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Remes, Hannu, Forms in contrast. A Contrastive study of inflectional morphology in Finnish
and Estonian Faculty of Humanities,  Finnish Language, University of Oulu, P.O.Box 1000,  FI-
90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. B 90, 2009

Abstract

In my study I have taken a contrastive look at Finnish and Estonian inflectional morphology as evidenced
in their literary forms. In its perspective the present study differs from the contrastive linguistic research
as it is commonly practiced in Finland, in which the objects of research have usually been the relations
between Finnish and a morphologically poorer Indo-European language. The languages now in
comparison are both morphologically rich languages, viz., Finnish and Estonian, and they also share a
common historical background.

The objective of my study is twofold: the primary goal is to obtain theoretical information about the
relations of inflectional morphology that pertain between these two languages and, secondly, to acquire
pedagogically applicable data for language teaching purposes. In order to achieve these goals, it is essential
to find out how and to what extent Finnish and Estonian differ from each other morphologically, where the
differences come from and how the changes have affected these languages typologically. The results show
that by comparing languages it is also possible to discover such features that would not have been possible
to detect by just focusing on one language. Natural morphology and markedness theory have served as the
theoretical bases for this study. Even in the common grammatical categories there are differences in the
markedness relations between Finnish and Estonian. 

Contrastive research usually deals with a synchronic comparison of languages. However, in analyses
of morphological relations between Finnish and Estonian it has turned out practical to relate the synchronic
phenomena to their historical background. By adopting this procedure, we are able to unveil the strategic
solutions that have taken the languages in different directions. These solutions are reflected in synchronic
differences and they can also be indications of typological differentiation. The reasons underlying
morphological divergence between Finnish and Estonian can often be found in the developments that have
taken place in Estonian: phonological changes can have led to changes in morphological structures and
even to morphological innovations. The complete morphologicalization of consonantal gradation and the
birth of internal inflection are two of the important processes that Estonian has undergone. To some extent,
differences have also been caused by conscious development and standardization of the two languages.

A comparison of inflectional morphology in Finnish and Estonian nouns shows that the singular and
plural genitive forms have a more focal position in Estonian than they have in Finnish. I will also show in
more detail, both diachronically and from the point of view of markedness, the nature of the relationship
between the three plural types of Estonian compared to the two types in Finnish. 

In verb morphology there are important differences, for example, in the passive construction, the mood
system and past tense relations as well as in the selection and morphology of the infinite forms. A
characteristic feature of Estonian is the weakening of the category for person: many finite verb forms are
without the person suffix altogether, or it is optional.

The present analysis shows that the relations between Finnish and Estonian paradigm types are quite
complex. For instance, many Finnish two-stem word-types are parallel to an Estonian type that has evolved
into a single-stem type. However, Estonian can have developed a secondary consonant stem type, which
has no equivalent in the Finnish paradigms. There is also ample evidence for one Finnish paradigm having
its parallels in two or more types in Estonian. This is the case, for instance, in the two-syllable e contracted
nouns and contracted verbs. In addition, a path of development in Estonian may also have led to merging
of two paradigm types, such as the coalescence of us quality terms and action terms.

Keywords: contrastive linguistics, Estonian, Finnish, inflectional morphology, markedness,
paradigms, typology





Remes, Hannu, Muodot kontrastissa. Suomen ja viron vertailevaa taivutus-
morfologiaa. Humanistinen tiedekunta, Suomen kieli, Oulun yliopisto, PL 1000, 90014
Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. B 90, 2009

Tiivistelmä
Tarkastelen tutkimuksessani kontrastiivisesti suomen ja viron taivutusmorfologiaa niiden kirjakie-
lisen edustuksen pohjalta. Lähtökohdiltaan työni poikkeaa Suomessa yleensä harjoitetusta kontras-
tiivisesta tutkimuksesta, jossa kohteina ovat olleet tavallisesti suomen ja jonkin usein morfologial-
taan köyhemmän indoeurooppalaisen kielen suhteet. Nyt vertailtavina ovat paljolti yhteisen taustan
omaavat läheiset sukukielet, suomi ja viro, jotka ovat morfologialtaan rikkaita. 

Tutkimukseni päämäärä on kahtalainen: ensisijaisena tavoitteena on saada teoreettista tietoa
kielten taivutusmorfologisista suhteista, mutta toiseksi myös pedagogisesti hyödynnettävissä ole-
vaa tietoa kielenopetuksen tarpeisiin. Keskeistä on sen selvittäminen, miten ja missä määrin suomi
ja viro poikkeavat toisistaan morfologisesti ja mistä erot johtuvat sekä miten muutokset ovat vai-
kuttaneet kieliin typologisesti. Tulokset osoittavat, että kieliä vertailemalla niistä voidaan saada
selville sellaisiakin seikkoja, jotka eivät olisi havaittavissa vain yhteen kieleen keskittymällä. Tut-
kimukseni teoreettisena viitekehyksenä on luonnollinen morfologia ja tunnusmerkkisyysteoria.
Suomen ja viron välillä ilmenee yhteisissäkin kielioppikategorioissa eroja tunnusmerkkisyyssuh-
teissa.

Kontrastiivisen tutkimuksessa on tavallisesti kyse kielten synkronisesta vertailusta. Suomen ja
viron morfologisten suhteiden selvittämisessä on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi synkronis-
ten ilmiöiden suhteuttaminen historialliseen taustaan. Tällöin näkyvät kieliä eri suuntaan vieneet
strategiset ratkaisut, jotka nyt kuvastuvat synkronisina eroina ja voivat olla osoituksena typologi-
sesta erilaistumisesta. Suomen ja viron morfologisten erojen syynä on usein etenkin virossa tapah-
tunut kehitys: äänteenmuutokset ovat voineet johtaa kielen muotorakenteessa muutoksiin, myös
morfologisiin innovaatioihin. Tärkeitä prosesseja ovat virossa olleet astevaihtelun täydellinen mor-
fologistuminen ja sisäisen taivutuksen synty. Niin ikään eroja on jossain määrin aiheuttanut kiel-
ten tietoinen kehittäminen ja normittaminen.

Suomen ja viron nominien taivutusmorfologian vertailu osoittaa, että virossa erityisesti yksi-
kön ja monikon genetiivimuodoilla on järjestelmässä huomattavasti keskeisempi asema kuin suo-
messa. Esitän myös lähemmin, millainen on viron kolmen monikkotyypin suhde suomen kahteen
tyyppiin sekä diakronisesti että tunnusmerkkisyyden kannalta. Verbimorfologiassa kielten kesken
on tärkeitä eroja muun muassa passiivissa, modusjärjestelmässä, imperfektityyppien suhteissa sekä
infiniittimuotojen valikoimassa ja morfologiassa. Virolle leimallista on persoonakategorian heikke-
neminen: monet finiittiset verbimuodot ovat vailla persoonapäätettä tai sellainen on valinnainen.

Suomen ja viron paradigmatyyppien suhteet osoittautuvat varsin kirjaviksi. Monia suomen kak-
sivartaloisia sanatyyppejä vastaa virossa yksivartaloiseksi kehittynyt tyyppi. Toisaalta viroon on
voinut syntyä sekundaaria konsonanttivartaloisuutta, jollaiselta suomen paradigmoista puuttuu
vastine. On myös useita esimerkkejä siitä, että yhtä suomen paradigmatyyppiä, esimerkiksi kaksi-
tavuisia e-supistumanomineja sekä supistumaverbejä, vastaa virossa kaksi tai useampia tyyppejä.
Kehitys on virossa voinut johtaa myös kahden paradigmatyypin, kuten us-ominaisuudennimien ja
-teonnimien, yhdistymiseen.

Asiasanat: kontrastiivinen lingvistiikka, paradigmat, suomi, taivutusmorfologia, tunnusmerkki-
syys, typologia, viro
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Alkusanat 

August Ahlqvist kirjoitti aikoinaan, että ”wiron kielen tutkiminen on meidän 

välttämätöin velvollisuus”. Itselleni syventyminen suomen ja viron morfologisten 

suhteiden selvittämiseen on ollut mieluisa tehtävä, harrastus normaalin yliopisto-

työn ohessa. Kiinnostukseni viron kielen tutkimiseen juontuu 1980-luvun alku-

vuosilta, jolloin laadin suomalaisille tarkoitetun viron kieliopin ja jouduin tietysti 

asennoitumaan työhön kontrastiivisesti: oli pidettävä silmällä ennen kaikkea 

suomen ja viron erojen aiheuttamia oppimisen kannalta tärkeitä ja ongelmallisia 

seikkoja. Samoihin aikoihin käynnistyi suomen ja viron kieliopillisen vertailun 

tutkimushanke, jossa pyrin alusta lähtien olemaan aktiivisesti mukana ja jonka 

tutkijamatkat, monet seminaarit sekä niihin liittyvät keskustelut suomalaisten ja 

virolaisten tutkijoiden kanssa antoivat virikkeitä omaan tieteelliseen työhöni. 

Haluan kiittää lämpimästi väitöskirjani ohjaajaa professori Helena Sulkalaa 

kaikesta siitä opastuksesta ja avusta, jota olen vuosien varrella saanut. Hän on 

antanut työni käsikirjoituksesta eri vaiheissa hyödyllistä ja rohkaisevaa palautetta. 

Käynti Oulun yliopistossa on aina ollut mieluisa kokemus, mistä kiitän muutakin 

suomen kielen oppiaineen ystävällistä ja avuliasta väkeä. 

Esitän parhaat kiitokseni tutkimukseni esitarkastajille Tampereen yliopiston 

suomen kielen emeritusprofessorille Heikki Paunoselle ja Tarton yliopiston viron 

kielen professorille Helle Metslangille heidän esittämistään hyödyllisistä huomau-

tuksista ja parannusehdotuksista. 

Virolaisia ystäviäni ja tuttaviani ajattelen kiitollisuudella: he ovat kaikki ol-

leet osaltaan johdattamassa minua kieliyhteisöönsä, äidinkielensä kiehtovaan 

maailmaan. Erityisesti kiitän tutkija Silvi Varea lukuisista keskusteluista, jotka 

ovat avartaneet näkemystäni muun muassa viron kielen synkronisen ja diakroni-

sen tutkimuksen suhteista, sekä professori Mati Hintiä, joka sekä tavatessamme 

että tuotantonsa välityksellä on syventänyt viron fonologian ja morfologian 

tietämystäni. 

Joensuun yliopiston suomen kielen professori Pirkko Muikku-Werner on kan-

sainvälisen VIRSU-hankkeen (Viro ja suomi kohdekielinä) koordinaattori, joka 

on monin tavoin edistänyt suomalais-virolaista tutkimusta. Hänen kanssaan olen 

käynyt yhteisöllisessä ilmapiirissä kiinnostavia keskusteluja viron kielen kysy-

mysten ohella monista kielenulkoisista asioista. Professori Jussi Niemen kielitie-

teen asiantuntemukseen olen turvautunut vuosien varrella tuon tuostakin; hän on 

aina ollut valmis auttamaan ja on suhtautunut kannustavasti viron kielen tutki-

mukseen. Lausun molemmille suurkiitokset. Kiitän myös yliassistentti Samuli 
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Häggiä ja lehtori Mika Hallilaa, joiden teknistä tietämystä olen voinut käyttää 

hyväkseni ja jotka kiinnostavilla kahvipöytäkeskusteluilla ovat tuoneet virkistystä 

yliopiston arkeen. 

Kiitän humanististen tieteiden kandidaatti Jonna Rehua, joka on auttanut vii-

meistelemään tutkimustani painettavaan asuun, sekä maisteri Risto Heléniä 

tiivistelmän englanninnoksesta. Kieliasun tarkistamisesta kiitän professori Jussi 

Niemeä. 

Puolisoani Tuijaa kiitän lämpimästi kärsivällisestä myötäelämisestä ja kan-

nustuksesta. 

Joensuussa 10. toukokuuta 2009 Hannu Remes 
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1 Johdanto 

Kontrastiivinen kielentutkimus on kahden tai useamman kielen vastakohtaistavaa 

rakenteellista vertailua, jossa pyritään selvittämään kielijärjestelmien erot ja 

yhtäläisyydet. Suomessa harjoitetussa kontrastiivisessa tutkimuksessa ovat koh-

teina olleet tavallisesti suomen kielen ja jonkin usein morfologialtaan paljon 

köyhemmän indoeurooppalaisen kielen, esimerkiksi englannin, suhteet, ja huomio 

on kiinnitetty enimmäkseen foneettisiin, syntaktisiin ja semanttisiin seikkoihin. 

