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DNA-tulosten tulkintaa

Miksi teetin dna-testin? Mikä on tavoitteeni?

Mistä sukuni on lähtöisin? Etninen taustani?

Miten olemme tänne tulleet?

Onko kyseessä sukuseuran hanke yhdistää 

sukuhaaroja?

Etsinkö kadonnutta esivanhempaa?

Sukulaisten etsintää?

Älä unohda perinteistä sukututkimusta!



Geneettinen sukututkimus 
DNA-avusteinen sukututkimus

DNA ei valehtele – ihminen voi erehtyä 
asiakirjojen tulkinnoissa,  asiakirjat eivät aina 
edes kerro totuutta. Ne ovat puutteellisia, 
aukollisia, virheellisiä – eivät anna täyttä 
varmuutta.

DNA-testi ei ole oikotie monimutkaiseen tietoon. 
Pohjaksi tarvitaan lähdekriittinen, perinteinen 
asiakirjatutkimus. 

Perinteisen sukututkimuksen avulla olisi 
yritettävä viedä kaikki mahdolliset sukulinjat 
niin kauas kuin mahdollista – parhaimmillaan 



Mitä tutkitaan?

KROMOSOMIT

yhteensä 23 kromosomiparia, 

Joista kromosomiparit 1-22 ovat autosomisiakromosomeja, 

jotka määrittelevät ihmisen perinnölliset ominaisuudet

23. kromosomipari on sukukromosomit X ja Y, miehellä 

sukukromosomipari on XY, naisella XX. 





DNA-jaksot pilkkoutuvat ja yhdistyvät sattumanvaraisesti.

Jokainen lapsi perii satunnaiset 50 % vanhempiensa DNA:sta. 

Isoisä
50% italia, 50% britti

Isoäiti
100% suomi

Isä 
25% italia, 25% britti, 50% suomi

Sinun 50% isältä
25% britti, 
25% suomi

Sisaresi 50% isältä
10% italia
40% britti 



Suomi DNA-projekti (Finland DNA-projekti) auttaa suomalaisia, Suomessa asuvia 
sekä niitä, joilla on mahdollisesti suomalaisia esivanhempia  löytämään DNA-
sukulaisia,  löytämään yhteisiä esivanhempia sekä  saamaan tietoa omasta ja 
esivanhempien alkuperästä.

Suomi DNA-projekti on perustettu 2006 lopulla, ja siinä on nykyään yli 20 000 
jäsentä. Projektin jäsenenä voit saada apua administraattoreilta testinvalinnassa, 
analyysissa ja pulmatilanteissa, sekä alennuksia sekä pääset mukaan 
vertailuihin. 



Perustestisuositukset

Isälinja Y-DNA 111, vain miehille. Isälinjatesti, antaa myös Y-DNA-
päähaploryhmän. Big Y-700 joko suoraan ensitestinä tai jatkoanalyysinä
samasta näyttestä. Se antaa tarkimman alahaplotunnuksen eli haplopuun 
latvaoksan tunnuksen emäsmutaatioketjussa.

Äitilinja mitokondrioDNA mt DNAFull, sekä naisille että miehille. Alemman tason 
äitilinjatesti antaa mtDNA-päähaploryhmän, mutta lähes aina liian paljon 
osumia. Full-taso antaa tarkan alahaploryhmän ja täystutkimuksen kaikilla 
16569 vertailumarkkereilla täsmäävät ja lähes täysin täsmäävät osumat.

Etäserkkutesti Family Finder, sekä naisille että miehille. Tuloksena 
etäserkkuosumia sekä etnisyystietoa.



Lisää sukupuusi 
esim. gedcom-tiedostona



FAMILY FINDER

Download Your 
Data
Raw Data





Shared cM = jaettu DNA, eli yhteisen perimän määrä

Longest Block = pisin yhteinen segmenttipätkä

X-Match = yhteinen esivanhempi löytyy sellaisilta esivanhempien poluilta, joissa x-kromosomin periytymissäännöstä 

johtuen eiole kahta miespuolista esi-isää peräkkäin.



