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SUKUTITMT

SUOI\{AI,ATI.trEN

Suomalaisen

sulnrnimen historiaa.

Sukunimell?i
periytyvea

nineii.

on suhteellisen
johonkin
suutta

tarkoitetaan
I{ykyaikainen

y1-eensH isiiltii
ta.pa k?iytt;iii

1apsi1le
sukunimeii

nuori,

mutta tapa osoittaa
kuuluvaisukuun on j-kivanha,
esimerliiksi
lia.arrDaa,vicli.n sukurr. Seuraavassa otnn
matussa mainitaan
joitain
esil1e
n?ik6kohtia suomalaisen sukllnimen kehityksestd.
Esihi-storial1isena
aikana - slis
sunmn-l,aisten pakanuuden aikana - kiiytetyistii
henkildnimi stii on jonlrurr
verran asiakirjallisiakin
tieto ja, rnutta sen si j:r-an
itiirnerensuomalaisilla
on jo tiissii vaiheessa ol1ut varsinaisi-a sukunimiZi. Toistaiseksi
on ra.tkaisernatta,
olilco Suomessa jo tuolloin
sukunimiii,
mutta on }ruitenlrin
joissain
o1-etettu, ettii niitii
on slillynyt
talonnirnissii.
I{?iin esinerlciksielitlnnlmissb
varsinkin
L/,arjalassa ja
nen-peattei-sissii
sukunimiss?i. Ylcsildnimet
olivat
nerkj-tyksilijt
tZivdnpi?i, si117i ne erottivat
tolsista.an.
Tuol-1-oin
peri.n esilntyl
myds'lisiif,Iimi?i,
mutta ne eiviit olleet
no -LI1 Sl_Er
.
Alvan varmoja tietoja
suomirlaisista
sukunimj.stti on
jiillceen 1100varsinaisesti
vasta kristinuskon
tulon
luvulla.
Jokin pakanuuden aikainen
henkildnnirni
on sa.atsiinii. vaiheessa kun nimen
tanut muuttua sukunirneksl,jo
ja sai urrclen ninen. Esimerlcilcsi Lernkantaja kastettiin
pi.iiisest?i saattoi
IJuclet lmistillitu11a 011i Lempiiiinen.
pyhimysset etunimeth2in annettiin
tietenkin
kristillisten
ten mulcaan. Yleensd kuitenkin
useirnmat sukunimet sa.ivat
alkunsa. isdn, tilan
tai asuinpaika.n sekii rnyds henkilijn
oninaistruden tai anmatin pohjalta
muha.illui sta llsiininisja asuintii. Aluksi ne vaihteli-vat
sulrupolvesta toiseen
paikan mydt?i, mutta viihi-tellen
jiti.vat pysyviksi
ja perinnii11i slksi.
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j?iiv?it 1500-1uvun kesklLiinsi-Suomessa
sukuninet
vaiheen j5.lkeen pois kiiytdstii,
koska talonnirnet
tekiviit ne ta.rpeettomihsl . Tiil1-din tullvat
ylelsesti
k?iytt66n ns patronyymit.
Ne olivat
sukunimiii vastaavia
niuriii etuninen ohe11a, jotka muoclostettlin
l-iittiimiillii islin nimen periilin sana rrpoikatt tal tttytairn (li{attl
l/iikonpoika, Liisa
Pekantytiir).
Talonnimet
klaikana,
vasta

taaskin

mutta

l-500-1uvun

ovat

ol_1eet tunnettuja

ehkii la.ajemrnalti
tulleet
ja
lopul1.a
16o0-1urrun alussa,

ovat

valtao sa nii- stli rnuociost ettiin
-la ja -lli piiii,'bteiden avulla.
vat

luu.m

lmu1ui sista
Horrrin,

vs.t mybs kaupunkien

suomalaisi
I'leningin
porwarit

teluna

erityisen

entist?i

talonnimen

osin

stii

sukr.mlmet o1ietuoikeus.
1500 -

o1len

sta aateLi-snimi sta
jne. 1500-1uvu11a

suktr-nimi-d. Sen si.ia.an suurelta
ka.nsa piti

kb',yttiiijn
jolloin

i s?inti en rl st iniinimi
Niiin

mel,keinpii yksinoma.an aatel-iston

me I'"urjen,

jo kes-

muistamalkoi-

enemrndn kiiyttii?i
varsinainen

sukunimen k?iyttdEl turhana

maalaishienos-

ohe]-].a.