Morfologinen vertailu on pakostakin rajoittunut sen esittämiseen, millaisia vasti-

neita suomen taivutusmuodoilla on toisessa kielessä, esimerkiksi imperfek-

tillämme englannissa tai saksassa, ja näin on saatu kuva kielten morfosyntaktisten 

kategorioiden piirteiden suhteista. Kun vertailtavina ovat paljolti yhteisen taustan 

omaavat läheiset sukukielet, kuten tutkimuksessani suomi ja viro, on mahdollista 

kohdistaa laajemmin huomio myös puhtaasti kielten morfologiseen tasoon, niiden 

muotojärjestelmien suhteisiin, ovathan molemmat kielet tunnetusti morfo-

logialtaan rikkaita.  

Tarkastelen tutkimuksessani kontrastiivisesti suomen ja viron taivutus-

morfologiaa pääasiallisena lähtökohtana kummankin tahon kirjakielen mukainen 

edustus. Näkökulma on suomalainen; viroa peilataan suomen kieleen, mikä tie-

tysti vaikuttaa asioiden käsittelytapaan ja tutkimustuloksiin. Tutkimukseni pää-

määrä on kahtalainen: ensisijaisena tavoitteena on saada teoreettista tietoa tutkit-

tavien kielten morfologisista suhteista, mutta toiseksi myös tietoa, jota on mah-

dollista hyödyntää suomalaisten viron opetuksessa ja ehkä jossain määrin myös 

opetettaessa virolaisille suomea. Keskeistä on pyrkiä selvittämään, miten ja missä 

määrin suomi ja viro poikkeavat toisistaan morfologisesti ja mistä erot johtuvat 

sekä miten muutokset ovat vaikuttaneet kieliin typologisesti. On aivan ilmeistä, 

että vertailemalla suomea ja viroa niistä voidaan saada selville sellaisiakin seikko-

ja, jotka eivät olisi havaittavissa vain yhteen kieleen keskittymällä. Esimerkiksi 

suomen ja viron astevaihteluerojen tarkastelu paljastaa syyt moniin virossa tapah-

tuneisiin nominien ja verbien taivutustyypin vaihtoihin sekä selittää uuden, vailla 

suomalaista vastinetta olevan nominityypin synnyn. 

Suomen ja viron kontrastiivista taivutusmorfologiaa koskeva tutkimustoimin-

tani käynnistyi 1980-luvulla osana tuolloin aloitettua tutkimushanketta ”Suomen 

ja viron kieliopillinen vertailu”, jonka alueiksi tulivat kielen eri tasot, myös 

morfologinen. Tarkoituksena oli toteuttaa hanketta suomalais-virolaisten työryh-

mien tai -parien voimin. Suunnitteluvaiheessa todettiin, että tutkimuksessa olisi 

erotettava kaksi osakokonaisuutta: suomen ja viron rakenteellinen vertailu ja 
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oppimisvaikeuksiin perustuva virheanalyysi. (Remes 2004: 35–36.) Itse olen 

keskittynyt lähinnä rakenteelliseen vertailuun. Tutkimukseni eräänlaisena varhai-

sena esityönä voi pitää 1983 ilmestynyttä laatimaani Viron kielioppia, jonka 

taustalla puolestaan oli yli kymmenvuotinen kokemus viron opettamisesta suoma-

laisille. Teoksesta suurin osa on omistettu morfologialle, ja olen tarkastellut sekä 

nominien että verbien taivutuskategorioita ja taivutustyyppejä usein suomeen 

kontrastoiden. Päähuomio on kohdistettu kysymyksiin, joissa viro eroaa suomesta 

ja jotka saattavat aiheuttaa oppimisvaikeuksia. Nyt käsillä oleva tutkimukseni on 

ajan mittaan kasvanut tältä sekä suomen ja viron morfologista vertailua käsittele-

vien artikkelien ja lisensiaatintyöni pohjalta systemaattiseksi nominien ja verbien 

kontrastiivisen taivutusmorfologian teoreettiseksi käsittelyksi.  

Suomalaiset voivat virolaisten suomessa ja vastaavasti virolaiset suomalais-

ten virossa havaita helposti virheitä. Suomen kannalta ovat vääriä muun muassa 

sellaiset virolaisten puheesta muistiin merkitsemäni muodot kuin yksikön parti-

tiivi rakkausta (pro rakkautta), monikon partitiivit tarinaita ja seinuja (tarinoita, 

seiniä), illatiivi (pukeudun) hameen (hameeseen) sekä verbi-ilmaukset (se) tee 

(pro tekee), kaivasivat (kaivoivat), (olen) tapanut (tavannut) ja älkää tulkaa 

(älkää tulko). Suomalaisten vironoppijoiden tuottamia virheellisiä muotoja ovat 

esimerkiksi poegana (pro pojana), pimed (pimedad), ilusi (ilusaid), pereid 

(peresid), lugeb (loeb), istusivad (istusid) ja luvanud (lubanud). Kyse ei tällaisissa 

tapauksissa ole yleensä satunnaisista lipsahduksista, vaan taustalla ovat syvem-

mät, suomen ja viron monissa kohdin erilaisista taivutusjärjestelmistä johtuvat 

syyt. Pyrin tutkimuksessani selvittämään tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa muun 

muassa kuvatunlaisia virheitä. 

Kirjakielten mukainen edustus (ks. Koivusalo 1979: 218; KTS s.v. kirjakieli, 

yleiskieli 1) on valittu tutkimukseen sekä aineiston yhteismitallisuuden että 

pedagogisten seikkojen vuoksi, noudattaahan viron opetuksen ja oppikirjojen kieli 

voittopuolisesti kirjakielen rekisteriä. Tarkastelun ulottaminen murteiden puolelle 

merkitsisi tutkimuksen tavatonta laajenemista ja sovellettavuuden luonteen 

muuttumista. On sitä paitsi huomattava, että kirjakielten erojen vastapainoksi 

löytyisi miltei aina suomen kirjakielen ja viron jonkin murteen, yleensä Koillis-

Viron rantamurteen tai eteläviron, väliltä yhtäläisyyksiä. Vastaavasti kirjaviroa 

muistuttavia piirteitä löytyy varsinkin suomen lounaismurteista. Olen kuitenkin 

kielioppikategorioiden käsittelyn yhteydessä usein avartanut tarkastelukulmaa ja 

tuonut esimerkkejä viron murteista, vanhasta kirjakielestä ja kansanrunouden 

kielestä paremman kokonaiskuvan saamiseksi. 
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Kontrastiivisen tutkimuksen lähtökohtana on yleensä kahden tai useamman 

kielen synkroninen vertailu. Tutkimusta tehdessäni on kuitenkin vahvistunut 

käsitys, että usein on hyödyllistä laajentaa näkökulmaa diakronian puolelle, josta 

löytyy selityksiä varsinkin läheisten sukukielten suhteisiin. Samaan seikkaan on 

kiinnittänyt huomiota Heikki Paunonen (1991: 25), joka suomen ja viron kontras-

tiivista hanketta tarkastellessaan toteaa synkronis-diakronisen näkökulman antoi-

suuden. On tarkoituksenmukaista suhteuttaa synkroniset ilmiöt historialliseen 

taustaan. Tällöin näkyvät kieliä eri suuntiin vieneet strategiset ratkaisut, jotka nyt 

kuvastuvat synkronisina eroina. Suomen ja viron kohdalla erot voivat olla osoi-

tuksena muun muassa typologisesta erilaistumisesta. 

Tutkimuksessani olen suomen ja viron nomini- ja verbifleksion käsittelyssä 

noudattanut paljolti perinteistä kielioppimallia täydennettynä morfologian uu-

demmilla kuvauksilla (esim. Karlsson1 1983, virosta mm. Mati Hintin teokset ja 

artikkelit), sillä keskeistä on muotokategorioiden kontrastointi. Jossain määrin 

olen ottanut huomioon, lähinnä eräissä termiseikoissa sekä morfotaksin käsitte-

lyssä, vuonna 1995 ilmestyneen viron kielen deskriptiivisen kieliopin morfologiaa 

esittelevän osan Eesti keele grammatika I. Siinä on taivutusmorfologian perustana 

Ülle Viksin kehittämä klassifikatorisen morfologian malli (EKG I 1995: 6), jonka 

monet ratkaisut lähtevät puhtaasti viron kielestä eivätkä ole niinkään antoisia 

vertailevan taivutusmorfologian kannalta (esim. illatiivit keelde ’kieleen’ ja 

uude ’uuteen’ tulkitaan samanlaisen de-päätteen sisältäviksi [s. 200], imperfektit 

jõin ’join’ ja tulin ’tulin’ erityyppisiksi tunnuksen käytön osalta [s. 239−241], ja 

passiivin tunnus esitetään erilaisena muodossa kirjutatakse ’kirjoitetaan’ kuin 

muodoissa kirjutataks ’kirjoitettaisiin’ ja kirjutatagu ’kirjoitettakoon’ [s. 243]). 

Eesti keele grammatika on paljolti pohjana uudemmalle viron kielen käsikirjalle 

(EKKR 2000). Perinteisen kielioppimallin noudattaminen näkyy myös siinä, että 

tutkimukseni kohteena olevien suomen kielen muotokategorioiden valikoima 

poikkeaa jonkin verran 2004 ilmestyneen Ison suomen kieliopin esittämästä. 

Morfologinen vertailtavuus ei kuitenkaan liene siitä kärsinyt. Kielioppitermien 

käyttö on – sekaannusten välttämiseksi – suomen osalta niin ikään perinteistä: 

numeroin verbien infiniittiset muodot enkä käytä ISK 2004:n mukaisia tunnuksiin 

perustuvia nimityksiä. Olisi häiritsevää puhua esimerkiksi suomen MA-

infinitiivistä ja viron ma-infinitiivistä tai suomen VA- ja NUT-partisiipeista ja 

                                                        
1 Tekstissä olevissa lähdeviitteissä Karlsson viittaa Fred Karlssoniin. Muutamissa kohdissa on viittaus 
Göran Karlssoniin, jolloin viitteessä on myös etunimi. 
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viron v- ja nud-partisiipeista, kun kuitenkin usein ovat huomion kohteena diakro-

nisesti vastaavien kategorioiden väliset erot. 

Tarkastelen tutkimuksessani aluksi, luvussa 2, kontrastiivisen kielen-

tutkimuksen taustaa sekä eräitä peruskäsitteitä ja siirryn sitten käsittelemään 

suomen ja viron vertailun vaiheita. Ensimmäinen tunnettu suomen ja viron kont-

rastiivinen esittely on vuodelta 1650, mutta varsinaisesti syvällisempi paneutumi-

nen kielten vertailuun alkoi 1800-luvulla sekä Suomessa että Virossa. Suomessa 

merkittävimpiä viron tunnetuksi tekijöitä ja tutkijoita olivat alkuvaiheessa Elias 

Lönnrot, August Ahlqvist ja Julius Krohn, joilta on kosolti havaintoja kielten 

eroista. Virossa taas pidettiin monilla tahoilla suomea ja suomen kielioppeja 

esikuvina oman kielen ja sen kieliopin kehittämisessä, mikä väistämättä johti 

kielivertailuihin. Johannes Aavikin 1900-luvun alkukymmeninä toteuttama viron 

kielenuudistus, johon suomi tarjosi mallia ja aineksia, ei ollut lähtökohdiltaan 

eikä päämääriltään tieteellinen, mutta se herätti kuitenkin vilkasta kontrastiivista-

kin keskustelua. Yksi keskustelijoista oli monipuolisesti viron tutkimusta harjoit-

tanut Lauri Kettunen, joka laati myös runsaasti vertailevia huomioita sisältäneitä 

viron kielen oppikirjoja sekä viron äännehistorian. Toisen maailmansodan jälkei-

sen muutamia vuosikymmeniä kestäneen hiljaiselon jälkeen suomalais-virolainen 

kontrastiivinen tutkimus virisi uudelleen ja järjestelmällisempänä. Esittelen 

muutamia 1980-luvulla ja sen jälkeen aloitettuja tutkimushankkeita sekä tarkaste-

len sitä, kuinka lähisukuisten suomen ja viron kielivertailu on avartanut kontras-

tiivisen tutkimuksen näkökulmaa tuomalla muun muassa korosteisesti esille 

morfologisen interferenssin laajuuden. 

Luvussa 3 käsittelen suomen ja viron taivutusmorfologian tunnusmerkkisyys-

suhteita. On tavallista, että kielten muotokategoriat eivät ole tässä valossa tasa-

vertaisia, vaan esimerkiksi diakroniselta taustaltaan yhteinen muoto voi olla 

toisessa kielessä tunnusmerkitön tai vähemmän tunnusmerkkinen ja toisessa 

selvästi tunnusmerkkisempi. Tutkittavien kielten kesken on tärkeitä eroja muun 

muassa nominien monikkotyypeissä ja imperfektin muodostuksessa, samoin eri 

alkuperää olevien konditionaalimuotojen tunnusmerkkisyysasteessa. Tarkastelen 

myös suomen ja viron paradigmatyyppien välillä tavattavia tunnus-

merkkisyyssuhteiden eroja. 

