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Tämän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan erään esimerkkihenkilön suoran isäketjun 
yDNA (y-kromosomi) tuloksia paikallishistorian valossa.  Toisessa osassa tarkastellaan saman 
esimerkkihenkilön suoran äitiketjun mtDNA (mitokondrio) tuloksia edelleen paikallishistorian 
valossa. Kolmannessa osassa tarkastellaan saman esimerkkihenkilön yDNA haplotyyppi kohtaisten 
tulosten tarkastelua paikallishistorian valossa. Tässä neljännessä osassa jatketaan yhä saman 
esimerkkihenkilön kokonaisperimä- eli serkkututkimuksen tarkastelua niin ikään paikallishistorian 
valossa. 
 
Kokonaisperimätutkimus eli serkkututkimus: 
 
Sukututkijalle, joka on kiinnostunut sukunsa viime vuosisatojen vaiheista, eikä niinkään 
ajanlaskua edeltäneiden vuosituhansien kehityksestä, kokonaisperimätutkimus eli serkkututkimus 
saattaa tarjota mielenkiintoisen työkalun.  
 
Suoran isäketjun (yDNA) sekä suoran äitiketjun (mtDNA) DNA tutkimuksella pääsee 
kymmenientuhansien vuosien taakse aina geneettiseen Eevaan ja Aatamiin saakka.   
Mitokondrio Eevalla ja Y-kromosomi Aatamilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Raamatun 
kertomusten kanssa. Samaan aikaan mitokondrio Eevan kanssa eli paljon muitakin naisia mutta 
heidän jälkeläisensä eivät ole selviytyneet nykypäivään.  Kaikki nykypäivänä elävät naiset ja miehet 
ovat tämän yhden naisen, mitokondrio Eevan  jälkeläisiä.  Tämän hetkinen tutkimus arvioi 
mitokondrio Eevan eläneen noin 170.000 vuotta sitten itäisessä Afrikassa.  
Samaan aikaan Y-kromosomi Aatamin kanssa eli paljon muitakin miehiä mutta heidän jälkeläisensä 
eivät ole selviytyneet nykypäivään.  Tämän hetkinen tutkimus on esittänyt toisistaan poikkeavia 
laskelmia siitä, että milloin Y-kromosomi Aatami olisi elänyt itäisessä Afrikassa.  
Kaikki nykypäivänä elävät miehet ja ainakin osa naisista on tämän yhden miehen, y-kromosomi 
Aatamin jälkeläisiä.   
 
Kokonaisperimätutkimuksella eli serkkututkimuksella (Genealogy by Genetics Ltd:n 
kauppanimi Family Finder) on mahdollista päästä noin kuuden sukupolven taakse ja jopa 
kauemmaksikin.  Kaikki DNA tutkimukset kuten kokonaisperimätutkimus joko vahvistaa tai 
kumoaa dokumenttien kuten kirkonkirjojen tiedot.  Saatuja tietoja voidaan käyttää muun muassa 
aviottomien lasten esi-isien kartoittamisessa sekä nykypäivänä elävien serkkujen varmistamisessa.  
On arvioitu, että noin viidesosalla nykypäivänä elävistä on dokumenteissa puutteellisia tai 
virheellisiä merkintöjä esi-isiensä osalta.    
 
