
 

 
                                   

OMAT JUURET	
hankenumero 28215 

 
LOPPURAPORTTI 1.10.2016–31.3.2019 

  



1. Toteuttajan nimi: Suomen Sukututkimusseura ry. 

 
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Omat Juuret, 28215. 

 
3. Yhteenveto hankkeesta 

Hankkeessa rakennettiin verkkopalvelu Omat Juuret, jossa jokainen voi synnyttää omannäköisensä ja ajan 

oloon täydentyvän sähköisen kokonaisuuden omien juuriensa, kotiseutunsa ja paikallisyhteisönsä 

kertomuksesta, joka yhdistyy muiden kertomusten kautta yhteiseen suomalaiseen kertomukseen. 

 

Verkkopalvelu on avoin kaikille. Sen keskeiset osat, jotka on tehty Leader-hankkeella, ovat vapaasti 

käytössä. Suomen Sukututkimusseuran omana projektina tehdyt lisäominaisuudet ovat 

Sukututkimusseuran jäsenetuja. 

 

Hankkeen paikallisina yhteistyökumppaneina ja aineistopilotteina toimivat Himangan Kotiseutuyhdistys, 

Härmä-Seuran Sukututkijat ja Lapuan Erkkilän Sukuseura. Hankkeen teknisestä toteuttamisesta huolehti 

ostopalveluna oululainen Hiottu Oy.  

 
4. Raportti 

4.1 Hankeen tavoitteet 

a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

Maailman ja maailmankuvan pirstoutuminen on luonut kasvavaa tarvetta omaehtoiselle identiteetin 

rakentamiselle ja sitä kautta tarvetta paikallisuuden ja yhteisöllisyyden uudenlaiselle vahvistamiselle. 

Esimerkiksi sukututkimus on nykyään huippusuosittua – aktiivisia harrastajia on kymmeniätuhansia. Vielä 

paljon enemmän on kotiseudusta, perinteistä ja paikallisuudesta kiinnostuneita. Kuitenkin kotiseutu- ja 

perinnetyön muodot ovat valtaosin hyvin perinteisiä, eivätkä paljon houkuttele nuorempia sukupolvia.  

 

Niinpä uudenlaisille sähköisille kotiseututyön ja sukututkimuksen muodoille on valtaisa tilaus. Yksi 

ilmenemismuoto on, että eräät kaupalliset ulkomaiset sukututkimussovellukset ovat saaneet suomessakin 

paljon käyttäjiä, vaikka ne eivät pysty hyödyntämään paikallista materiaalia ja ovat varsin kalliita. 

Kaupallisuus on johtanut myös lain ja hyvän tavan vastaiseen henkilötietojen käyttöön. 

 

Samaan aikaan suomea ja suomalaisia koskevaa laadukasta big dataa (suuria järjestäytymättömiä 

tietoaineistoja, joista voidaan jalostaa erilaisin menetelmin uudenlaista tietoa) ja avointa dataa (julkisia 

tietoaineistoja, joita saa uudelleenkäyttää aineistoon liitetyn käyttöluvan mukaisesti) on tuotettu ja 

tuotetaan koko ajan suuria määriä vapaaseen käyttöön. Monien tietoaineistojen hyödyntäminen yhdessä on 

kuitenkin vaikeaa käytännössä, koska tieto on hajaantunut ja käyttöliittymät erilaisia. 