Savo-Ka,rja.lan a1ueel.la tllanne
Itd-Suonessa,
oli
pysyviksi.
toisenla.inen.
Siellii
sukuninet vakiintulvat
Hyvin usein sulnmimi ol.i sama tai
slsiilsi
saman vartalon
kuin asuinpaikkana
olevan lcy1?in niml , esimerkiksl
lliinja Kaipolan
nikkij.liinniemessd
asui Hiinnikiiisiii
kyliissli
Kaipoisia.
?a1jon k?iytettiin
mybs e1-elnten ni-nist?i muoja
clostettuja
sukunimi?i lnrten esimerklksi
l{ettu,
Iiiirl
Tiainen.
Isi,intij. ei oma.ksunut sen tafon nlmeii, jonne hijn muutti vaikka.pa kotiviivyksir
vaan seilytti
lapsuusaikansa
sukunimen, i;iinn?i sa.nassa talossa
saattoj- asua useita
- liinsi-Suomessa
erinimisi.H
ta.as isiintad. ja
rlerheite.
hiinen perhettii.ii.n nimitettiin
talon mukaanr jos yleensii
kohtlalla.
siihen -barvetta olil
samoin o1i myds kotiviivyn
Iliiin oli myds siI1oin
kokonaan toiselle
kun talo siirtyi
vain ollut
suvulle,
sil-15. talon nimen muuttaminen ei niin
nahdollista.
1 600-1uvu11a. tulivat
niksi
l-oin

lluotsin

ritarihuoneen

a1-koi esiinty;i

aa.t e1i st en nimet
perrrstamis"tt

myds pa.lnissuvuil1a

v?ilttlimiittdjdlt""tt.
Tuol.ja muillaltln

kir-

1.O5

kon palvelulisessa

toimivilla

latinalais-

laisperiiisiii
sulnmimi:i.
Itre muodostettiin
(la.tinaa)
ja -ander (hreiklcaa)
ptiiitteil-lii.
vanhernpaintaulustanl

ia l(reikkausein -ius
Oma-sta esi-

lijydiin

nimen li. I V r' I{ l) E R.
Kr,.arle Henrikinpoilca
ilivander toimi Pi-clis jZirven luk()n o1e-bettu, ettii
karina 1700-luvun alkupuo1ella.
Henrik
taan,

Rivander olisi
omaksunut s;ukunimensii va.irnoljoka o1-isl kuulunut
pappissukuun.
Tiimii. vain esi-

merkkinii

siita,

kuinka

sukunimen saaminen o1i

rnybs

mahtlol1.lsta

tapahtua.
Tunnettuja
latlnalaisperiiisi2l
suktmimiii ovat mm Czrlamnius (tulee
sanoista kerla ja
ja Cajanus e1i kajaaniamnis t jokit ) el-i kalajokinen

lainen.
la

Pitej:in

myds pappilan

sittemmin

jiirvellii

ensimrn?ilsen papin

(nykyinen

Nivala)

nlmensii Sinilii-papnil.al-l.e.
yleisestl

esi-i

Bergstrijn.

sul<unimiii.

ruotsinkielisid

sZini o1-i pahasti

lcauppiaalle

1600-1uvu11a
nimiil,

Eriis pidisj?irwel?iinen
vellcaantunut

Erasmus Bjiirkmanille

saa.ttoi

Esimerkiksi

kirkkoherra

mybs porvaristolla

sti kalrsiosaisia
tai

sukr:nirni

nimenii.