Tutkimukseni 4. luvussa esittelen suomen ja viron morfologisten erojen syitä. 

Vaikka itämerensuomalaisten kielten fleksion vertailussa voidaan diakronisena 

lähtökohtana pitää pääosin yhdenmukaista myöhäiskantasuomalaista järjestelmää, 

näyttävät eräät kielten väliset erot kuvastavan kantasuomesta peräisin olevia 

murre-eroja. Ratkaisevasti suomea ja viroa ovat kuitenkin eriyttäneet kielten 
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erilliskehityksen aikaiset muutokset, etenkin virossa 1200–1400-luvuilla tapahtu-

neet keskeiset äänteenmuutokset, joilla oli monissa tapauksissa vaikutusta myös 

kielen morfologiseen järjestelmään. Viroon kehittyi esimerkiksi morfotaktisia 

rajoituksia, joilla ei ole suomessa vastinetta. Toisaalta konservatiivisemmassa 

suomessa täydentyi o − ö -harmonialla vokaalisointusysteemi, jollainen virosta 

puuttuu.  

Tärkeä seikka on suomen ja viron astevaihtelun luonteen erilaisuus. Virossa 

vaihtelu on täysin morfologistunut, ja taipuvan lekseemin paradigman ominai-

suuksiin kuuluu joko astevaihteluttomuus tai astevaihtelu. Astevaihtelu on myös 

laajentunut klusiilien ulkopuolelle, osin kvantitatiivisena pitkät konsonantti- ja 

vokaalisekvenssit käsittävänä vaihteluna. Runsaasti taivutusmorfologisia muutok-

sia on aiheuttanut viroon kehittynyt rajoitus: käänteinen, vahveneva astevaihtelu, 

jossa nomineilla nominatiivi on heikossa ja genetiivi vahvassa asteessa sekä 

verbeillä da-infinitiivi heikossa ja preesens vahvassa asteessa, on mahdollinen 

vain, mikäli paradigmassa vahva aste on 3. kvantiteetissa. Typologisesti merkittä-

vä suomesta poikkeava viron piirre on sananmuotojen kulumisesta johtuva runsas 

sisäinen taivutus, jossa taivutusmuodot, erityisesti nomineilla, eroavat toisistaan 

vain vartalossa esiintyvien konsonantti- ja vokaalivaihtelujen perusteella. Suffik-

siainesten katoaminen on johtanut usein myös sijamuotojen homonymiaan, mikä 

puolestaan on voinut aiheuttaa syntaktisia muutoksia. 

Koska tutkimuksessani on lähtökohtana suomen ja viron kirjakielten mu-

kaisen edustuksen vertailu, on morfologisten erojen aiheuttajana otettava huomi-

oon myös kielten tietoinen kehittäminen ja normittaminen. Suomessa ja Virossa 

on päädytty erilaisiin ratkaisuihin esimerkiksi verbien imperfektin ja konditionaa-

lin monikon kolmannen persoonan päätteen vakiinnuttamisessa (sm. (he) tuli/t → 

tuli/vat, vrt. vir. (nad) tuli/d2). Viron kieleen uudelleen tuotu essiivi on normitettu 

astevaihteluedustukseltaan yksikön genetiivin mukaiseksi ja voi siten olla heikko-

asteinen, kun taas suomessa muodossa on aina vahva aste. Kieliä ovat eriyttäneet 

myös kielenuudistajien viroon esittämät uudet muodot, synteettinen nuks-

tunnuksinen konditionaalin perfekti ja finaalinen maks-muoto, sekä vuonna 1980 

tehty ratkaisu, joka mahdollisti aktiivin konditionaalin persoonapäätteettömän 

käytön. 

Tutkimukseni laajimmassa, 5. luvussa vertailen suomen ja viron taivutusmuo-

tojärjestelmiä. Nominien osalta käsittelen ensin sijasysteemiä sekä yksittäisiä 

                                                        
2 Tekstissä käytetään morfeeminrajojen osoittamiseen yleensä vinoviivaa. Kun rajan tärkeyttä erityi-
sesti korostetaan, on käytössä plusmerkki. 
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yksikön ja monikon sijamuotoja. Esille tulevat myös kielten nominitaivutuksen 

typologiset erot. Tämän jälkeen otan esille monikon muodostuksen sekä kielten 

monikkojärjestelmissä esiintyvät erikoispiirteet ja vastaavuussuhteet. Suomelle 

tyypillistä on omistusliitteinen taivutus, jollaista kirjavirossa ei esiinny. Siitä on 

kuitenkin jälkiä useissa kirjakielen leksikaalistuneissa muodoissa, ja possessii-

visuffikseja löytyy kansanrunoista sekä jossain määrin kansankielestä, lähinnä 

rantamurteesta. Verbien taivutusmorfologian vertailussa ovat ensin tarkasteltavina 

passiivi ja sen muodostamiseen liittyvät kielittäiset erikoispiirteet. Tämän jälkeen 

käsittelen kielioppikategorioittain verbien finiittimuotoja, muun muassa eroja 

modusjärjestelmissä ja imperfektin muodostuksessa. Viron nuorehkoilta moduk-

silta kvotatiivilta, epäsuoralta tapaluokalta (esim. ta tulevat ’hän kuulemma tulee, 

hän kuuluu tulevan’), ja osin jussiivilta, epäsuoralta imperatiivilta (esim. mina 

tehku ’minun on (muka) tehtävä’, oik. ”minä tehköön”), puuttuvat suomesta 

vastineet; virossa puolestaan ei ole suomen tapaan potentiaalia. Tarkastelenkin 

lähemmin syitä, jotka ovat vaikuttaneet potentiaalin väistymiseen virosta. Kielto-

rakenteiden vertailun jälkeen ovat vuorossa verbien infiniittiset muodot vastaa-

vuussuhteineen sekä erot infiniittisten muotojen järjestelmissä. Nominien ja 

verbien taivutusjärjestelmien käsittelyn yhteydessä on myös katsaukset morfotak-

siin: vertailen viron kielen rakenteisiin suomessa esiintyviä morfotaktisia mahdol-

lisuuksia. Verbien morfotaksin esittelyssä keskityn lähinnä yhdistämättömiin 

muotoihin, mikä on puhtaasti taivutusmorfologian kannalta keskeistä; liittomuo-

dothan koostuvat verbien yksittäisistä taivutusmuodoista. 

Luvussa 6 huomio kohdistuu suomen ja viron sanavartaloiden vertailuun. 

Oletetut myöhäiskantasuomesta periytyneet suhteet paradigmojen jakautumisesta 

yksi- ja kaksivartaloisiin ovat varsinkin virossa muuttuneet suuresti, ja on useita 

esimerkkejä aiemman (ja suomessa edelleen) yksivartaloisen paradigmatyypin 

muuttumisesta kaksivartaloiseksi. Toisaalta kehitys on voinut virossa johtaa myös 

vanhan kaksivartaloisuuden väistymiseen ja paradigmasuhteiden yksinkertaistu-

miseen, näin varsinkin verbifleksiossa. Eräissä tapauksissa tuloksena on ollut 

sellaisia taivutusvartaloiden kombinaatioita, joilla ei ole suomessa vastinetta. 

Luvussa 7 tarkastelen suomen ja viron taivutussuffikseja ja niiden allo-

morfiaa, jossa on selviä kielittäisiä eroja. Syinä ovat muun muassa suomessa 

esiintyvä mutta virosta puuttuva suffiksiharmonia, viron loppuheittoisuuden 

aiheuttama varianssi, erot sidonnaisten morfeemien astevaihteluseikoissa sekä 

assimilaatioiden seurauksena kehittynyt allomorfia. 

Seuraavassa luvussa käsittelen sanojen vartaloissa esiintyviä morfofono-

logisia vaihteluja, joita suffiksien liittyminen usein laukaisee. Morfofonologisten 
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vaihtelujen aiheuttama taivutusvartaloiden allomorfia on tärkeä seikka sekä 

suomessa että virossa paradigmatyypin määräytymisen kannalta. Katsauksessa 

lähtökohtana ovat muutamat kielivertailun kannalta keskeiset suomessa esiintyvät 

konsonantti- ja vokaalivaihtelut, ja tarkastelen niiden vastaavuuksia virossa. Viro 

osoittaa toisaalta pyrkimystä vanhojen vaihtelujen tasoittumiseen, mutta toisaalta 

kieleen on kehittynyt uusia vaihteluja, joilta puuttuu suomalainen vastine (esim. 

lääs : lääne : lään/t -tyyppisten paradigmojen vaihtelu s : n). 

Tutkimukseni 9. luvussa paneudun lähemmin suomen ja viron paradigma-

tyyppien suhteisiin ja otan esimerkkejä kielissä esiintyvistä pääteparadigmoista. 

Sekä nominien että verbien taivutuksesta löytyy joukko tapauksia, joissa suomen 

yhtä paradigmatyyppiä vastaa virossa kaksi tai useampia tyyppejä, muun muassa 

eA- ja (i)nen-nominiemme sekä ele-verbiemme vastineiden taivutuksessa. On 

myös mahdollista, että kahden suomen paradigmatyypin, kuten Us-ominaisuuden-

nimien ja Us-teonnimien, virolaiset vastineet ovat yhdistyneet, ja nykyiset taivu-

tuserot määräytyvät aivan eri perustein kuin suomessa. Kiinnostavan ryhmän 

muodostavat supistumaverbit. Kummassakin kielessä verbityyppi on produktiivi-

nen, mutta vain osa yhteisistä verbeistä kuuluu tähän tyyppiin. Useiden suomen 

supistumaverbien vastineet ovat siirtyneet muihin verbityyppeihin, ja toisaalta 

virossa diakroniseen supistumatyyppiin kuuluu myöhään muista ryhmistä siirty-

neitä verbejä. Esitän paradigmatyyppien suhteita käsitellessäni syitä, jotka ovat 

johtaneet nykyiseen tilanteeseen. Käsittelen myös suomen ensi tavultaan lyhyiden 

astevaihtelullisten klusiiliverbien (jakaa : jaan, lukea : luen, sitoa : sidon, 

lupaan : luvata) virolaisia vastineita ja näiden paradigmasuhteissa tapahtuneita 

muutoksia. Selvitän tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet monien virolaisten verbien 

siirtymiseen astevaihteluttomaan taivutukseen.  

Tutkimuksessani ei ole aina mahdollista välttää sitä, että eräät morfologian 

seikat tulevat esille useammassa kohdassa. Tarkastelukulman kuitenkin vaihtuessa 

tämä ei haitanne, vaan näin on mahdollista saada parempi kokonaiskuva kielten 

morfologisista suhteista. 
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2 Suomen ja viron kontrastiivinen tutkimus 

2.1 Kontrastiivisesta tutkimuksesta 

Kontrastiivisen tutkimuksen perusajatuksena on Kaisa Häkkisen (1987:13−14) 

määritelmän mukaan ”kahden tai useamman kielen synkroninen rinnakkainasette-

lu ja toisiaan vastaavien kohtien vertaileminen sekä näiden erojen ja mahdollisesti 

myös yhtäläisyyksien toteaminen” (ks. myös Fries 1945: 9, Lado 1964a: 1, Saja-

vaara 1980: 206). Tavoitteet ovat osittain samat kuin kielitypologian, joka luokit-

telee kieliä ryhmiin juuri niiden yhtäläisten ja erilaisten piirteiden pohjalta. Kont-

rastiivinen tutkimus on tavallisesti kahden kielen vertaamista keskenään, kun taas 

kielitypologian tavoitteena on luokitella kaikki kielet niissä vallitsevien univer-

saalien perusteella. Typologia voi tutkia myös yksittäisiä kielen ilmiöitä, jolloin 

kohdekieliä on yleensä vain muutamia. Tällöin typologialla ja kontrastiivisella 

tutkimuksella ei käytännössä ole varsinaista eroa, vaan sellainen on lähinnä 

tavoitteissa: kontrastiivisessa tutkimuksessa tarkastellaan eroja ja yhtäläisyyksiä 

pelkästään tutkittujen kielten välillä, mutta typologiassa tulokset pyritään suhteut-

tamaan maailman kielistä ja kielityypeistä olevaan tietoon. (Huumo 1992: 24–25.) 

Kontrastiivisessa analyysissa verrataan yleensä synkronisesti kielten systee-

mejä, esimerkiksi jotakin lähtökielen fonologista tai morfologista piirrettä vastaa-

vaan kohdekielen piirteeseen. Tšekkiläisten tutkijoiden keskuudessa alettiin 1960-

luvulla puhua konfrontatiivisesta lingvistiikasta. Termi tuli laajemmin käyttöön 

lähinnä itäeurooppalaisessa ja länsisaksalaisessa kielitieteessä. (Fisiak 1983: 12.) 