Kokonaisperimätutkimus perustuu autosomisiin kromosomeihin, mitkä periytyvät lapselle 
molemmilta vanhemmilta.  Tutkimus perustuu kromosomeista otettuun puoleen miljoonaan eri 
otoskohtaan. Valtava aineistomäärä pystytään analysoimaan vain tehokkailla tietokoneilla.  
Tietokoneanalyysin avulla saadaan selville kuinka läheistä sukua vertailtavat yksilöt ovat.  
Tietokoneanalyysi vertailee lähinnä sitä, kuinka monta kromosomien kohtaa on samoja ja kuinka 
monta niistä on erilaista vertailtavien yksilöiden välillä. Menetelmän vahvuudeksi voitaneen laskea 
myös se, että menetelmän avulla voidaan vertailla myös eri sukupuolta olevien yksilöiden 
sukulaisuutta.  
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Kuten tunnettua, yDNA tutkimus perustuu vain isältä pojalle periytyvästä Y-kromosomista 
saataville tuloksille ja mtDNA tutkimus vain äidiltä tyttärelle sekä pojalle periytyvistä 
mitokondrioista saataville tuloksille.  Peukalosääntönä voitaneen todeta, että SNP -tyyppiset 
mutaatiot (haploryhmät) ovat tapahtuneet pääsääntöisesti ajanlaskun alkua edeltäneinä 
vuosituhansina kun taas STR-tyyppiset mutaatiot (haplotyypit) pääsääntöisesti ajanlaskun alkua 
seuranneina vuosisatoina. 
 
Kokonaisperimätutkimuksen autosomiset kromosomit (numerot  1-22) ovat myös sellaisia,  
että niiden kautta yksilö saa vanhemmiltaan kaikki perintötekijänsä kuten  ulkomuotoonsa ja 
psyykkisiin ominaisuuksiinsa liittyvät perintötekijät. Yksilö perii tällaiset ominaisuutensa vain 
autosomisten kromosomien kautta, siis ei Y-kromosomin tai mitokondrioiden kautta.   
On varsin epätodennäköistä, että samaan Y- tai mt-haploryhmään kuuluvat yksilöt olisivat 
ulkonäöltään samanlaisia.  Kokonaisperimätutkimus eli serkkututkimus saattaa tälläkin perusteella 
olla sukututkijaa kiinnostava.  
 
Esimerkkihenkilömme on saanut tähän mennessä lähes parisataa serkkuosumaa kotimaahan ja 
ulkomaille kuten Ruotsiin, Norjaan, Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan.   
Family Finderin ehdotukset osumien osalta vaihtelevat toisesta serkusta (pikkuserkku) viidensiin 
serkkuihin, mitä voidaan pyrkiä todentamaan dokumenteista.  Ehdotetuilta viidensiltä serkuilta siis 
pitäisi löytyä yhteinen esiäiti, yhteinen esi-isä tai molemmat 5 + 1 sukupolven takaa kuudennesta 
polvesta.  On perusteltua syytä epäillä dokumenteissa olevan puutteellisia tai virheellisiä tietoja, 
mikäli yhteistä esiäitiä tai yhteistä esi-isää ei niistä lainkaan löytyisi.  
DNA analyysien tulokset ovat täsmällisempiä ja luotettavampia kuin vuosisatoja aikaisemmin 
dokumentteihin kirjatut tiedot.    
 
Alla olevassa kartassa kerrotaan esimerkkihenkilön perimän sisällöstä ja jakautumisesta. 
Esimerkkihenkilön perimästä noin 95 % täsmää koilis-eurooppalaiseen (suomalaiseen) perimään ja 
edelleen noin 5 % Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa esiintyvään perimään.  
Se on muistona esimerkkihenkilön esipolvien vaelluksesta itäisestä Afrikasta Lähi-idän kautta 
Eurooppaan ja lopuksi Pohjanmaalle. Tämä vaellus on kestänyt kymmeniä tuhansia vuosia. 
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Continent 
(Subcontinent) 

Population Percentage 
Margin of 

Error 

Europe (Northeast 
European) 

Finnish 95,05% ±1,38% 

Middle East  
Iranian, Jewish, Mozabite, Palestinian, Adygei, Bedouin, 

Bedouin South, Druze 
4,95% ±1,38% 

 
Kuva: FamilyTreeDNA 

 
 
 
 
 
Artikkelissa käytetyt lähteet: 
 
Suomi DNA-projekti: www.fidna.info 
Genealogy by Genetics Ltd: www.familytreedna.com  
The Genographic Project: http://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html        
T. E. Karsten: Svensk bygd i Österbotten  
Heikki Lintala: Genealogia Lindala 
Suomen Sukututkimusseura ry: Hiski 
Etelä-Pohjanmaan historia I-II 
 