Sinelius
esiintyi
Ne ol.ivat
kuten

o1-

Pidisantoi.
jo
yleen-

Striimberg

talonpoilcainen
ka1,a jolcela.i sel1-e

1600-1uwrn

loplupuo-

1el1a.
Ruotujakolaitoksen
ns
myiitii 168o-1uvul-1a syntyiv?it
ja
sotilasnimet.
eninm6kseen ruotsinlcielisi.tj.
Ne olivat
nimiA. Tttnnetuin sotilyhyitii,
muutaman ta.vun pituisia
Stooli-n
lasnimi- lienee Sviircl. Kaikki nnuistavat Vlinrikki
tarinoj-sta
Lotta Sviirdin,
Suomen soda.ssa ha.attmeen sotiStool,in tala.an lesken ja sotilaiden
auttajan.
Vtinrikki
rinoista
nyds nlmet liunter ja lerpper. ovat tuttuja
nriitill?i
allcupuoli slcoll a elii.ne e11.ii sotil,a.s 1700-luvun
tulppr'.ani
esi-isi'illAni
01i sukunimenii Tulnan (lieneeird
tunnettu
Suomessakin jo tuol1.oin).
jonlca
Sotilasnimen
lcirjurir
antoi yleensa viirviiajiin
plti
kelrsiii sulcunimettijrnlll.e renki-po ji11-e t:ul:uninti ' tiel-iihtien allcoivat
tenkin ruotslnkielinen.
1700-1uvulta
kiiytti,i?i sulnrnimjii eniist,?i
myds rnaaseudun kiisityiSlitiset
o1i
suklmirni en ltehitys
enenmiin. Kauprxrkien kiisityiiliilsten
l{iisitydliiissamrnka.lta"inen lnri-n porwaristonkin.
ollut
mutta mydhemmln,
a.lultsj. ruotsiniciel.isiil.,
ten nimet olivat

IUO

yha enenmein su-omenkielisiti.
Kr-rn entisaikoina
arnmatti
siir-blri usea.sti isii.ltii pojalle
monessa polvessa, saattoi a.llma.ttie. ta.rlcoittava.sta
nimestE tu]-la, sukunimi :
esim, Kanlruri, Kai"turi,
L'lyil?i.rl , Seppa tai Sorvari.
1800-1ulnr oli kansa,llisen
herd?imisen aikaa ja suoja. suomenki e1 en k5-ytt6ii ruvetti
ma.l-a,isuutta
in korostamaa.n. L'lar.ssarnrnev.r.tkuttivat
monet nerkitt?iv?it
suomalaisuusnj.ehet }<uten J.V.Snellman,
Elias Ldnnrot ja A.I.
An-r'iclson. lio.nsa..l-li stunt e en herlit e ssii. ryhdytti
in nyb s
sukunimi5. suomentama.an: Forsmanlsta tuli
Yrjd-Koskinen,
:jtenwallista"
ja Iirohnista
Livi
Suonj.o. Suomentami.svfunja. se hui'nentui v
na jatlrui
1900-1uvu11e jopa yltyen
1907 liihes 325O0 suonennettuun
sukunimeen. Vuonna 1921a.stui voima.an (vuotlen 1920) sukunirni1akl , jonka ensimpykiild kuuluvat
rnliinen je. toinen
seuraavastll
ilJokaisel]-a, Suornen kansal.ai-sel1a tulee o11a
Se, jol-la. ei o1.e sukun5.iiri,i.tty sulonimi.
yhclen vuoclen kunimedr olkoon ve1voll-inen
suluessa t?im5.n lain voimaan tulenlsesta
lcunimen hemkkimaan. rl
Lain voima.alr tulemisen
aikaan oli Suornessa vJ.elii suhteelvaan
-'l-isen rrrnsa.asti vriestd:i,
io1la ei sukunimed. ollut,
jotka k5.yttiviit
N?iin o1i varsinkin
maa.vain pa.tronyymejii.
seudun tilattonp"n
vllestdn keskuudessa. Ennen uuclen sukrmimilain voimaan tuloa o1i myds sukunimen vaihteleminen
kehotus
tiiysin va.na.ata, nutta lain yhteytlessii annettlin
Esinerkiksi
vaihtoi
ottaa rtnerintdsukunimetrt.
isoisiini
!.onttila-sukunimensii
tolselrsir
sil-le I'kun panee kontinr
sellcC.b'.nniin
Vuoden 1920 tlenoilsukunimi n?ikyy seldstd'r.
l-a hiin kuitenlcin
vaihtoi
sukunlmensEi entlseen t'perintdsukunimeenr'.

ja 1aki.

ijuln:nimi

sn a.vi o1 i i t t o1 ainsiiF-i"tl?int 6mme poh J a.utuu Ruo t sin
va.lta.lcunnan l.a.in nairna.kaareen v: lta 1734. Sii-nii. arnnetti1n
na.isel-le oikeus kii.ytth?i miehens?i sukunime?i. ja. n?iin tc.a.tllykyin

tiin,

etti,i vi,imo kuului

Varsinnista
ollut.