Toisinaan on haluttu tehdä ero kontrastiivisen ja konfrontatiivisen tutkimuksen 

välillä ja on katsottu, että kontrastiivisessa tutkimuksessa keskitytään vertailtavien 

kielten eroihin kun taas konfrontatiivisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota 

sekä vertailtavien kielten eroihin että yhtäläisyyksiin (Häkkinen 1987: 6, Pusztay 

1993: 7). Tällainen kahden termin käyttö ja samalla kahden toisistaan hieman 

poikkeavien suuntausten erottaminen ei ole kuitenkaan saanut yksimielistä hyväk-

syntää, ja tavallista on, että kontrastiiviselle lingvistiikalle annetaan – näin muun 

muassa Suomessa – laaja sisältö: se on ensisijaisesti tutkittavien kielten erojen, 

mutta myös yhtäläisyyksien vertailemista (ks. Fisiak 1980a: 1). 

Kielten kontrastiivinen analyysi on varsin vanha ilmiö, sillä suuri osa histo-

rioivaa, komparatiivista kielitiedettä on ollut luonteeltaan kontrastiivista. Tavalli-

sesti keskenään on verrattu sukukieliä esimerkiksi äänne- ja muotohistoriallisten 

seikkojen selvittämiseksi. Samoin jo ensimmäisten kaksikielisten sanakirjojen 
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tekijät olivat kontrastivisteja, ja tietoiseen tai tietämättä harjoitettuun kontrastiivi-

seen analyysiin perustuvat useimmat kieliopit, sillä niitä laadittaessa kieliopin 

kieltä on yleensä verrattu johonkin malliin, esimerkiksi Suomessa menneinä 

vuosisatoina latinaan, saksaan ja ruotsiin sekä Virossa latinaan ja saksaan, viime 

vuosikymmeninä tavallisesti englantiin ja Virossa neuvostokaudella osin myös 

venäjään. Tavoitteet ovat olleet kuitenkin toiset kuin varsinaisessa kontrastiivises-

sa tutkimuksessa. (Sajavaara 1980: 202–203.) 

Varsinaisen kontrastiivisen tutkimuksen juuret ovat 1800-luvun loppupuolella 

harjoitetussa lingvistiikassa. Sen kehittymiseen nimenomaan komparatiiviseksi 

synkroniseksi kielitieteeksi vaikuttivat ratkaisevasti vuosisadan vaihteen aikoihin 

Baudouin de Courtenayn ja Ferdinand de Saussuren toiminta. Merkittäviä saavu-

tuksia olivat de Courtenayn slaavilaisten kielten vertaileva kielioppi (1902) sekä 

puolan, venäjän ja muinaiskirkkoslaavin vertaileva tutkimus (1912). Vuoden 1902 

kieliopissa tuotiin korostetusti esille kontrastiivinen näkökulma, kahden kielen 

rakenteessa ilmenevien erojen ja yhtäläisyyksien asteen määrittely. Baudouin de 

Courtenayn perinnettä jatkoi 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla etenkin 

Prahan koulukunta. (Fisiak 1980a: 2, 1983: 10–11.) Mario Wandruszka (1973:1) 

on tähdentänyt de Saussuren merkitystä vertailevan kielentutkimuksen uudistaja-

na: ”Seit der Begründung einer neuen synchronischen Linguistik durch Ferdinand 

de Saussure ist auch die Frage nach der Notwendigkeit und den Möglichkeiten 

einer neuen vergleichenden Sprachwissenschaft nicht mehr verstummt.” Ensim-

mäinen merkittävä de Saussuren tradition mukainen tutkimus oli Charles Ballyn 

analyysi ranskan kielen rakenteesta saksaan verraten (1932) (Fisiak 1983:14). 

Kontrastiivisen tutkimussuunnan nimitys on melko nuori. Sitä kaavaili vuon-

na 1941 Benjamin Lee Whorf, joka artikkelissaan Languages and logic, puhuttu-

aan ensin komparatiivisen kielitieteen tuloksista kielten geneettisessä luokittelus-

sa, ennusti: ”Of even greater importance for the future technology of thoughts is 

what might be called ‘contrastive linguistics.’ ” (Whorf 1971: 240.) George L. 

Trager käytti vuonna 1949 teoksessaan The Field of Linguistics termiä contras-

tive linguistics. Hän erotti kontrastiivisessa tutkimuksessa kaksi lohkoa: yhteen 

kieleen keskittyvän intralingvaalisen, jonka alueista synkroninen tutkii muun 

muassa murremaantiedettä ja diakroninen kielihistoriaa, sekä kahta tai useampaa 

kieltä analysoivan interlingvaalisen, jossa synkroniseen tutkimukseen kuuluu 

esimerkiksi typologia ja diakroniseen vertaileva historioiva kielitiede. (Fisiak 

1980b: 216–217.)  
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Nykyään kontrastiivisessa kielitieteessä on tapana erottaa kaksi suuntaa, teo-

reettinen ja soveltava. Jossain määrin ongelmallista on kuitenkin näiden keskinäi-

sen suhteen määritteleminen. (Fisiak 1983: 20.) Ratkaisevaa onkin lähinnä se, 

millaisiin tarkoituksiin tutkimustuloksia aiotaan käyttää. Teoreettisessa suuntauk-

sessa analysoidaan kahden tai useamman kielen eroja ja yhtäläisyyksiä, apuna 

usein ns. tertium comparationis, ”vertailun kolmas”, jollaisena on tavallisesti 

pidetty merkitystä, kielellistä sisältöä (termistä ks. esim. Tarvainen 1985: 19, 

Krzeszowski 1990: 15–16). Soveltavassa, pedagogisessa suuntauksessa pyritään 

kontrastiivisen analyysin avulla selittämään vieraan kielen oppijan tekemiä 

virheitä sekä ennustamaan virheitä ja oppimisongelmia. (Lado 1964a: 1; Mantila 

1997: 9.) 

Erityisesti amerikkalaisessa kontrastiivisessa lingvistiikassa on ollut keskei-

sesti esillä tutkimustulosten sovellettavuus kielenopetuksessa. Suunnan tärkeän 

vaikuttajan Robert Ladon (1964a: 59) näkemys oli, että kielten väliset erot ja 

kielenoppimisvaikeudet ovat suoraan vastaavuussuhteessa ja oppimisvaikeudet on 

siten helppo ennustaa. Hänen mukaansa ne vieraan kielen piirteet, jotka muistut-

tavat kielenoppijan äidinkielen vastaavia rakennepiirteitä, ovat helposti omaksut-

tavissa, kun taas erilaiset piirteet tuottavat vaikeuksia. Tällaista näkemystä on 

kutsuttu kontrastiivisen tutkimuksen vahvaksi hypoteesiksi. Käsitystä on kuiten-

kin kritisoitu ja on huomautettu, etteivät läheskään kaikki oppimisvaikeudet ole 

ennustettavissa opittavaa kieltä ja äidinkieltä vertaamalla. Vallalle on tullut näke-

mys, jonka mukaan äidinkielen ja opittavan kielen vertailu auttaa vain osittain 

selittämään vaikeuksia ja virheitä, joita opiskelija tekee. Tätä näkemystä kutsu-

taan kontrastiivisen tutkimuksen heikoksi hypoteesiksi. (Sajavaara 1980: 207; 

Paunonen 1991: 23–24; ks. myös Corder 1976: 230–231.) Suomen ja viron 

vertailu antaa myös osaltaan aihetta arvostella Ladon vahvaa hypoteesia, sillä 

kielten läheisyyden takia samantapaiset piirteet saattavat vastoin hypoteesia 

aiheuttaa enemmän oppimisvaikeuksia kuin erilaiset piirteet. 

Kontrastiivisen tutkimuksen kehitykseen vaikuttivat osaltaan 1950-luvulla 

ilmestyneet Uriel Weinreichin kaksikielisyystutkimuksen ja sosiolingvistiikan 

klassikko Languages in Contact (1953) ja Einar Haugenin monikielisyyttä käsitte-

levät teokset. Weinreichilta (mts. 1) on peräisin termi interferenssi. Hän tarkoitti 

sillä sellaista kaksikielisen henkilön puheessa ilmenevää poikkeamista normista, 

jonka voi selittää toisen kielen rakenteen tuntemisesta johtuvaksi. Termi sai 

kuitenkin pian kielteisen merkityksen ja alkoi tarkoittaa oppijan äidinkielen 

haitallista vaikutusta kohdekieleen. Tämä johtui paljolti Robert Ladosta, joka – 

vaikka viittasikin Weinreichin ja Haugenin tutkimuksiin – oletti kontrastiivisen 
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tutkimuksen vahvan hypoteesin mukaan äidinkielen vaikuttavan ilman muuta 

häiritsevästi opittavaan kieleen silloin, kun kielissä jokin rakennepiirre oli erilai-

nen. Hän puhui negatiivisesta siirtovaikutuksesta (negative transfer), minka 

merkityksen alkuperäisestä käytöstä poiketen interferenssikin sai. (Lado 1964b: 

222; Häkkinen 1987: 9–10; Krzeszowski 1990: 189.)  

Suomessa harjoitettu kontrastiivinen tutkimus on enimmäkseen ollut suomen 

ja jonkin indoeurooppalaisen kielen välistä. Alan tutkimuksia on maassamme 

ilmestynyt oikeastaan vasta 1960-luvulta alkaen. Laajin tutkimushanke on ollut 

Jyväskylän yliopistossa 1970-luvulla käynnistetty englannin ja suomen vertailu, 

joka 90-luvulla sai seuraajakseen englannin ja suomen kontrastiivisen tietokone-

pohjaisen korpustutkimuksen. Jyväskylässä on myös julkaistu kontrastiivisen 

lingvistiikan sarjaa Jyväskylä Cross-Language Studies. Åbo Akademissa on ollut 

käynnissä laaja virheanalyysitutkimus, jossa on paneuduttu erityisesti siihen, 

miten suomenkielisten ja suomenruotsalaisten englannin oppimisen ongelmat 

eroavat toisistaan. Saksalais-suomalaista vertailua on puolestaan harjoitettu 1970-

luvun lopusta lähtien, samoin suomen ja ranskan kontrastiivista tutkimusta. 

(Sajavaara 1980: 205–206. Ulkomaisista kontrastiivisista hankkeista ja kontrastii-

visen lingvistiikan asemasta kielitieteessä ks. Sajavaara 1980: 202–208 ja Tarvai-

nen 1985: 13–17.) 

Suomen ja saksan kielivertailun piiriin kuuluu Kalevi Tarvaisen teos Kieliop-

pia kontrastiivisesti (1985), jossa tarkastellaan muun muassa suomen morfologis-

ten kategorioiden saksalaisia vastineita. Tarvainen (mts. 15) pitää ”kontrastiivista 

analyysia lähinnä teoreettisena lingvistiikkana, jonka tuloksista voi olla ja tutkija 

varmasti toivoo olevan myös pedagogista hyötyä käytännön kielididaktiikalle”. 

Hän korostaa, että kontrastiivinen tutkimus on myös teoreettista kielitiedettä ja 

luettelee hyödyllisyyttä osoittavia seikkoja (s. 16–17). Luettelon pääkohdat ovat 

seuraavat: 

1. Vertailu auttaa paremmin kuin yhden kielen tutkimus käsittämään yksittäis-

kielen ilmiöitä, varsinkin sen kieliopin faktoja. 

2. Kontrastointi helpottaa verrattavien yksittäiskielten luonteen ja toiminnan 

tajuamista. Esimerkiksi kielten grammaattinen synteettisyys (päätteiden run-

saus) tai analyyttisyys (apusanojen käyttö) tulee parhaiten esiin kieliä vertail-

taessa. 

3. Ns. kielelliset universaalit voivat ”tieteellisesti” paljastua vasta mahdollisim-

man monia kieliä toisiinsa vertaamalla. Muuten ne jäävät enemmän tai vä-

hemmän intuitiivisiksi. 
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4. Kontrastiivinen kielioppi on yhden kielen kieliopin tavoin tietopankki, joka 

teoreettisesta luonteestaan huolimatta voi toimia apuneuvona käytännön kie-

lenkäyttäjälle ja -oppijalle. 

