen)
http://www.ellisisland.org
http://familysearch.org

• Kanada
http://www.ancestry.com (maksullinen)
http://www.collectionscanada.ca/genealogy/index-e.html

• http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/
• Australia, Uusi-Seelanti

Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisrekisteri, www.ancestry.com
• Ruotsi

Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisrekisteri, www.ancestry.com
• Venäjä/Neuvostoliitto

Siirtolaisuusinstituutin siirtolaisrekisteri
Kirjalliset lähteet (Argutina, Sevander …)

Saapumistiedot kohdemaissa

http://www.ancestry.com/
http://www.ellisisland.org/
http://familysearch.org/
http://www.ancestry.com/
http://www.collectionscanada.ca/genealogy/index-e.html
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/


https://translate.google.com

https://www.libertyellisfoundation.org/full-passenger-search

Google-kääntäjä

Google-kääntäjän avulla voit kääntää sivut suomeksi ”lennossa”
kopioimalla sivuston osoitteen google-kääntäjään.

Klikkaamalla tästä sivu 
avautuu suomenkielisenä

https://translate.google.com/
https://www.libertyellisfoundation.org/full-passenger-search


https://www.statueofliberty.org/discover/passenger-ship-search

https://www.statueofliberty.org/discover/passenger-ship-search


Google-kääntäjällä käännetty sivu



https://www.libertyellisfoundation.org/

Kun haluat nähdä enemmän tietoja, tulee 
rekisteröitymispyyntö. Se on ilmainen.

https://www.libertyellisfoundation.org/


Rekisteröitymissivu



Maksaa vain, jos haluaa tilata 
asiakirjan kehystettynä tauluna 
kotinsa seinälle!

Täältä saa nähtäville digitaalisen
kuvan asiakirjasta.



Original Ship Manifest (Alkuperäinen matkustajaluettelo)

SIVU 1

SIVU 2



https://www.familysearch.org/search/collection/1849782?collectionNameFilter=false&cid=bl-fsup-8014

Vuosina 1820–1891 New Yorkin 
kautta Amerikkaan tulleet 
siirtolaiset otettiin maihin Castle
Gardenissa, Manhattanin 
eteläkärjessä. Tiedot löytyvät 
nykyisin tältä sivustolta.

https://www.familysearch.org/search/collection/1849782?collectionNameFilter=false&cid=bl-fsup-8014








http://www.sec.state.ma.us/ArchivesSearch/Passengermanifest.aspx

http://www.sec.state.ma.us/ArchivesSearch/Passengermanifest.aspx


• Syntyneet, vihityt ja kuolleet - Vital records
http://vitalrec.com/index.html

• Väestölaskennat (Census)
http://www.archives.gov/genealogy/
http://www.ancestry.com (maksullinen)

• SSDI - Social Security Death Index
https://www.familysearch.org/search/collection/1202535

• Hautausmaat
http://www.findagrave.com

• Maanomistusrekisterit, kansalaistamisrekisterit ym. 
viranomaislähteet
http://www.glorecords.blm.gov/Logon/Logon_Form.asp

• Kirkonkirjat (Church Records), viranomaisrekisterit yms.
• Paikallishistoriat, yhdistyshistoriikit, sukututkimukset ym. 

julkaisut
http://www.genealogia.fi/emi/index.htm

Elämä uudessa asuinmaassa

http://vitalrec.com/index.html
http://www.archives.gov/genealogy/
http://www.ancestry.com/
http://www.familysearch.org/eng/search/ssdi/search_ssdi.asp
http://www.findagrave.com/
http://www.glorecords.blm.gov/Logon/Logon_Form.asp
http://www.genealogia.fi/emi/index.htm


Nimen lyhentäminen:
• Peltomäki > Mäki > Maki
• Lahdenperä > Lahti
• Hautaniemi > Niemi
• Antinaho > Aho
”Englantilaisempi” kirjoitusmuoto
• Holappa > Holapa
• Keränen > Geranen
• Kolehmainen > Kolemaine
• Nieminen > Neiminen
• Pakkila > Bakkila
• Pirilä > Pirila
• Puhakka > Buhakka
Nimen kääntäminen englanniksi
• Mäki > Hill
• Jokela > Rivers
• Viheriäinen > Green
• Örn > Eagle