 

Tarvitaan siis foorumi, jossa sukua, kotiseutua ja paikallisyhteisöä voi tutkia ja esitellä sähköisesti niin, että 

käyttäjä voi muodostaa kokonaisuudesta haluamansalaisen, ja niin että foorumi opastaa häntä ja tarjoaa 

hänelle valmiiksi olemassa olevia tietovarantoja tutkimusretkensä jatkamiseksi. Sellainen foorumi on Omat 

Juuret. 



b. hankkeen tavoitteet 

Hankkeelle asetettiin seuraavat tavoitteet: 

1. Kokeilla suomalaisen big datan ja avoimen datan aineistojen yhdistämistä 

    a) käyttäjälähtöisesti 

    b) paikallisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 

    c) suku- ja henkilöhistorian aineistoilla 

2. Mahdollistaa jokaiselle suomalaiselle kulttuuritaustasta riippumatta omien juuriensa ja kotiseutunsa 

perinteiden ja tarinoiden tunteminen 

3. Tuoda esiin ja vahvistaa paikallisia perinteitä, muistoja ja yhteisöjä 

4. Vahvistaa paikallista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä luoda yhteisöllistä vastuuntuntoa 

 

 

4.2 Toteutus 

a. toimenpiteet 

Hankkeessa rakennettiin verkkopalvelu Omat Juuret, jossa jokainen voi synnyttää sähköisen kokonaisuuden 

omien juuriensa, kotiseutunsa ja paikallisyhteisönsä kertomuksesta. 

 

Hankkeen keskeiset toimenpiteet: 

Tietokannan suunnittelu  tehtiin pääosin ennen hanketta, jatkettiin koko hankeajan 

Tekninen toteuttaminen  syksy 2017–kevät 2019 

Yhteistyö paikallisten kumppanien kanssa syksy 2017–kevät 2019 

Viestintä   syksy 2017–kevät 2019 

Paikalliset pilotit  tammikuu–maaliskuu 2019 

Yleinen testaus  huhtikuu–kesäkuu 2019 

Tietokannan avaaminen kaikille kesä 2019 

 

Seuraavassa esitettävät kuvat ovat Omien Juurien testitietokannasta. Kuvien tietosisällöt eivät pidä 

paikkaansa. 

 

Omat Juuret 

koostuu 

kolmenlaisista 

sivuista,  

jotka on 

linkitetty 

toisiinsa: 

henkilö-,  

paikka- ja 

yhteisösivuista. 

Kuvassa 

henkilösivun 

yläosa. 

 



  

 

 

 

 

Tarinallista aineistoa voi lisätä perinteisesti kirjoittamalla tarina-kenttään, mutta myös linkittämällä 

tapahtumia, kuvia tai vaikkapa youtube-videoita aikajanalle. Lisätietoa voi hakea suoraan Googlesta, 

Finnasta, Biografiasammosta ja Historiallisesta Sanomalehtikirjastosta. Jokaisella sivulla on myös 

kommentointi-osio, jos voi käydä keskustelua kyseisestä henkilöstä/paikasta/yhteisöstä. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paikkasivulle kerätään 

automaattisesti kyseisessä 

paikassa syntyneet ja 

kuolleet henkilöt. 

 

Henkilöiden välisiä suhteita 
esitetään lähisuku-näytössä 
sekä laajemmassa 
sukupuussa. Mikäli 
henkilöistä on valokuva, 
myös se näytetään. 



 

Yhteisö- ja paikkasivuille voi luoda luettelon yhteisössä tai paikassa vaikuttaneista henkilöistä 

 

Henkilötietojen käsittely tapahtuyu tietosuojasäädösten mukaisesti. Käyttäjällä on mahdollisuus 

määrittää henkilö/paikka/yhteisö yksityiseksi. Elävän henkilön (tai mahdollisesti elävän) tietojen 

julkistaminen onnistuu vain, jos käyttäjä ilmoittaa saaneensa nimenomaisen luvan tietojen 

käsittelemiseen. 

 



 

 

 

Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen (koodaaminen) alkoi elokuussa 2017. Hiottu Oy nimesi 

projektitiimin, jota johti Mikko Eirola. Pääkoodaajana oli Mikko Elsilä. Teknisen toteuttamisen edistymistä 

on seurattu ja linjattu jatkuvalla sähköisellä yhteydenpidolla sekä tapaamisilla noin kerran kuukaudessa–

kahdessa kuukaudessa. 