2.2 Suomen ja viron vertailu 

Suomen ja viron vertailu on merkinnyt itämerensuomalaisten kielten kontrastiivi-

sessa tarkastelussa uutta näkökulmaa: rinnakkain on asetettu kaksi lähisukuista 

kieltä, ei suomi tai viro ja jokin esimerkiksi indoeurooppalainen kieli. Toisilleen 

sukua olevien kielten synkroninen vertailu oli, kuten edellä luvussa 2.1 on todet-

tu, alkanut slaavilaisten kielten osalta de Courtenayn toiminnan ansiosta jo 1900-

luvun alussa. Myöhemmin on paneuduttu lähinnä kielenopiskelun kannalta muun 

muassa toisaalta saksalaisten hollannin ja toisaalta englannin käytön kysymyksiin 

sekä siihen, onko espanjan ja portugalin puhujilla naapurikielen oppimisessa eroja 

ja mikä on mahdollisten sosiologisten tekijöiden osuus tässä prosessissa (Di 

Pietro 1972: 137–139). Skandinaavisten kielten kieliopillista ja sanastollista 

vertailua sekä keskinäisen ymmärrettävyyden tutkimusta on harjoitettu jo use-

amman vuosikymmenen ajan (ks. esim. Bergman 1971, Ahnlund 1976, Teleman 

1977 ja 1987). Rolf Hedquist on tutkinut kielten samankaltaisuuksia hyväksi 

käyttäen sitä, millaisia eroja on hollantilaisen kyvyssä ymmärtää tanskaa ja 

ruotsia, sekä Sven-Gunnar Andersson lähisukuisten kielten kontrastitilannetta 

saksalais-ruotsalaisen kielivertailun valossa (ks. Andersson 1997 ja sen bibliogra-

fiaa). 

Vanhin tunnettu suomen ja viron kontrastiivinen esittely on vuodelta 1650 ja 

sisältyy Michael Wexioniuksen maantieteellis-historiallisen teoksen Epitome 

descriptionis Sueciae, Gothiae, Fenningiae et subjectarum provinciarum kolman-

teen päälukuun (kirjaan) De Lingvis Sub Imperio Sveo-Gothico usitatioribus. De 

Lingvis -osan kirjoittajasta ei ole varmaa tietoa. Kyseessä on väitöskirja, jonka 

praeses oli Wexionius ja respondentti äidinkieleltään suomalainen Erik Justander 

(Juuti). Kirja voi olla jommankumman laatima tai on kirjoitettu yhteistyössä. 

(Koski 1995: 57.) Kirjan 10. luvussa olevassa synkronisessa kielivertailussa 

näyttää suomen osuus perustuvan lähinnä Eskil Petraeuksen kielioppiin ja viron 

osuus Heinrich Stahlin Anführung zu der Esthnischen Sprach -teokseen (Koski, 

mas. 61). Suomen ja viron yhtäläisyyksistä on Wexioniuksen kirjassa 14 kohtaa, 

joista puolessa tarkastellaan nominien ja verbien taivutusta. Huomiota kiinnite-

tään vain kielten yhtäläisyyksiin ja todetaan, että kieliopillisten piirteiden perus-
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teella karjala on suomea lähempänä kuin viro; viro puolestaan on lähempänä 

liiviä kuin suomea. Kontrastiiviselta metodiltaan teoksen on katsottu olleen 

selvästi aikaansa edellä. (Koski, mas. 63–74, 77–79.)  

Suomessa alkoi kiinnostus viron kieleen viritä vähin erin pian sen jälkeen, 

kun yliopisto oli siirretty Turusta Helsinkiin. Yliopiston ensimmäinen suomen 

kielen lehtori, virkaan vuonna 1829 nimitetty Karl Niklas Keckman sai tehtäväk-

seen opettaa muun muassa viroa. Lukuvuonna 1833–34 hän luennoi sukukielten 

vertailevaa kielioppia. Hän käsitteli kurssillaan lähinnä kontrastiivisesti viron, 

saamen ja unkarin sanastoa ja kieliopillisia ominaisuuksia vertaillen niitä suomen 

kirjakielen ja murteiden vastaaviin piirteisiin. (Pääkkönen 1994: 98.) Keckmanilta 

säilyneet muistiinpanot viittaavat siihen, että viron kielen lähteinä hänellä ovat 

olleet A. W. Hupelin Ehstnische Sprachlehren ensimmäinen painos (1780) ja J. H. 

Rosenplänterin aikakauskirja Beiträge zur genauern Kenntniss der ehstnischen 

Sprache (1813–1832). Kieliopillisia vertailuja hänellä on viron edustuksesta 

lähtien muun muassa paikallissijojen, komparaation, imperfektin ja passiivin 

osalta. Hän toteaa esimerkiksi, että komparatiivi muodostetaan samoin kuin 

suomessa, mutta superlatiivissa viro käyttää analyyttista komparatiivin sisältävää 

rakennetta. Verbikategorioista pohjoisvirolainen passiivi (mind valmistatakse) on 

rinnastettavissa savolaismurteiden yksikön 3. persoonan refleksiivimuotoihin 

(istuikse). Kummastakin kielestä puuttuvat erityiset futuurimuodot. (Pääkkönen, 

mas. 100–104.) 

Matias Aleksanteri Castrénin ensimmäinen kielitieteellinen tutkimus oli 

vuonna 1839 julkaistu suomen, viron ja saamen nominitaivutusta käsittelevä 

väitöskirja De affinitate declinationum in lingua Fennica, Esthonica et Lapponica. 

Hän pääsi tällä teoksella, joka oli ensimmäinen Helsingin yliopistossa puolustettu 

suomen ja viron vertailua koskenut työ, suomen kielen ja Skandinavian muinais-

kielten dosentiksi. 

Tarton yliopistoon oli perustettu yhdistetty viron ja suomen kielen suomen 

kielen lehtorin virka vuonna 1802. Ensimmäinen lehtori Friedrich David Lenz ei 

kuitenkaan tiettävästi, kuten eivät hänen lähimmät seuraajansakaan, opettanut 

suomea (Kuldsepp – Seilenthal 1982: 31–32). Käsikirjoituksena säilyneen aineis-

ton perusteella on pääteltävissä, että yliopiston ensimmäinen virolaissyntyinen 

viron kielen lehtori Dietrich Heinrich Jürgenson pyrki selittämään samasta tunte-

mattomasta kantakielestä polveutuneiden viron ja suomen erilaisuuden syitä ja 

piti perehtymistä suomen kielioppiin yhtenä keinona oppia syvällisemmin tunte-

maan viroa (Kingisepp 2003: 104–106). Vuosina 1842–1850 lehtorin virassa 

toimi Friedrich Robert Faehlmann. Hän käsitteli luennoissaan ja niiden pohjalta 
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laatimissaan tutkielmissa jossain määrin suomen kieltä, mutta ei esimerkiksi 

aikalaisensa Eduard Ahrensin tavoin pitänyt viroa suomen tyttärenä. Faehlmannin 

mukaan kyse oli yhden kielen murteista, eikä ero suomen ja pohjoisviron (Tallin-

nan) kielen välillä ollut sen suurempi kuin ero pohjoisviron ja eteläviron (Tarton) 

kielen välillä. Hän suhtautui suomeen ja sen kieliopin esikuvana käyttämiseen 

varsin kriittisesti toisin kuin tuolloin useat muut kielimiehet, ja hänen mielestään 

suomalaiset esimerkiksi venyttävät sanojen muotoja väkivaltaisen pitkiksi, kun 

taas tallinnanvirolainen on puheessaan esteettisen ja harmonisen maltillinen. 

Muotojen lainaaminen suomesta ei ollut suositeltavaa. (Kask 1970: 160–161 ja 

1982: 460–461.) 

Kuusalussa pappina toiminut Eduard Ahrens julkaisi vuonna 1843 teoksen 

Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen Dialektes, joka oli viron muoto-

opin esitys. Kieliopin toinen, tarkistettu painos, johon sisältyy lauseoppikin, 

ilmestyi kymmenen vuotta myöhemmin. Ahrensin kielioppi poikkesi kaikista 

siihen mennessä ilmestyneistä viron kielen esityksistä siinä, että enää ei lähdetty 

latinan ja saksan kieliopin mallista, vaan esikuvaksi oli otettu suomen kielioppi. 

Viron morfologian kuvauksessa, muun muassa sijamuotojen esittämisessä, tekijä 

tukeutui osin Kustaa Renvallin muutamaa vuotta varhemmin julkaisemaan suo-

men kielioppiin (Finsk Språklära 1840). Ahrens jakoi kaasukset fleksiivisijoihin, 

joita olivat nominatiivi, genetiivi ja partitiivi, sekä suffiksisijoihin. Näitä oli vain 

yhdeksän, sillä pois oli jätetty terminatiivi ja komitatiivi, joilta puuttuivat suomes-

ta tarkat vastineet. Akkusatiiviakaan ei ollut otettu mukaan, koska virossa objek-

tin muoto on aina nominatiivi, genetiivi tai partitiivi. (Kask 1970: 169–170.) 

Ahrens oli kiinnostunut nominien ja verbien luokittamisesta deklinaatioihin ja 

konjugaatioihin. Taivutuksen kuvauksessa hän toimi Renvallin hengessä eikä 

käyttänyt lähtökohtana sanojen vahvaa vokaalivartaloa, kuten Reinhold von 

Becker oli tehnyt vuonna 1824 ilmestyneessä Finsk grammatik -teoksessaan, 

jonka Ahrens myös tunsi ja josta oli muuten voinut saada vaikutteita kielioppiin-

sa. (Kasik 1999: 50.) Vahva vokaalivartalo ei esiinny viron taivutusjärjestelmässä 

astevaihtelusanoilla samalla tavoin säännöllisesti kuin suomessa, vaan on useissa 

paradigmatyypeissä restrukturoitunut. Kielihistoriallisesti sen ainoa esiintymä 

saattaa olla lyhyt illatiivi (esim. kätte, viide, varde). 

Elias Lönnrot, joka oli jo opiskeluaikanaan kiinnostunut viron kielestä, oli 

ensimmäinen suomalainen, joka teki Viroon matkan kielitieteellisten ja folkloris-

tisten tutkimusten vuoksi. Hänellä oli tilaisuus kesällä 1844 alkaneella ja puolisen 

vuotta kestäneellä matkallaan tavata Ahrens pian maahan saavuttuaan. Pääosan 

ajasta hän oleskeli Tartossa, missä hän tutustui hyvin Faehlmanniin, joka opasti 
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häntä viron kielen lisäopinnoissa. Lönnrotin matkan päätarkoituksena oli kerätä 

aineistoa suurta suomalais-ruotsalaista sanakirjaa varten, jonka Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura oli antanut hänen laadittavakseen ja johon hän halusi sisäl-

lyttää sanatietoja myös lähimmistä sukukielistä (Anttila 1985: 302). 

Lönnrot suunnitteli niin ikään suomen, viron, lapin ja tšuudin (vepsän) vertai-

levaa kielioppia (kirje J. V. Snellmanille 13.8.1844; Lönnrot 1990: 223). Muuta-

missa matkakirjeissään hän esitti useita kohtia käsittävän luettelon viron kielen 

ominaispiirteistä suomeen verrattuna (kirjeet C. H. Ståhlbergille 24.8.1844 ja F. J. 

Rabbelle 27.8.1844; Lönnrot 1990: 225–228). Tällaisia piirteitä olivat esimerkiksi 

vokaalisoinnun puuttuminen, loppu- ja sisäheitto, omistusliitteettömyys, superla-

tiivin sekä verbeillä konjunktiivin (= potentiaalin), optatiivin ja refleksiivisen 

taivutuksen puuttuminen. Infinitiivien sijamuotoja oli vähemmän kuin suomessa, 

ja samoin verbiderivaatio oli köyhempää. Suomen komitatiivilla, instruktiivilla, 

prolatiivilla ja essiivillä ei ollut virossa vastineita lukuun ottamatta muutamia 

leksikaalistumia, mutta siellä esiintyi terminatiivi (rinnani, pólveni) ja ga-

päätteinen sija, joka lähinnä vastasi suomen komitatiivia (Lönnrot kutsui muotoa 

osin myös instruktiiviksi; mts. 228). Eteläviron murteen deklinaatio ja konjugaa-

tio olivat Lönnrotin havaintojen mukaan lähempänä suomea kuin pohjoisviron 

morfologia (kirje F. J. Rabbelle 14.10.1844; Lönnrot 1990: 229–230). 