”Englantilaisempi” ääntämys
• Valtonen > Walton
• Eriksson > Rixon
• Haarala > Harris
• Kauppi > Copp
• Päärni > Parney
Täysin toisenlaiseksi muuttaminen
• Karhunen > Hill
• Hietala > Wilson
• Saarela > Johnson
• Ryynänen > Anderson
Etunimen ”englantilaistaminen”
• Maria > Mary
• Wilhelmina > Minnie
• Antti/Anders > Andrew
• Kustaa/August > Gust
• Jaakko/Jakob > Jack
• Kalle/Karl > Carl, Charles

Esimerkkejä nimenmuutoksista Amerikassa



https://www.archives.gov/research/vital-records

https://www.archives.gov/research/vital-records






Ancestry.com – Maailman suurin tietokantakokoelma sukututkijoille

https://www.ancestry.com/

Maksullinen



www.ancestry.com

Ancestry.com – Maailman suurin tietokantakokoelma sukututkijoille

http://www.ancestry.com/


Väestölaskenta

Tehdään
10. vuoden
välein

Etsittävissä 
v. 1940 asti



Etenkin ulkomaisissa tietokannoissa suomalaisten 
nimet on kirjoitettu usein väärin 

John Lumiharju

Isak Ilvesniemi



Oskar Tiihonen



Pekka Mäkiläinen



”Rusthollkarhu”Siirtolaisuusinstituutin matkustajaluettelo



Siirtolaisuusinstituutin 
matkustajaluettelo



www.ancestry.com
www.ellisisland.org

http://www.ancestry.com/
http://www.ellisisland.org/






www.ancestry.com

http://www.ancestry.com/


Tietojen etsiminen ilman henkilön nimeä
1. Syntymämaan mukaan – Suomessa syntyneet (Finland)

2. Syntymäkunnan mukaan – esim. Kannus

3. Syntymämaan ja -kunnan mukaan – Kannus, Finland

Kohtien 2 ja 3 hakutulokset ovat erilaisia:
– Pelkkä kunnan nimellä haku rajaa tuloksen vain ko. kunnassa

syntyneisiin. Mukaan tulee kuitenkin myös ei-suomalaisia, joiden
syntymäpaikan nimi muistuttaa suomalaisen kunnan nimeä
(yleensä nimen alkuosa).

– Sekä syntymäkunnan että -maan mukainen haku näyttää
myös muissa kunnissa syntyneet.

Kannattaa kokeilla eri hakutavoilla ja käyttää muitakin hakukriteereitä
kuten Race/Nationality (>Finnish) tai Lived in (> osavaltion nimi).







Esimerkkejä 
Ancestry.comista ja osin 

muualtakin löytyvistä  
alkuperäisistä dokumenteista



Census = Väestölaskenta
Tehdään 10 vuoden välein



Ilmoitus ”aikomuksesta” hakea kansalaisuutta



Avioliittotodistus



Syntymätodistus



Ilmoitus ”aikomuksesta” hakea kansalaisuutta



”Varsinainen” kansalaisuushakemus



U.S., World War II Draft Registration Card

2. maailmansodan “rekisteröitymiskortti”



Daily Astorian –lehdessä ollut 
muistokirjoitus (Obituary)



Ancestry.comista voi 
löytää myös käyttäjien 
kokoamia sukupuita ja 
muita tietoja. Niissä on 
kuitenkin usein virheellisiä 
”tunnistuksia” ja tietoja.



http://familysearch.org

USA

Mormonikirkon verkkosivusto

Ilmainen

Ilmainen, mutta vaatii rekisteröitymisen

http://familysearch.org/


1960-luvun alun jälkeen
USA:ssa kuolleet
1960-luvun alun jälkeen
USA:ssa kuolleet