 

Hankkeen paikallisina yhteistyökumppaneina ja yhteyshenkilöinä ovat toimineet 

 Himangan Kotiseutuyhdistys  Alpo Puusaari 

 Härmä-Seuran Sukututkijat  Anne Lahti 

 Lapuan Erkkilän Sukuseura  Jorma Perälä 

 

Paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa on järjestetty kaikkiaan 10 yhteistyö-, pilotti- ja 

aktivointitilaisuutta, vähintään kolme kaikkien kanssa. Ensimmäisessä on täsmennetty tarpeita ja tehty 

yhteistä suunnittelua, toisessa linjattu keskeneräisen tietokannan jatkokehittämistä ja kolmannessa 

keskitytty viimeistelyyn ja pilottitestaukseen.  

 

Pilottitestaukset keskittyivät seuraaviin osioihin ja aineistoihin: 

 Himangan Kotiseutuyhdistys  Yhteisösivut; Himangan papisto 

 Härmä-Seuran Sukututkijat  Paikkasivut; Hakolan suvun/talon aineisto 

 Lapuan Erkkilän Sukuseura  Henkilösivut; Erkkilän sukurekisteri 

 

Yksi henkilö/paikka/yhteisö esiintyvät palvelussa yhteen kertaan, mutta kustakin tiedosta voi olla 

erilaisia tulkintoja. Käyttäjä voi valita, minkä tulkinnan haluaa itselle ensisijaiseksi tai tehdä oman. 

 



Hankkeen viestintä on toteutettu pääasiassa seuraavin toimenpitein: 

1) Esiintymiset sukututkimustapahtumissa, tärkeimmät 

-kaksi luentoa Suku 2018 –tapahtumassa Espoossa 

maaliskuussa 2018 

-kaksi luentoa Suku 2019 –tapahtumassa Turku–Tukholma-

laivalla maaliskuussa 2019 

2) Sukututkimusseuran Jalmari- ja Genos -julkaisut, joissa jatkuva 

hankkeen seuranta 

3) Paikallisissa ja alueellisissa puhe- ja esitelmä- ja muissa 

tilaisuuksissa, tärkeimmät 

-Lakia-messut Lapualla 19.–20.8.2017 

-Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistyksen 

miniseminaarissa Kauhavalla 24.5.2018  

-seminaareissa Vaasan maakunta-arkistossa 14.3.2017 ja 

9.11.2018 

-Seinäjoen Sukumessut 16.2.2019 

4) youtube-videolla joka julkaistiin Aisaparin ja Suomen 

Sukututkimusseuran kanavilla, ja jonka linkkiä on jaettu eri 

sosiaalisissa medioissa. Video löytyy osoitteista 

https://www.youtube.com/watch?v=OZrQu6TmogM ja 

https://www.youtube.com/watch?v=b-oP_SmUvCg  

5) Verkkopalvelun nettisivut www.omatjuuret.fi, 

www.minarotter.fi ja www.myroots.fi ovat jo auki. Niissä on 

esitelty youtube-videota hankkeesta. 

 

Tietokannan avautuessa järjestetään erilaisia mediatempauksia. 

 

 
b. aikataulu 

Hanke on toteutettu aikavälillä 1.10.2016–31.3.2019. 
 
Hankepäätös saatiin vasta 30.3.2017, ja laajemmat toteuttamistoimet päästiin aloittamaan vasta sen 
jälkeen. Toteuttamisessa jäätiin sen vuoksi jälkeen alkuperäisestä aikataulusta. Tietokannan tekninen 
toteuttaminen päästiin aloittamaan hintatason selvittämisen jälkeen kesällä 2017. 
 
Hankkeen alkuperäiseen päättymisaikaan 31.12.2018 haettiin ja saatiin 12.12.2018 kolmen kuukauden 
jatkoaika. Jatkoaika oli tarpeen ja hyödyksi erityisesti pilottien toteuttamiselle. 
 