Elias Lönnrotista tuli Castrénin kuoltua Helsingin yliopiston suomen kielen ja 

kirjallisuuden professori. Helmikuussa 1854 pitämässään virkaanastujaisesitel-

mässä hän käsitteli suomen, viron ja saamen keskinäisiä suhteita (Några ord om 

finskans, estniskans och lappskans inbördes förhållande; julkaistu Litteraturblade-

tissa 1853: 11; Lönnrot 1991: 75–86.) eli samanlaista aihetta kuin aikoinaan 

Castrén väitöskirjassaan. Viron sijamuotojen määräksi Lönnrot mainitsee kolme-

toista, mihin lukuun sisältyy terminatiivi mutta ei komitatiivia. Viron monikko-

tyyppien hän katsoo kuvastavan spesieseroja. Esimerkiksi de-monikolliset lastele, 

lastelt, lastest ovat määräisiä ja vartalomonikolliset lapsile, lapsilt, lapsist epä-

määräisiä muotoja. Suomen kielen monikon genetiivin rinnakkaisiin muotomah-

dollisuuksiin viitaten hän kuitenkin suhtautuu ajatukseen varauksella. Lönnrot oli 

mitä ilmeisimmin saanut ajatuksen määräisistä ja epämääräisistä taivutusmuo-

doista Faehlmannilta. Alkuaan käsitys spesieseroista oli tullut Viroon Johan 

Stråhlmanin saksankielisen suomen kieliopin Finnische Sprachlehre für Finnen 

und Nicht-Finnen (1816) välityksellä. Rosenplänter oli Beiträge-aikakauskirjassa 

tuoreeltaan julkaissut teoksesta katkelmia, ja A. F. J. Knüpffer sovelsi teoriaa 
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viroon kirjoituksessaan kielen nominitaivutuksesta.3 Faehlmann puolestaan 

hyödynsi omissa tutkimuksissaan muun muassa Knüpfferin artikkelia. (Kask 

1970: 112, 117, 163; ks. myös Ahlqvist 1856: 19.) Muina nominimorfologian 

piirteinä Lönnrot mainitsee vielä viron possessiivisuffiksittomuuden, joka hänen 

mielestään kertoo siitä, että omistusliitteistä taivutusta ei ole esiintynyt vielä 

kantasuomessa. Sama olisi ollut tilanne myös virosta puuttuvan superlatiivin 

kohdalla. 

Suomen kielen professorin tuli määräysten mukaan luennoida ”suomalaisten 

ja muiden, heille sukua olevien kansojen kielestä, kirjallisuudesta ja etnografias-

ta” (Joki 1977: 58). Lönnrot luennoikin lukuvuonna 1855–56 suomen, viron ja 

saamen vertailevaa kielioppia, ja kurssilla käytiin läpi Gustav Erik Eurénin teosta 

Finsk Språklära (1849); vertailu sukukieliin rajoittui hajanaisiin viittauksiin 

(Anttila 1985: 394). Lönnrotin tiedetään professorikautensa alkuaikoina myös 

opettaneen kotonaan lappia ja viroa (Majamaa 1991: 524–525). 

August Ahlqvist, josta aikanaan tuli Lönnrotin seuraaja suomen kielen pro-

fessorina, pääsi syventämään viron kielen tuntemustaan vuonna 1854, kun hän 

kesken vatjalaistutkimustensa vietti syyskauden Tartossa tieteellistä työtä tehden. 

Tarve perehtyä paremmin viroon johtui hänen havainnostaan, että vatjan kieli on 

lähempää sukua virolle kuin suomelle (ks. esim. kirje Lönnrotille 2./14.9.1854; 

Ahlqvist 1982: 41–43). Yksi Ahlqvistin Tarton-oleskelun päämääriä oli aineiston 

keruu suunnitteilla olleeseen Viron kirjallisuuden historiaan. Tutkimus Wiron 

nykyisemmästä kirjallisuudesta, joka ilmestyi vuonna 1856 Suomi-sarjassa, oli 

ensimmäinen merkittävä suomenkielinen Viron sivistysoloista kertova teos. Sillä 

oli myös kielenopiskelua edistävä tarkoitus (Ahlqvist 1856: 1), sillä siinä oli viron 

kielestä useita näytteitä käännöksineen. Kirjallisuuden ohella Ahlqvist käsitteli 

myös kieliseikkoja ja huomautti, että monet viron kielen kuvauksen ongelmat 

selviäisivät, mikäli kieliopin kirjoittajat osaisivat ruotsia, jolla parhaat suomen 

kieliopit oli kirjoitettu (mts. 21). 

Yliopiston dosenttina Ahlqvist otti opetusohjelmaansa viron kielen sekä käsit-

teli luennoillaan muun muassa länsisuomalaisten kielten eli itämerensuomen, 

saamen ja mordvan sananmuodostusoppia (Joki 1977: 58). Tultuaan nimitetyksi 

vuonna 1863 suomen kielen ja kirjallisuuden professoriksi hän korotti suomen 

kielen tutkintovaatimuksia, ja niissä tuli lähisukukielten, erityisesti viron, osuus 

                                                        
3 Saksankieliseen Stråhlmanin (Strahlmannin) kielioppiin oli Viron sivistyneistön helpompi tutustua 
kuin muunkielisiin. Suomessa sitä kuitenkin pidettiin puutteellisena. Esimerkiksi Keckmanin siitä 
virkansa puolesta antama arvio oli tyrmäävä (Pääkkönen 2003: 110–111), ja väheksyvästi teokseen 
suhtautui myös A. J. Sjögren (Häkkinen 1994: 106–107). 
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entistä tärkeämmäksi (Korhonen 1993: 58). Ahlqvist pyrki energisesti vaikutta-

maan siihen, että käyttöön saatiin monipuolisesti viron opiskelua edistävää kirjal-

lisuutta. Itse hän julkaisi Suomalaisen murteiskirjan (1869), lähisukukieltemme 

lukemiston, jonka sisällöstä viron kielen osasto käsittää yli puolet. Sen lukuisiin 

teksteihin sisältyy kielivertailuihin houkutteleva rinnakkaisilla palstoilla esitetty 

näyte Uuden testamentin pohjois- ja etelävirolaisesta käännöksestä. Ahlqvistin 

aloitteesta suomalaisille saatiin ensimmäinen viron kielen sanakirja (1869). Sen 

laati hänen oppilaansa Torsten Gunnar Aminoff Kreutzwaldin satukokoelman 

Eestirahva Ennemuistesed jutud sanastosta. Kokoelmaa oli määrä käyttää viron 

opinnoissa lukukirjana. (Remes 2008: 183–185.) 

Ahlqvistin yliopisto-opetuksessa oli keskeinen sija suomen kieliopilla ja Ka-

levalalla. Suomen kielen rakennetta hän tarkasteli vertailevasti, sukukielet huomi-

oon ottaen. (Wichmann 1928: 296–297.) Luentojensa pohjalta hän julkaisi vuonna 

1877 teoksen Suomen kielen rakennus, jossa hän käsitteli nominien sananmuo-

dostusta – mielialuettaan – ja taivutusta sekä runousoppia. Kirjassa oli, varsinkin 

johto-opin osuudessa, lähisukukielten vertailuaineiston yhteydessä runsaasti 

rinnastuksia viroon, tavallisesti oikeaan osuneita. Ahlqvist oli kuitenkin sitä 

mieltä, että johtimet ja taivutusainekset olivat useissa tapauksissa peräisin itsenäi-

sistä sanoista, ja alkuaan johdoksissa ja taivutusmuodoissa olisikin kyse entisistä 

yhdyssanoista. Osa itämerensuomalaisista suffikseista, muun muassa useat per-

soonapäätteet, on toki osoitettu sanasyntyisiksi (Hakulinen 1979: 87–89), mutta 

Ahlqvistilla oli teoksessaan monia nykynäkökulmasta erikoiselta tuntuvia selityk-

siä. Esimerkiksi hän (1877: 72–73) yhdisti postpositiona käytetyn kansa-sanan 

taivutusmuodosta kehittyneeseen viron komitatiivin päätteeseen -ga johtimen -kas 

(sm. rahakas, vir. hinnakas), joka olisi lyhentymä kansan n:ttömäksi kuluneesta 

asusta kasa, ja ilmaukset sm. rahakas mies ja vir. rahaga mees vastaisivat siten 

toisiaan diakronisesti. Abessiivin pääte olisi hänen mukaansa (mts. 111) lähtöisin 

sanasta taka, joka on liittynyt genetiiviin: kalan+taka > kalattaka > kalattak > 

kalatta (virossa geminaatta muuttunut lyhyeksi). (Ks. myös Remes 2008: 186–

187.) 

August Ahlqvist oli korostanut kieliopin merkitystä yleensä ja eräissä yhteyk-

sissä, esimerkiksi Viron kirjallisuuden historiassaan ja kirjeissään, nimenomaan 

monipuoliseen kielentuntemukseen perustuvan virolaisen viron kieliopin tarvetta. 

Myös suomalaisen viron kieliopin saaminen kävi välttämättömäksi, koska Ahl-

qvist oli yliopiston tutkintovaatimuksiin lisännyt viron tuntemuksen osuutta. 

Tämän hankkeen toteuttajaksi tuli saksalaissyntyinen, mutta kieleltään ja mielel-
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tään suomalaistunut yliopiston suomen kielen lehtori Julius Leopold Fredrik 

Krohn. (Remes 1995: 168–169.) 

Julius Krohnin omakohtainen tutustuminen Viroon oli alkanut kesällä 1867, 

kun hän matkusti Yrjö Koskisen kanssa Tarttoon ja sieltä edelleen Võruun. Hän 

kiinnostui monipuolisesti Virosta ja tutki kielen lisäksi muun muassa paikanni-

mistöä, kansanrunoja ja -tapoja sekä kirjallisuutta. Muutamissa artikkeleissaan 

hän kiinnitti huomiota Kalevalan kielen ja viron suhteisiin ennen kaikkea sanas-

tollisten mutta myös morfologisten ja syntaktisten vertailujen valossa sekä kirjoit-

ti Kirjalliseen Kuukausilehteen F. J. Wiedemannin kieliopin Grammatik der 

Ehstnischen Sprache esittelyn pian teoksen julkaisemisen jälkeen 1875. (Remes 

1995: 170.) 

Vuonna 1872 ilmestyi Julius Krohnin ”suomalaisille sovitettu” Viron kieliop-

pi, jonka perustana olivat tekijän viroa sekä suomen ja viron eroja käsitelleet 

luennot. Luonteeltaan kontrastiivisen teoksen virolaisina lähteinä hän esipuheen 

mukaan oli käyttänyt Ahrensin kielioppia, Wiedemannin muutamaa vuotta aikai-

semmin ilmestynyttä virolais-saksalaista sanakirjaa (1869) ja Rosenplänterin 

Beiträge-aikakauskirjaa. Lisäksi Krohn oli saanut asiantuntija-apua Wiedemannil-

ta, Kreutzwaldilta sekä Jakob Hurtilta. Vertailussa suomen kieleen hän oli tukeu-

tunut Gustaf Erik Eurénin Suomalaiseen kielioppiin, joka oli ilmestynyt vuonna 

1852. Krohnin kieliopista Kielettäreen arvostelun kirjoittanut August Ahlqvist 

(1874: 50–52) piti virolaisten lähdeteosten valikoimaa suppeana ja materiaalinsa 

vuoksi sekavuutta aiheuttavana. Ahrensin kielioppi soveltui Ahlqvistin mielestä 

huonosti apuneuvoksi, koska sen selkeydessä oli toivomisen varaa. Arvostelijan 

mielestä (mas. 56) oli paha puute, ettei Krohn ollut kielioppiaan varten tutkinut 

puhekieltä, vaan oli turvautunut pelkästään kirjallisiin lähteisiin. Krohn oli itsekin 

tiedostanut tämän ongelman ja kirjoitti jo kielioppinsa esipuheessa: 

”Tämmöinen työ, voidaksensa tulla kaikin puolin kelvolliseksi, olisi vaatinut 

syvää viron puhekielen tuntemista; sillä meidän heimolaistemme kirjakieli on 

valitettavasti vielä niin kovin kirjava ja epäsäännöllinen ettei siihen ole paljon 

luottamista.”  

Viron kirjakielen vakiintumattomuus ilmenee kieliopissa muun muassa eri lähde-

teoksista poimitun esimerkkiaineiston esittämisessä. Paikoin annetaan tapauksis-

sa, joissa nykyisessä kirjavirossa on yksi vallitseva edustus, kolmekin rinnakkais-

ta vaihtoehtoa ilman käyttötaajuuteen tai levinneisyyteen liittyviä mainintoja. 

Esimerkiksi järjestyslukujen muodostus ja taivutus on kirjavaa: kolmas : 
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kolmanda, neljas : neljanda ~ neljandama, kaheksas : kaheksama, sa´ andes : 

sa´ ande ja sa´ andamas : sa´ andama (Krohn 1872: 94–95). 

Krohnin Viron kielioppi on laajuudeltaan 225 sivua ja jakautuu kolmeen pää-

jaksoon: äänneoppiin, muoto-oppiin ja sananmuodostusoppiin (”sanainsynty-

oppiin”). Teoksessa ei ole erityistä lauseopin jaksoa, mutta muoto-opin yhteydes-

sä käsitellään nominien ja verbien syntaktista käyttöä. Kieliopin päättää lyhyt 

virolaisen kansanrunokielen katsaus. 

