
Muuttoliikkeiden monitieteistä tutkimusta 
ja dokumentointia vuodesta 1974



Siirtolaisrekisteri

• Siirtolaisrekisterissä 
yli 800 000 tietuetta (joista 
verkossa 650 000)

• Ennen toista maailmansotaa 
muuttaneet suomalaiset ja 
heidän jälkeläisensä

• Enimmäkseen matkustus- ja 
passitietoja

www.siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi

http://www.siirtolaisrekisteri.siirtolaisuusinstituutti.fi/
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Siirtolaisrekisterin historiaa

• 1974 ->:Tiedusteluja 
sukututkijoilta Suomesta ja 
ulkomailta jo instituutin 
toiminnan alusta alkaen

• 1984: Amerikansuomalaisen 
henkilökortiston laatiminen. 
Lähteenä Kirkollinen Kalenteri 
–julkaisut

• 1988: Opetusministeriöltä 
määräraha passi- ja 
matkustustietojen sekä 
muiden vastaavien lähteiden 
kirjaamiseksi ATK-pohjaiseen 
rekisteriin

• 1989-1991: 
Rekisterihenkilöstö palkataan 
(3 kpl). SR-sovelluksen 
käyttöönotto (osittain edelleen 
käytössä). Rekisteristä 
vakituinen osa SI:n toimintaa 
toiminta-avustuksen 
korotuksen myötä.

• 1999-2000: Rekisteri 
internetiin omatoimisesti 
käytettäväksi

• 2004-2016: 
Organisaatiouudistusten 
myötä rekisteriin jää yksi 
työntekijä 



Siirtolaisrekisterin historiaa

• 2009 ->: Rekisteriin 
vapaaehtoistyöntekijä 
tallentamaan passitietoja

• 2014-2015: Mikrofilmattujen 
passiluetteloiden digitointi

• 2016: Sukututkija Elisabeth 
Uschanov jää eläkkeelle. 

• 2020-2021: Rekisterin uuden 
käyttäjäsovelluksen 
rakentaminen ja lanseeraus



Siirtolaisuusinstituutti

• Perustettu 15.3.1974

• Taustalla lähihistoriamme 
suurimmat muuttoliikkeet 
1960- ja 1970-luvulla

• Instituutin juuret ovat 
historiallisen siirtolaisuuden 
tutkimuksessa, mutta alusta 
asti on mukana ollut myös 
maassa- ja maahanmuutto

Professori Vilho Niitemaa ja oik. instituutin
1. johtaja Olavi Koivukangas käynnistämis-
tilaisuudessa v. 1974.



Yleistä

• Hallintoneuvostossa ja 
hallituksessa 30 
taustayhteisöä

• Yliopistoja
• Ministeriöitä
• Järjestöjä
• Kaupunkeja

• Toiminta-alue
• Suomi
• Ulkosuomalaiset maailmalla

• Henkilöstö (2020, 25 htv)
• toimitusjohtaja
• 8 vakinaista työntekijää
• 10–15 määräaikaista työntekijää

• Talous 2,1 milj. € (2019)
• Opetus- ja kulttuuriministeriö (31 %)
• Turun kaupunki (7 %)
• Muu rahoitus, ml. tutkimusrahoitus (62 

%)

• Säätiön pääoma (12/2019)
• 914 000 €



Toimipisteet

• Turku
• Pääpaikka vuodesta 1974

• Seinäjoki
• Pohjanmaan aluekeskus 

perustettu 1994
• Osaksi Seinäjoen 

yliopistokeskusta 2017
• Vaasa

• Ruotsinsuomalainen yksikkö 
perustettu Kruunupyyhyn 
2014

• Siirto Vaasaan Åbo Akademin 
tiloihin 2017



Toiminta

• Tutkimus- ja 
tietopalvelu

• Arkisto
• Kirjasto
• Siirtolaisrekisteri
• Julkaisut
• Tapahtumat
• Näyttelyt
• Verkostot
• Rahastot ja apurahat
• Väitöskirja-palkinto



Arkisto
(Siirtolaisuuskokoelmat)

• Laajat maastamuutto- ja ulkosuomalaisuuskokoelmat: mm. 
20 000 kirjettä, 38 000 valokuvaa, yli 700 h haastatteluja; 
aineistoja kaiken kaikkiaan yli tuhannelta henkilöltä ja 
yhteisöltä

• Audiovisuaalista materiaalia
• Esineistöä
• Löydymme Finna.fi-hakupalvelusta

https://finna.fi/Search/Results?limit=0&lookfor=siirtolaisuusinstituutti&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Ebuilding%3A%220%2Fsiirtolaisuusinstituutti%2F%22


Tärkeimmät aineistoryhmät

• Kirjeet
• Valokuvat
• Yhdistysasiakirjat
• Päiväkirjat
• Henkilöasiakirjat
• Ääni- ja kuvatallenteet
• Tutkimusaineistot
• Sanoma- ja aikakauslehdet (= lehtiarkisto)
• Esineistö



Arkistoaineiston maantieteellinen 
jakauma:

• Yhdysvallat 50 %
• Australia 15 %
• Kanada 10 %
• Etelä-Amerikka 10 %
• Aasia, Afrikka, Eurooppa 15 %



Arkiston käyttö

• Siirtolaisuuskokoelmat on kaikille avoin arkisto, ja sen 
aineistot ovat pääosin vapaasti käytettävissä.

• Arkistomme aineistoista saa tällä hetkellä parhaiten tietoa 
valtakunnallisen Finna-hakupalvelun kautta (finna.fi) sekä 
ottamalla suoraan yhteyttä arkistonhoitajaan. 

https://finna.fi/Search/Results?limit=0&lookfor=siirtolaisuusinstituutti&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Ebuilding%3A%220%2Fsiirtolaisuusinstituutti%2F%22


Ota yhteyttä!

Siirtolaisrekisteri & arkisto:
• Arkistonhoitaja Jarno Heinilä

• e-mail: jarno.heinila@migrationinstitute.fi
• puh: 040 631 3042



KIITOS!


	Slide Number 1
	Siirtolaisrekisteri
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Siirtolaisrekisterin historiaa
	Siirtolaisrekisterin historiaa
	Siirtolaisuusinstituutti
	Yleistä
	Toimipisteet
	Toiminta
	Arkisto�(Siirtolaisuuskokoelmat)
	Tärkeimmät aineistoryhmät�
	Arkistoaineiston maantieteellinen jakauma:�
	Arkiston käyttö�
	Ota yhteyttä!�
	Slide Number 24