samaan siiiityyn

velvol-lisuutta

V:n 1920 sukunimila.ki

suorna.la.isella.

tu-lee

miehens?j kanssa.
ei

nimen va,ihtoon
m:i5.r?isi, etld

ol.l-a. sukunimir

mutta

kuitenkaan
jokaisel.la

viel-?ikliii.n

ei ve1-

kiiytt:im?iii.n mj-ehens?i sukrrnirneS. llylcyisin
voimaa.n l-930) sul<unirnilaki
v:n
1929 (tuli
voima.ssa. oleva.
voitettu-

na,ista
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sitten

niier:isi,

etta

naisen

tu1.ee aviof iitossa
hiiytt?ili
poilckeustarpauksessa tyttdnlme-

mieh.ens?i sulnrnimeii ta.i
Li?in siihen

yhdistettynii.

Srii,Lnnijkset lapsen
isyyslain
laissa.

sukunimestLi

ova.t a.Viol-iitto1.aissa,
al'rnetussa" la.issa j;. ottolapsi-

voimaanpanosta
Avioliitossa

Avioliiton

men, mileii eidilla
nimen, jos isyys
avioliiton

syntynyt

ulkopuolella
o1i

laosi

syntymiihetkeUit

lapsen

tunnustetean.

u1kopuo1e11a

sa.a isiln sukunimen.
saa jolco sen ni-

lapsi

syntynyt

tai

fs?irr

On myos mllidollista,

syntynyt

ettd

saa iiiclin

puoli-

Suomafaisuuden

Liitto,

lapsi

son sukrmimen.
Sukunimen oikeussuo jaa valvoo
joka

otti

oteta

ettei

vzrlvoakseen,

kiiyttdiin

laittomasti

sukunimiii
olevia
Jos joku luulee toisen

kliytdssii

lainvastaisesti.

saaneen sukunimensd,

ajaa tuonloistuj-nessa

kannetta

on henki1611?i oilceus

tuomion kumoamiseksi.

Iiita ei
l{imenmrrutosta haetaan liiiinlnhafl.itukselta.
jos halutaan
suktrmydnnetii,
muuttaa viihenni,in ta.virll"inen
nini ylelsesti
kliytdssii olevaan tal jos uusi nimi on tj-etjollain
tatiiviisti
toiee1.1-a suvu11a. I/tytjs edellisiss?i
jos hakija
pauksissa muutos nydnnetaiin,
on aika.isemmin
lall1isesti
kiiyttiinyt
nimeii tai hij.nen esi-isensA
ovat sitii
kiiyttiineet.
saa o1l.a kielenHaettava nimj- ei kuitenkaan
vastalnen
tai muuten sopirnaton.
Sukututki

jat

ovat

varnaanlcin

k?iytyii keskuste1.ua uuclesta

seuranneet

1-ehtlistciss?i
Sen

sukuninilahiehdotuksesta.

mennessii?,in siiilyttiiii
ett?i rnies ja
nyds rnahdollista,
vaimo voisivat
ottaa yhteisen nimen, joha olisi
iommannimi.
Lasten sulmnimest?l vanhemmat
kurnman alkuper?iinen
mulcaan nainen

sai-sl

oman sulcunimensii.

sopisivat

keskeniiiin,

automa-attisesti

avioliittoon

Olisi

el1ei-,

sa.rnakuin

niin

?,iidin.

l-asten

sukunimi

olisi
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Viirne vuoden l-opu11a Suomalaisrruclen Llitto
ulrden vaihtoehdon:

sukrmimi

n:iiirii.ytyisi

esitt:i

sama.lla tavoin

lmin

tiihiinkin
a-sti, mutta va.imo saisi
s?iilyttiie
tyttiinimens;i jos ho.1uaa.. l,{uutoln va.i-mo a.ina ottaisl_ miehens,ii. sul(r.mimen ja. 1-a.pset saisi-vat
is?in sukunimen.
r'julnrnimen bi.iintiiminen ei a.ina o1e yksise1lttelnen
juttu.
Tii.mi:ijohtr.ru suomenkiel-en ns a.stevalhtelusta.
Esirnerkiksi jos sa"na korte on yleisnimi,
se taipuu norrna.al-istj- Ikortteenr,
mutta su-lcuni-rnen?i
sen on mahdo1-'1.iste- taioua rnyds rkorten,
Phb.s?i?intdnii on, ettZi suku ltse
jokln sumii.?iri,i5.,miten sulrunimi taipuu.
Yksi syy, miksi
icunini ei taivr.r-tuksessaan noudata kie.l.en norrnaalla taivutusta,
ett?i nlni
on selvyyrten ta.rve: suku haluaa,
s?lilyttiiii
tunnett a.vuut ensa kaiki s sa sl j arnuodo 1 s sa.. To1selcsi saateta.a.n ka.tsoa, ett?i sana srrlrlmimend rnuuttuu
jolloin
erij.ii.nl-aiseksi suvr-n symboliksl,
se el en?iii kiiyttiiydy tava.l-li. sen sa.nan tavoin.

Sukuninen

suojaus.

Su]runirnen suo jaamisella
nen ha,l-ti ja
voa., ettii

nime?j ei

nel-l,ekiJ.i.inmuulle.
vai-valset

tarkoitetaan

emta.a Suomalalsuuclen

Iiiton

sit?i,

ettit

teht?i.viilrsi

nival-

anneta llman ha.ltijan
suostumusta. kejensa
palkaksi
liitto
veloittaa
Vaivo

20O markkaa.

- K?iyth.nnbssd Suomo.la.lsu.utlenLiit-

to

valvonna.n seuraamalla leil.ninhallituksille
suorittaa
j?i.
eht.r7
t
nimenmuut oshakemuksj-a ja vertaa.mal-la haettu.j a
nimiij. liiton
kaikl:;i
jattua

sukunimikortistoon.

suo jatut

sukunimet.

Mik?ili

Sij.hen on nerkltty
myds
joku hakee suositten

t?istii la.usunnossa
nime5., liitto
ilmoitta.a
ja.
yhteyttii
ha.1l.ltultse11.e
otta,a myds tarvitta.essa.

ldii.ninnimen

ha.1-ti j aan.
toisell-e
Jos jol<u on jostain
syystii sa.anut itselleen
suoJaustodissuojatr.m sukunimen, voi nimensuojaaJa liiton
s?i.dnndsten perusteel1.a so.ad.aa.sian
tulcsen ja sukunimllain
kun
kumotu.hsi oil<euclessa viiden vuotlen lculuessa siit?ir

1r|q

sukunimi on merkitty
v?iestdrelcisteriin.
Lijtto
valvoo
myds muuta. sulrunlmeen kohdistuvaa
loukl(a-usrte. ja- ryhtyy tarvitteLessa
toimenpiteisj.in.
Suome-la"isuurlen Liijiil-l:een yli
ton v 1906 tapahtuneen perlsta.nisen
8000
sukunj-mei,i on suo jattu.
Iieyt;,innij$sEi sulruninen suo jaaninen
te-pa"htuu siten,
ettii t?iytet?i?in Suomalaisutr.den Lj-ito1-ta saa"tava kaavake, jossa kysytiiiin kymment?i sulcunirnen lcZiyttijjii6 sekA
suvun phS.miest?i. tai vastaavaa.
T?i11?-isuvun pii.:imiehelle
ilmeisesti.
te.rko1tetaa.n suvlrn vanhinta
henkiliii,i.
Sitja 1iiten maksetaan suojausmahsu postiin
tai pankkiin
tosta l?ihetetijiin kirjallinen
suo jatusta
todistus
sulrunineste.
Jo itl enkin
set koskisivat
silt v?il jentiien

ti et o j en mukaari uucl et sulcunini 1 aki sri.ii.rl<jksliii.nnbkmy6s sukunimen suo jaax1 liittyviii
Siksj-

nykyisiii.

l-lsimman moni harvinainen
Suomalaisuuden
sesti
via

T,iltto

osoi"ttamaan,
sAiinndksiii

ei

ettii

on t?irke?iii,

sukunimi

ettA. rnahdoljotta.

suojataan,

lqrkenee kiiyteinnbssii
nykyisia

hr".va,inno11isuhminensuo jaa turwaa-

o1-e syyt?i heilrentiiH.
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