Kieliopin johdannossa Krohn oikoo Ahrensin käsitystä, että viro eräiden ka-

donneiden mutta suomessa esiintyvien muotojen sekä äänteellisen kuluneisuuten-

sa vuoksi olisi suomen kielen tytär. Lueteltuaan esimerkkejä virossa säilyneistä 

vanhoista äänne- ja muotopiirteistä sekä verrattuaan suomen murteiden edustusta 

lähisukukieliin Krohn (1872: 1, 5) päätyy pitämään viroa ja suomea sisarkielinä ja 

sanoo viron sisältävän ”hämäläisen murrehaaran tärkeimpiä omituisuuksia”. 

Niiden viron vanhempien ja täyteläisempien muotojen joukkoon, jotka suomesta 

puuttuvat hän laskee virheellisesti muun muassa de-monikon ja si-tunnuksisen 

imperfektin. Esimerkiksi suomen monikon härjillä i-tunnus olisi ”pehmennyt” 

härgadel-muodon dentaaliklusiilista. Vastaavasti Krohnin mielestä suomen 

konditionaalin isi-tunnus oli pehmennyt ksi:stä, jollaista viro käyttää. (Mts. 2.) 

Viron kieliopin morfologian osuuden aloittaa nominien sijamuotojen esittely. 

Krohn mainitsee sijoja olevan terminatiivi mukaan lukien kuusitoista, joista 

kuitenkin kolme, nimittäin essiivi, prolatiivi (tyyppiä maisa ’maitse’ [huom. -a, 

vrt. sivun 162 maise]4, jäise eli easi ’jäitse’) ja komitatiivi, tavataan vain partikke-

leissa. Komitatiivi on Ahrensin mukaisesti na-päätteinen muoto (warsina-

sa ’varsinensa’). (Krohn 1872: 50, 53, 54.) Sen sijaan ga-aines esitetään postposi-

tioiden luettelossa kaasas ja kaasa -sanojen tavallisena lyhentymänä (’kanssa, 

keralla’; mts. 150), vaikka jo Lönnrot oli artikkelissaan Bidrag till Finska Språ-

kets Grammatik (1841–1842) pitänyt sitä sijapäätteen veroisena (Lönnrot 1991: 

136). Nominien taivutustyypin määräävinä muotoina Krohn (mts. 55) luettelee 

yksikön ja monikon partitiivin, yksikön illatiivin ja monikon genetiivin. Ahrensin 

kieliopin 18 nominien taivutusluokkaa hän on saanut supistumaan viiteen luok-

kaan, mikä on lähellä hänen vertailussa käyttämänsä Eurénin suomen kieliopin 

kuusijakoa. Luokissa tosin on yleensä useita alatyyppejä, ”lohkoja”. 

Verbitaivutuksen kielioppikategorioita käsitellessään Krohn (1872: 105) sa-

noo, että virossa esiintyvät samat modukset kuin suomessa, joskin potentiaali 

(”koncessivi”) puuttuu nykykielestä; sitä tavataan vain vanhoissa runoissa. Käs-

                                                        
4 Wiedemannilla 1893 maiza, maize, maizi ’zu Lande, auf dem Landweg’. 
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kymuotojen joukossa hän erottaa tuolloisten kielioppien tapaan imperatiivin 

(yksikön 2. sekä monikon 1. ja 2. persoona) ja optatiivin (3. persoona). Hän 

huomauttaa myös, että monikon 1. persoonan imperatiivin asemesta käytetään 

tavallisesti vastaavaa indikatiivin muotoa, kun taas suomessa on passiivi. Sen 

sijaan optatiivisen muodon jussiivista (imperatiivin ja jussiivin eli epäsuoran 

imperatiivin suhteesta ks. EKG I 1995: 82–83) esiintymistä 1. ja 2. persoonissa 

Krohn ei mainitse, mihin lienee syynä tällaisen käyttötavan puuttuminen Ahrensin 

kieliopista (ks. Ahrens 2003 [1853]: 171–172). Kuitenkin muutamaa vuotta 

myöhemmin ilmestynyt F. J. Wiedemannin kielioppi (1875: 467) tuntee muodon 

jussiivikäytön, ja sen tekijä oli kuulunut henkilöihin, joilta Krohn oli saanut 

tietoja teostaan varten. Kiinnostava on Krohnin esityksessä (1872: 107, 289) 

maininta, että passiivilta puuttuu konditionaali ja että sellaista on ilmaistava 

perifrastisesti saama-verbin avulla. Wiedemann puolestaan totesi kieliopissaan (s. 

476), että passiivin konditionaali on hyvin harvinainen, koska ks-suffiksillisena se 

eroaisi vain vähän passiivin indikatiivin kse-loppuisesta preesensistä. Krohnin 

kieliopissa ei lainkaan esitellä – taas ilmeisesti Ahrensin kielioppia myötäillen – 

modus obliquusta eli kvotatiivia, joskin eräiden esimerkkien partisiipin perfektin 

käyttötapaukset voi tulkita sen esiintymiksi (esim. Krohn 1872: 147; huom. 

toisaalta Wiedemann 1875: 473–474). Verbien taivutustyypit Krohn (mts. 109–

119) sijoittaa viiteen luokkaan, mutta huomauttaa, että viron verbien fleksiota on 

mahdoton kuvata Eurénin kieliopin mukaan.  

Keskiheittoisiksi kutsuttujen eli sisäheittoisten verbityyppien peitma ja 

murdma da-infinitiivin tunnuksen Krohn selittää (1872: 111) nykyaikaisesti a:ksi, 

jonka edeltä vartalovokaali katoaa – tulkinta, joka on viron kuvauksen kannalta 

tarkoituksenmukainen, vaikka kielihistoriallisesti muodot ovat kuluneet suffiksit-

tomiksi (tarkemmin luvussa 5.2.3). Krohnin yleishavaintoon (mts. 118) viron 

verbitaivutuksesta voi nykyinenkin kontrastivisti yhtyä:  

”Mutta samassa juuri on konjugationi paljon enemmän kuin deklinationi 

eronnut suomesta, ja paitsi sitä tekee se sukulaisuus- ja erilaisuus-suhteet vie-

lä vaikeammaksi käsittää, että meillä yhteen kuuluvat sanalajit ovat virossa 

niin monelle haaralle hajonneet ja toisiin liittoihin yhtyneet.” 

Julius Krohnin Viron kielioppi oli usean vuosikymmenen ajan tärkein heimo-

kielen opiskelun apuneuvo, joka suomalaisilla oli käytettävissä, ennen kuin 1900-

luvun puolella alkoi Lauri Kettusen tieteellinen ja oppikirjatuotanto. Vaikka 

August Ahlqvist oli kieliopin arvostelussaan ollut monin kohdin varsin kriittinen, 

hän tunnusti (1874: 56) Krohnin ansiot suomalaisen tutkimuksen alueen-
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laajennuksessa. ”Wiron kielen tutkiminen on meidän välttämätöin velvollisuus”, 

Ahlqvist tähdensi. 

Virossa ennätettiin vastaavaan alueenlaajennukseen Suomen suuntaan vuosi-

kymmen myöhemmin. Syksyllä 1874 Tarton yliopiston viron kielen lehtorin 

virkaan astunut Mihkel Veske (Weske), joka oli Leipzigissa ensimmäisenä viro-

laisena väitellyt tohtoriksi suomalais-ugrilaisen kielitieteen alalla, oli jo väitöskir-

jassaan Untersuchungen zur vergleichenden Grammatik des finnischen 

Sprachstammes käsitellyt itämerensuomalaisten kielten nominitaivutusta. Hän 

vieraili 1880 Suomessa ja kiinnostui viron ja suomen vertailusta. Pian käyntinsä 

jälkeen hän julkaisi ensimmäisen virolaisille tarkoitetun suomen kielen oppikirjan 

Soome keele õpetus kaksiosaisena laitoksena: osa Lühikene grammatik ilmestyi 

1881 ja toinen osa Lugemise harjutused 1883. Kielioppi oli tekijänsä mukaan 

laadittu uusimpien suomen oppikirjojen pohjalta. Sen morfologian osuudessa 

Veske luokitteli nominit ja vastaavasti verbit rakenteen ja taivutuksen perusteella 

ryhmiin ja toi näin vironkielisiin suomen kielioppeihin sanatyyppien periaatteen. 

Hän piti suomen kielen taitoa hyödyllisenä virolaisille ja korosti myös suomen 

tuntemisen merkitystä viron kielen tutkimuksessa. Omissa töissään hän selitti 

suomen avulla monia viron murteiden, kansanrunouden ja vanhan kirjakielen 

piirteitä. (Valge 1987: 175–178; Alvre 1993: 4; Kasik 1999: 78–80, 82–83.) 

Huomionarvoista on, että virolaiset saivat omakielisen suomen kieliopin ennen 

ensimmäistä vironkielistä viron kielioppia. Karl August Hermannin Eesti keele 

grammatik ilmestyi vasta vuonna 1884. Vesken tavoin Hermannkin käsitteli 

yliopisto-opetuksessaan muun muassa suomea ja viroa kontrastiivisesti (Kasik, 

mts. 79, 90) ja tähdensi suomen kielen tuntemisen tärkeyttä: ilman suomea oli 

mahdotonta ymmärtää viron kielen olemusta (Mägiste 1931: 134). 

Suomen ja viron kontrastiivisen tarkastelun kannalta oli 1900-luvun alku-

kymmeninä tärkeä Johannes Aavikin kielenuudistustoiminta. Helsingin yliopis-

tossa opiskellut Aavik piti tunnetusti monissa kohdin esikuvana suomen kieltä; 

ennen kaikkea hän pyrki tuomaan viroon suurin joukoin suomalaisia lainasanoja. 

Viron taivutusmorfologiaa koskevien uudistusehdotusten perusteluissa oli suomi 

usein mukana, ainakin esimerkiksi tukemassa virolaisen murre-edustuksen otta-

mista kirjakieliseen käyttöön. Tällaisina kirjaviroon kotiutuneina muotopiirteinä 

voi mainita muun muassa vokaalimonikon (= agglutinatiivinen i-monikko ja 

vartalomonikko), analyyttisen kõige-suprlatiivin rinnalle tulleen synteettisen 

superlatiivin sekä käytöltään elvytetyt tai laajennetut essiivin ja instruktiivin. 

Verbimorfologian puolella Aavik halusi esimerkiksi lisätä i:llisen imperfektin 

käyttöä ja suositteli lyhyempiä, e:llisiä passiivin partisiippeja kirjutet, parandet 
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(pro kirjutatud, parandatud, vrt. sm. kirjoitettu, parannettu), jollaiset eivät kui-

tenkaan tulleet kirjakielen normistoon. Lisäksi on huomattava, että Aavik osin 

lainasi suomesta johtimia, osin laajensi jo virossa esiintyvien johdinten käyttöalu-

etta suomen mallin mukaan, millä oli myös vaikutuksensa kielten taivutusmorfo-

logisiin suhteisiin. (Kask 1967:5–7, 1970: 417–425; Kasik 1999: 99–104; ks. 

myös Rätsep 2002: 240–243, 254–257.) 

Aavik julkaisi suomen kielen harrastuksen edistämiseksi jo vuonna 1908 op-

pikirjan Praktilik Soome keele õpetus, jossa hän muun muassa korosti suomen 

taidon merkitystä virolaisille kielen ja kansanperinteen tutkijoille (Valge 1987: 

179). Vuonna 1911 Aavikilta ilmestyi Suomessa Vironkielen opas, joka oli en-

simmäinen suomalaisille tarkoitettu viron opiskelun apuneuvo sitten Krohnin 

kieliopin. Teoksen suppeahkoon kielioppiosuuteen oli kuitenkin Virittäjän kriiti-

kolla Lauri Kettusella (1911: 88–91) runsaasti huomautuksia: hän viittasi sekä 

tekstin viimeistelemättömyyteen että vääriin painotuksiin kielierojen käsittelyssä. 

Lauri Kettusella oli paljolti kontrastiivinen näkökulma merkittävissä tutki-

muksissaan Viron kielen äännehistoria (1917, myöh. painosten nimenä Eestin 

kielen äännehistoria) ja Lauseliikmed eesti keeles (1924). Äännehistoria sisältää 

tietysti runsaasti morfologian seikkoja, mutta disposition luonteen vuoksi yhtä 

muotokategoriaa koskevat asiat ovat usein hajallaan eri pykälissä. Niin ikään 

Kettusen laajaan oppikirjatuotantoon sisältyy kosolti keskimääräistä perusteelli-

sempia vertailevia huomioita kielten suhteista (mm. Viron ja suomen eroavaisuu-

det 1916, laajennettu 2. painos 1926, ja Eestin kielen oppikirja 1928, uusintapai-

noksia 1960-luvulle asti, sekä virolaisille tarkoitettu Soome keele õpiraamat 

1920). Kettunen oli keskeisiä auktoriteetteja kielenuudistusta koskeneessa keskus-

telussa. Vaikka hän suhtautui uudistukseen myönteisesti, hän arvosteli monia 

Aavikin äärimmäisyyksiin menneitä ehdotuksia, muun muassa kirjassaan Arvus-

tavad märkused keeleuuendusnõuete puhul (1919). Kiintoisaa on, ettei Kettunen 

suinkaan aina linjanvedoissaan kallistunut viron kirjakielen kehittämisessä suo-

men mukaiselle kannalle (ks. esim. 1919: 13–15, 27–30). 