Warila

Ilmainen, mutta vaatii 
rekisteröitymisen

https://www.familysearch.org/search

USA:n kansalaisten 
kuolinrekisteri

https://www.familysearch.org/search


http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/

http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/


Databases
• Citizenship Registration Records, 1851-1945 - Montreal Circuit Court
• Home Children - Boards of Guardians
• Home Children Records
• Immigrants at Grosse-Île Quarantine Station, 1832-1937
• Immigrants Before 1865
• Immigrants from China, 1885-1949
• Immigrants from the Russian Empire, 1898-1922 (LI-RA-MA Collection)
• Immigrants Sponsored by the Montreal Emigrant Society, 1832
• Immigrants to Canada, Porters and Domestics 1899-1949
• Naturalization Records, 1828-1850 - Upper Canada and Canada West
• Naturalization Records, 1915-1951
• Passenger Lists for the Port of Quebec City and Other Ports, 1865-1922
• Passenger Lists, 1865-1922
• Passenger Lists and Border Entries, 1925-1935 - Nominal Indexes
• Ship Registration, 1787-1966
• Ukrainian Immigrants, 1891-1930

https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/citizenship-naturalization-records/citizenship-montreal-1851-1945/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/home-children-1869-1930/boards-guardians/Pages/boards-guardians.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/home-children-1869-1930/immigration-records/Pages/immigration-records.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/immigrants-grosse-ile-1832-1937/Pages/immigrants-grosse-ile.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/immigrants-before-1865/Pages/search.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/immigrants-china-1885-1949/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/immigrants-russian-empire/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/immigrants-montreal-emigrant-society/Pages/search.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/porters-domestics-1899-1949/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/citizenship-naturalization-records/naturalization-upper-western-1828-1850/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/citizenship-naturalization-records/naturalized-records-1915-1951/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/passenger-lists/passenger-lists-quebec-port-1865-1900/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/passenger-lists/passenger-lists-1865-1922/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/passenger-lists-border-entry-1925-1935/Pages/introduction.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/ship-registration-index-1787-1966/Pages/ship-registration.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/immigrants-ukraine-1891-1930/Pages/introduction.aspx


Kanada







”Kanadan sivustolta”  on melko ”työlästä” 
löytää netissä olevien tietokantojen 

hakulinkki Search Database

Tästä klikkaamalla pääsee helposti takaisin ”tietokantalistalle”!



Etsi hautapaikka:
https://www.findagrave.com/

Yli 190 miljoonan 
henkilön hautapaikka 
ja muita tietoja (myös 
Suomesta)

https://www.findagrave.com/






https://translate.google.com

Esimerkki Google-kääntäjän hyödyntämisestä.

https://translate.google.com/


Täältäkin voi etsiä
pelkän paikkakunnan
nimen mukaan ja katsoa 
listalta suomalaisilta 
näyttävät nimet.

Tämä haku sopii erityisesti 
sellaisilta paikkakunnilta, 
joissa on asunut paljon 
suomalaistaustaisia 
henkilöitä.



• Internetin puhelinluettelot eli "Valkoiset sivut" - White pages

USA ja Kanada: http://www.whitepages.com/

Australia: http://www.whitepages.com.au/

Ruotsi: http://www.eniro.se ja http://www.hitta.se

• Keskustelufoorumit
• Kohdemaiden viranomaisarkistot (rekisterit)
• Ammattisukututkijan palkkaaminen kohdemaasta

Siirtolaisten jälkeläisten etsintä

http://www.whitepages.com/
http://www.whitepages.com.au/
http://www.eniro.se/
http://www.hitta.se/


https://www.whitepages.com/

https://www.whitepages.com/




• Hakuportaalit ovat 
linkkihakemisto-sivustoja, 
joissa voi olla myös 
hakumahdollisuus useilla 
eri www-sivustoilla oleviin 
tietokantoihin

• Keskustelufoorumeilla
voi kysyä neuvoa 
etsintöihin muilta 
sukututkijoilta

Hakuportaalit ja
keskustelufoorumit



http://finlander.genealogia.fi

http://suku.genealogia.fi

http://finlander.genealogia.fi/
http://suku.genealogia.fi/


https://seppopalander.webnode.fi/keskustelufoorumit

https://seppopalander.webnode.fi/keskustelufoorumit


Kaikki Siirtolaisuusinstituutin julkaisut (1974–2020) ovat 
ladattavissa ilmaiseksi digitaalisina PDF-tiedostoina 
Doria.fi-sivuston kautta

Lisätietoja Suomen siirtolaisuuden historiasta

https://www.doria.fi/handle/10024/177410

https://www.doria.fi/handle/10024/177410


Loppu
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