Tietokannan pilottitestaus tehtiin tammi–maaliskuussa 2019. Yleinen testaus aloitettaneen huhtikuun 
lopulla 2019 ja tietokanta on tarkoitus avata kaikille kesällä 2019. 
 
 
  

Hankkeelle teetettiin oma 

roll up. 

 



 
c. resurssit 

Toimenpiteiden toteuttamiseksi palkattiin osa-aikainen projektipäällikkö 1.10.2016 lähtien.  

Projektipäällikköä haettiin yleisellä haulla työvoimahallinnon verkkosivujen (mol.fi) kautta. Tehtävään tuli 

viisi hakemusta, joista 30.9.2016 valituksi tuli Teppo Ylitalo. Projektipäällikön työtunteja kertyi 2016–2017 

melko vähän, ja työ painottui vuodelle 2018.  

 

Tekninen toteuttaminen hankittiin ostopalveluna oululaiselta Hiottu Oy:ltä. 

 

Koska koko Omat Juuret -projekti ei mahdu taloudellisesti toteutettavaksi Leader-hankkeen puitteissa, osa 

siitä toteutetaan Suomen Sukututkimusseuran omana projektina ja sen omalla rahoituksella. Leader-

hankkeen osalta Omat Juuret toteutuu kaikille avoimena, Sukututkimusseuran projektin osalta pääosin 

jäsenetuna. Hankehallinnossa Leader-hanke ja Sukututkimusseuran projekti erotetaan erillisten laskujen, 

erillisen tuntikirjanpidon ja kirjanpidon eri kustannuspaikkojen kautta Ely-keskuksen ja ohjausryhmän 

ohjeistuksen mukaisesti. 

 

 
d. toteutuksen organisaatio 

Alueidenvälisen hankkeen rahoittajina ovat toimineet Aisapari ja Rieska-Leader. Hallinnoivana 

toimintaryhmänä on toiminut Aisapari. 

 

Hankehallinnoijana on ollut Suomen Sukututkimusseura. Hankkeen johtajana on toiminut P. T. Kuusiluoma. 

 

Hankkeen paikallisina yhteistyökumppaneina ja niiden yhteyshenkilöinä ovat toimineet: 

Lapuan Erkkilän Sukuseura  Jorma Perälä 

Himangan Kotiseutuyhdistys  Alpo Puusaari 

Härmä-Seuran Sukututkijat  Anne Lahti 

 

Hankkeella on ollut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: 

P. T. Kuusiluoma, pj.   Suomen Sukututkimusseura 

 Anne Lahti, vpj.  Härmä-Seuran sukututkijat 

 Jouni Elomaa   Suomen Sukututkimusseura 

Esa Isosaari   Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

 Mervi Niemi-Huhdanpää  Aisapari 

Kirsti Oulasmaa  Rieska-Leader 

 Jorma Perälä   Erkkilän sukuseura 

Alpo Puusaari   Himangan kotiseutuyhdistys  

 

Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa: 17.12.2016 ja 13.11.2017, 26.5.2018 ja 6.4.2019. 

 

Hankkeen projektipäällikkönä ja ohjausryhmän sihteerinä on toiminut Teppo Ylitalo. 

 

 

 



e. kustannukset ja rahoitus 

Hankepäätöksessä hyväksytty kustannusarvio: 

 

Palkat    26.205,65 e 

Ostopalvelut    32.000,00 e  

Laskennalliset yleiskustannukset, 24 %  6.289,35 e 

Kustannukset yhteensä   64.495,00 e 

Hankkeen tulot (vähennetään)   -3.000 e 

Kustannukset yhteensä vähennettynä tuloilla  61.495,00 e 

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset: 

 

Palkat    23.434,34 e   

Ostopalvelut    32.525,20 e 

Laskennalliset yleiskustannukset, 24 %  5.624,24 e 

Kustannukset yhteensä   61.583,78 e 

Hankkeen tulot (vähennetään)   0 

Kustannukset yhteensä vähennettynä tuloilla  61.583,78 e 

 

Talous on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista on poikettu seuraavissa kohdin: 

-koska tietokantaa ei avattu hankeaikana, hankkeen tulot eivät toteutuneet 

-koska hankkeen tulot eivät toteutuneet, palkat (ja laskennalliset yleiskustannukset) toteutettiin 

suunniteltua pienempinä 

-ostopalveluihin kaavailtua tietokannan kielten käännöstyötä ei toteutettu hankkeen puitteissa, vaan 

Sukututkimusseuran omana työnä.  