Yhdeksän 
sukupolven 
päässä



Paternal

Maternal

Omassa 
sukupuussa 
”Link Matches”



veljen poika 1883 cM
1. serkun poika 2. serkun tytär



My Origins ja Ancient Origins

Ajantasaisin tutkimus näistä muinaisista muuttoliikkeistä Euroopan mantereella viittaa siihen, että oli 
olemassa kolme suurta ihmisryhmää, joilla on ollut pysyvä vaikutus nykypäivän eurooppalaista alkuperää 
oleviin kansoihin: metsästäjä-keräilijät, varhaiset maanviljelijät ja metallikauden asukkaat.  
Prosenttiosuudet osoittavat näiden ryhmien osuuden perimässäsi.



Chromosome 
Browser

Miksi käyttää kromosomiselainta? (Diahan 

Southard)

Yleensä ei ole mitään väliä sillä, kuinka jaat 

dna:ta, vaan että jaat!

98 % ajasta et tarvitse sitä onnistuneen 

genealogisen työn tekemiseen.

Hyvä ohje selaimen käytöstä:

education.myheritage.fi



ISÄLINJAN TESTI

- hahmottaa sukujen ”ryppäitä” ja 
asutuskeskittymiä ennen 
asiakirja-aikaa
- löytää sukujen ja sukuhaarojen 
paikkoja ”sukujen puissa”
- sijoittaa sukuhaaran oikealle 
paikalleen suvun sisäiseen 
puuhun
- antaa tukea 
asiakirjatutkimuksen 
kohdentamiseen





⚫ STR-testit eli ns. markkeritestit

- yleiskuva isälinjasta n. 1000-2000 vuoden 
tarkkuudella, 111 antaa tarkemman kuvan kuin 
37, mutta on riittämätön tarkkaan alaryhmän 
paikallistamiseen

- tulokset eivät anna absoluuttista 
läheisyysjärjestystä ja voivat johtaa harhaankin

- voivat silti joskus toimia lisävihjeinä

⚫ SNP-testit (esim. Big Y-700) antavat 
yksityiskohtaista tietoa isälinjasta. Saadaan 







The first number represents the number of non-matching locations you have above 
111 markers – in this case, 4. In the csv download file, this value is displayed in the 
“Big Y-500 Differences” column.
Ensimmäinen numero edustaa niiden ei-vastaavien sijaintien määrää, jotka sinulla on yli 111 
merkkiä – tässä tapauksessa 4. 

The second number represents the total number of markers above 111 that have a 
value for both of you – in this case, 540. In other words, you and the other man are 
being compared on 540 marker locations. In the csv download file, this value is 
displayed in the “Big Y-500 Compared” column.
Toinen luku edustaa niiden merkkien kokonaismäärää, jotka ylittävät arvon 111 ja joilla on arvo 
teille molemmille – tässä tapauksessa 540. Toisin sanoen sinua ja toista miestä verrataan 540 
merkkipaikkaan.



Y-DNA TiP 
Report

Geneettinen etäisyys 1 step. 

Saatua tulosta voi tarkentaa. Kun 
muutin ykkösen 24:ksi, muuttui 
100 %            24 %.

Koska jokaisella markkerilla on 
erilainen mutaationopeus, identtiset 
geneettiset etäisyydet eivät 
välttämättä tuota samoja 
todennäköisyyksiä.



2017



BY50724 

Kemppainen Viitasaari, 

Camp New Jersey

Y94617

Kemppainen Hyrynsalmi

YP1143

Kemppainen Hyrynsalmi

BY22113

Häkkinen 

Pieksämäki 





Discover Haplogroup Reports

Story



Heiskasten Häyrilän sukuhaaran Big-Y Block Tree

N-BY22048
Kämäräiset, 
Kinnuset, 
Torviset, 
Airaksiset, 
Konneveden Varikset

N-FT225921
Sivoset
Simanaiset
Häyrilän Heiskaset





I-Y110114







ÄITILINJAN TESTI

16 osumaa



FF 9cM



Paleoliittinen 600 000-8000
”vanha kivikausi”

Mesoliittinen 9600-5000
”keskimmäinen kivikausi”

Neoliittinen 6000-3500
”Nuorempi kivikausi”

Pronssikausi 3700 eaa -
Rautakausi 1500 eaa -

Kreikan ja Rooman sivilisaatiot 
800 eaa – 500 jaa

Keskiaika 400-1500 jaa
Uusi aika 1500-1789 jaa
Uusin aika 

Kuokkalan yhtenäiskoulu