-kokonaan tietokannan teknisestä toteuttamisesta koostuneet ostopalvelut toteutuivat aavistuksen 

suunniteltua suurempina 

 

Teknisen toteuttamisen osalta tehtiin hintatason selvitys kesäkuussa 2017. Toteuttajaksi valittiin oululainen 

Hiottu Oy. Koska selkeä hinta saatiin ainoastaan kahdelta yritykseltä, Aisaparista ja sen kautta Etelä-

Pohjanmaan Elystä tiedusteltiin hintatason selvittämisen riittävyyttä. Aisaparin ja Elyn mukaan hintataso on 

selvitetty riittävällä tavalla, ja hankintapäätös voitiin tehdä. 

 

Hankkeen kirjapitoa on hoitanut Suomen Sukututkimusseuran kirjanpitoa hoitava Finastor Oy / Seija 

Markkanen. 

 

Erityisesti teknisen toteutuksen vuoksi hankkeelle haettiin ja myönnettiin maksuennakko EU- ja valtio-

osuudesta, 8.855.28 e.  

 

Ennakon lisäksi hankkeelle haettiin maksatusta kahdesti. 

 

  



f. raportointi ja seuranta 

Hankkeen tuloksia on seurattu ja toimintaa ohjattu hankkeen aikana konkreettisten toimenpiteiden 

toteutumisella, ohjausryhmän toimesta ja indikaattorilomakkeilla ja paikallisten pilottien palautteiden 

kautta. 

 

Hankkeessa syntyneen uuden verkkopalvelun käyttäjämääriä on vaikea arvioida etukäteen. Tavoitearvioina 

voidaan pitää, että vuoden 2019 loppuun mennessä käyttäjiä olisi 1.000, vuoden 2020 loppuun mennessä 

5.000 ja lähivuosina noin 10.000. 

 

 
g. toteutusoletukset ja riskit 

Hankkeen suunnitteluvaiheessa tunnistettiin riskejä liittyen siihen, että paikalliset pilotti-ryhmät ovat 

maantieteellisesti etäällä toisistaan ja niillä on vahvat paikalliset ominaispiirteet. Moninaisuus nähtiin 

kuitenkin jo suunnitteluvaiheesta lähtien pikemmin rikkautena kuin riskinä. Nähtiin tärkeäksi, että 

tavoitteita voitaisiin lähestyä eri näkökulmista ja lähtökohdista.  

 

Hankkeen aikana keskeinen toteutusriski on liittynyt teknisen toteuttamisen aikatauluun. Hanke pääsi 

alkamaan huomattavasti aiottua myöhemmin, ja lisäksi teknisen toteuttamisen käytännöt sekä eräiden 

ominaisuuksien (erityisesti sukulaisuussuhteiden ja tulkintojen) tekninen määrittely venyttivät alkuperäistä 

toteuttamista. 

 

 
4.3. Yhteistyökumppanit 

Hankkeen paikalliset yhteistyökumppanit ovat olleet Himangan Kotiseutuyhdistys ry, Härmä-Seuran 

sukututkijat sekä Lapuan Erkkilän Sukuseura ry. (ks. kohta 4d). 

 

Lisäksi hanke on ollut yhteydessä ja tehnyt yhteistyötä seuraavien kehittäjätahojen kanssa 

-Kansallisarkisto 

-Kansalliskirjasto  

-Museovirasto / historian kuva-arkisto 

-Internationational Centre for Archival Research ICARUS 

-Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk / Digitalia 

 

Hankkeella on ollut yhteistyötä seuraavien hankkeiden / verkkopalveluiden kanssa: 

-Suomen museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteishakupalvelu finna.fi 

-Topoteekit https://www.topothek.at/en/ 
-Mikrohistoriawiki / Wikidocumentaries https://wikidocumentaries.github.io/ 
-Suomi-tietokanta isotammi.net/ 
-Historiallinen sanomalehtikirjasto digi.kansalliskirjasto.fi 
-Biografiasampo biografiasampo.fi 

-Sotasurmat 2 / Kansallisarkiston rakennusvaiheessa oleva projekti 

 

Omat Juuret hyväksyttiin valtioneuvoston Suomi 100 -ohjelmaan, mutta valtio ei osallistunut sen 

kustannuksiin. 

 



4.4. Tulokset ja vaikutukset 

Hankkeessa rakennettiin verkkopalvelu Omat Juuret. Verkkopalvelu on: 

-suunnattu kaikille  

-yksinkertainen, ei vaadi mitään ennakkotietoja tai -osaamista 

-konkreettinen apuväline omien juurien, oman suvun ja paikallisyhteisön tutkimiseen ja esittämiseen 

-perustoiminnoiltaan kaikille vapaa, laajemmilta osiltaan Suomen Sukututkimusseuran jäsenetu 

-tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 

 

Verkkopalvelu avautuu kaikkien käyttöön kesällä 2019 osoitteissa www.omatjuuret.fi, www.minarotter.fi ja 

www.myroots.fi. 

 

Verkkopalvelun pitkän aikavälin vaikutuksia on vaikea ennakoida. Se on selkeästi erilainen kuin 

kansainväliset kaupalliset sukututkimussivustot tai harvat kotiseutututkimuksen mahdollistavat alustat. 

Viime kädessä sen menestys riippuu siitä, kuinka paljon käyttäjiä ja sitä myötä aineistoa sille saadaan.  
 

 
5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Omat Juuret -verkkopalvelun jatkokehitysmahdollisuudet ovat laajat. Sillä on mahdollisuus kasvaa 

merkittäväksi suku- ja kotiseutututkimuksen alustaksi. Se kuitenkin edellyttää erityisesti tunnetuksi 

tekemistä ja markkinointia nykyisten ja potentiaalisten uusien harrastajien parissa. 

 

Keskeisiä jatkokehitysmahdollisuuksia ovat: 

-muiden tuottaman, valmiina olevan aineiston linkittäminen ja/tai jatkojalostaminen Omiin Juuriin 

-uuden suku- ja kotiseutuaineiston kerääminen ja tallentaminen Omiin Juuriin, esim. tietystä kylästä, 

kuntakeskuksesta tai yksittäisestä pihapiiristä 

-tekninen jatkokehittäminen olemassaolevia ominaisuuksia syventämällä ja kehittämällä uusia 

ominaisuuksia 

-suku- ja kotiseutututkimuksen tunnetuksi tekeminen ja markkinointi verkkopalvelun avulla ja uusien 

käyttäjäryhmien (esim. koululaiset) innostaminen 

 

 
6. Ohjausryhmän lausunto hankkeen toteutuksesta ja loppuraportista 

Ohjausryhmä toteaa, että hankkeen toteutus vastaa alkuperäisiin tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Omat 

Juuret on omiaan herättämään kansalaisten luottamusta elossa olevien henkilöiden henkilötietojen 

käsittelyyn suku- ja kotiseutututkimuksessa. Omat Juuret tarjoaa hyvän alustan erilaisille lähestymistavoille 

paikallistutkimukseen. Se on yksinkertainen ja helppokäyttöinen sekä madaltaa kynnystä oman 

lähiympäristöä ja -yhteisöä koskevan tiedon tallentamiseen. 

 

  