Toista maailmansotaa edeltäneinä ja seuranneina muutamana vuosi-

kymmenenä suomen ja viron taivutusmorfologian käsittely rajoittui paljolti – 

syvyydeltään tietysti vaihtelevana – kielioppeihin ja oppikirjoihin (ks. esim. Valge 

1987). Vuodesta 1940 aina 1960-luvun alkupuolelle olivat suomalais-virolaiset 

kielentutkimuksen yhteydet varsin vähäiset, kunnes ne 1965 järjestetyn Helsingin 

fennougristikongressin ansiosta alkoivat taas elpyä. Edellytykset yhteistyöhön, 

muun muassa kontrastiiviseen tutkimukseen, paranivat, kun 1970-luvulla kävi 

mahdolliseksi lähettää Neuvosto-Virosta Suomeen lehtoreita. (Rätsep 1994: 270–
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272.) Varsinainen organisoitu suomen ja viron kieliopillisen vertailun tutkimus-

hanke käynnistettiin 1980-luvulla. 

Ajatus suomen ja viron kieliopillisesta vertailuprojektista oli virinnyt vuonna 

1980 Turun fennougristikongressin yhteydessä käydyissä keskusteluissa. Hank-

keen käytännöllisen puolen hahmottelemiseksi ja ideoimiseksi järjestettiin Tam-

pereen yliopiston suomen kielen professorin Heikki Paunosen ja lehtorin Valma 

Yli-Vakkurin aloitteesta toukokuussa 1982 Tvärminnessä suunnitteluseminaari, 

jossa hankkeeseen päätettiin sisällyttää kaksi lohkoa: suomen ja viron kieliopilli-

nen vertailu sekä oppimisvaikeuksiin liittyvä virheanalyysi (lohkoista ks. Sajavaa-

ra 1980: 206−215). Seminaarin evästysten pohjalta Paunonen ja Yli-Vakkuri 

kävivät yhteistyöneuvotteluja virolaisen osapuolen kanssa Tallinnassa ja Tartossa. 

He laativat myös täsmällisemmät tavoitteet tutkimukselle, luonnostelivat hank-

keen toimintamuotoja ja aikataulua sekä kartoittivat suomalaisten osanottajien 

tutkimuskohteita tai -alueita. Pari vuotta myöhemmin kieliopillisen vertailun 

hanke tuli Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknillisen yhteistyökomi-

tean tukeman suomalais-virolaisen tutkimustoiminnan piiriin, ja siten Virossa 

voitiin järjestää useita yhteisseminaareja. Suomessa hanketta edistettiin vuosittain 

aluksi viron kielen lehtorien kokousten yhteydessä pidetyissä kontrastiivisissa 

seminaareissa (ensimmäisten nimenä virheanalyysiseminaari). Seminaarien antina 

on kehkeytynyt varsin mittava pääosin esitelmiin perustuvien artikkelijulkaisujen 

kokonaisuus, jonka Lähivertailuja-nimiset5 niteet – tähän mennessä jo 18 – ovat 

ilmestyneet kuuden suomalaisen ja kahden virolaisen yliopiston sarjoissa; 2000-

luvulla seminaareja ovat nimittäin järjestäneet myös Tarton ja Tallinnan yliopistot. 

Yhteistyön jatkuminen kontrastiivisten seminaarien muodossa on ollut tärkeää, 

koska yhteisseminaarien järjestäminen Tallinnassa ja Helsingissä päättyi Viron 

itsenäistyttyä. (Yli-Vakkuri 1988; Punttila 1997; Remes 2004.) 

Itse osallistuin aikoinaan kontrastiivisen tutkimushankkeen morfologian ryh-

män työskentelyyn ja pyrin selvittämään taivutusmorfologian kysymyksiä. On-

gelmana oli kuitenkin aktiivisen pitempiaikaisen virolaisen yhteistyöpartnerin 

puuttuminen, eikä taivutusmorfologian puolella päästy samanlaiseen järjestelmäl-

liseen ja kiinteään yhteistyöhön kuin esimerkiksi johto-opin tutkimuksessa. 

Viime vuosikymmenellä Suomessa on syntynyt uusia viron kieleen liittyviä 

kontrastiivisia projekteja. Turun yliopistossa käynnistettiin 1991 tutkimushanke 

                                                        
5 Lähivertailuja-nimeä esitti ensimmäiselle, Mekrijärvellä pidetyn seminaarin julkaisulle, jonka 
toimittaja olin, apulaisprofessori Päivi Rintala. Nimi on hyväksi todettuna säilytetty myöhemmissä 
niteissä. Sen mallin mukaan otettiin vuonna 1994 unkarilais-suomalaisten kontrastiivisten tutkimusten 
nimeksi Kaukovertailuja. 
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Itämeren piirin kielten kieliopillinen vertailu (Studia Comparativa Linguarum 

Orbis Maris Baltici = SCLOMB), joka oli kehitetty Suomen ja viron kieliopillisen 

vertailun syntaksin osahankkeen pohjalta. Yhtenä tarkoituksena oli, että suomeen 

ja viroon vaikuttaneista naapurikielistäkin olisi saatavilla vertailun tueksi aineis-

toa. Projektin korpus on jo varsin laaja; siinä on erikielisten kirjallisten katkelmi-

en (esim. suomesta Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelija ja virosta Viivi 

Luikin Ajaloo ilu) käännösvastineet useilla muilla Itämeren alueen kielillä. Ai-

neistoa on ollut mahdollista hyödyntää paitsi syntaktisessa myös esimerkiksi 

morfologisessa tutkimuksessa. 

Oulun yliopistossa aloitettiin vuonna 1994 tutkimus, jossa on pyritty selvit-

tämään virolaisten suomen kielen oppimista. Tarkoituksena on kartoittaa sitä, 

mitkä kieliopilliset ja sanastolliset seikat ovat ongelmallisia suomea opiskeltaessa 

ja mitkä oman kielen ominaisuudet säilyvät pisimpään. Tutkimuskohteeksi valit-

tiin aluksi kolme ryhmää: Virosta adoptoidut lapset, Suomessa oleskelevat viro-

laiset koululaiset ja vaihto-opiskelijat sekä Virosta tulleet aikuiset, jotka ovat 

avioituneet Suomeen tai ovat maassa pitemmän työsuhteen vuoksi. (Sulkala 1994: 

106–107.) Myöhemmin oululaistutkimuksen aluetta on laajennettu siten, että 

mukana on myös Virossa opiskelevia suomenoppijoita. 

Vuonna 1997 käynnistettiin tutkimushanke Viro ja suomi kohdekielinä 

(VIRSU), jonka kooordinaattorina on toiminut professori Pirkko Muikku-Werner 

Joensuun yliopistosta. Joensuun lisäksi yhteistyössä on mukana opettajia ja 

tutkijoita useimmista niistä Suomen yliopistoista, joissa kieliaineet ovat edusteil-

la, sekä Tarton ja Tallinnan yliopistoista ja jonkin verran myös muista ulkomaisis-

ta korkeakouluista. Vaikka tutkimushankkeessa on ollut kaksi kohdekieltä, on 

oppijoiden lähtökielten määrä ollut suurempi, suomen ja viron ohella muun 

muassa venäjä ja saksa. Hankkeessa on ollut tavoitteena selvittää, miten suomi ja 

viro ovat opittavissa ja opettavissa mahdollisimman tehokkaasti ja opitaanko 

kieliä samalla tavoin vai onko havaittavissa eroja. Erityisen tärkeää on ollut 

paneutua siihen, miten, milloin, miksi, missä määrin ja millaisissa oloissa äidin-

kieli vaikuttaa suomen ja viron oppimiseen. On kiinnostavaa tutkia, millaisessa 

kotekstissa ja kontekstissa on havaittavissa siirtovaikutusta ja millä alueilla 

mahdollisen positiivisen siirtovaikutuksen merkitys on suurin, sekä samoin sitä, 

kuinka kielten typologiset suhteet vaikuttavat oppimiseen. (Muikku-Werner – 

Remes 2001: 403–404.) Joensuussa vuonna 2007 järjestetyssä III kansainvälises-

sä VIRSU-konferenssissa päätettiin tutkimushankkeen toimintaa laajentaa kos-

kemaan opetettavina ja opittavina kohdekielinä muitakin suomalais-ugrilaisia 

kieliä kuin suomea ja viroa sekä yleisemminkin niiden maiden kielioloja, joissa 
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puhutaan suomalais-ugrilaisia kieliä. Siten VIRSU-projektin uudeksi nimeksi tuli 

Suomalais-ugrilaiset kielet kohdekielinä. (VIRSU 2008.) 

Suomen ja viron kielivertailu on avartanut kontrastiivisen tutkimuksen näkö-

kulmaa, sillä läheisiä sukukieliä on mahdollista tutkia kielen kaikilla tasoilla. Kun 

vertailtavina ovat suomi tai viro ja jokin indoeurooppalainen kieli, on morfologis-

ten seikkojen rinnastus usein erityyppistä: suomen morfologisilla kategorioilla ei 

ole aina, esimerkiksi saksassa, vastineena tiettyä muotoa, vaan vertailu on tehtävä 

merkityksen, funktion tai kielijärjestelmissä esiintyvien jakaumien välityksellä 

(Tarvainen 1985: 20–22). Samasta syystä on morfologisen tason tutkimus synk-

ronisesta näkökulmasta etäsukuisten kieltenkin kesken erilaista kuin lähisukuis-

ten. Suomen ja unkarin välillä on kielten morfologisesti rikkaista, samantyyppi-

sistä järjestelmistä huolimatta etymologisesti yhteenkuuluvienkin ainesten yhdis-

täminen ja niiden hyödyntäminen kielenoppimisessa vaikeaa tai mahdotonta.6 

Läheisissä sukukielissä, kuten itämerensuomalaisissa kielissä, on paljon helposti-

kin havaittavaa yhteistä ainesta, joten vertailulla on samalla sekä teoreettista että 

käytännöllistä merkitystä. Teoreettiselta kannalta on myös tärkeää saada selville, 

miksi sukukielet ovat edenneet kehityksessään eri tietä ja mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet kehityksen suuntaan (Pusztay 1993: 13). Sekä synkronista että 

diakronista tietoa on mahdollista käyttää hyväksi kielenopetuksessa.  

Kuten aiemmin oli esillä, kontrastiivisen tutkimuksen keskeisiin teorian-

luojiin kuuluneen Robert Ladon mielestä vieras kieli on sitä vaikeampi oppia, 

mitä enemmän se poikkeaa äidinkielestä, ja vastaavasti helppo oppia, kun eroja 

on vähän. Käsitys on osoittautunut kuitenkin vain osittain paikkansa pitäväksi, ja 

näyttääkin ilmeiseltä, että helpointa on oppia kieltä, joka poikkeaa äidinkieles-

tä ”kohtuullisesti”, ei liian paljon mutta ei myöskään liian vähän. (Tarvainen 

1985: 12; ks. myös Lee 1972: 159–160.) Ludwig Zabrocki (1970: 32) on toden-

nut, että esimerkiksi venäjän oppiminen tuottaa puolalaisille enemmän vaikeuksia 

kuin etäisempien kielten saksan ja ranskan. Samansuuntaisia havaintoja on Robert 

J. Di Pietrolla (1972: 138–139), joka lisäksi huomauttaa läheisten kielten oppimi-

seen vaikuttavista mahdollisista motivaatio-ongelmista: koska saksalaisen on 

                                                        
6 Kielikuntamme sisäistä kahden kielen vertailua laajennettiin 1980-luvun lopulla, kun käynnistettiin 
suomen ja etäsukuisen unkarin kontrastiivinen tutkimus. Hanketta on esitelty artikkelikokoelmassa 
Suomi ja unkari rinnakkain (ks. esim. Paunonen 1991, jossa suomen ja unkarin tutkimusta verrataan 
asetelmaltaan toisenlaiseen suomen ja viron tutkimukseen; aiheesta myös esim. Mantila 1997: 7–8). 
Unkarin, suomen ja viron morfofonologista vertailua esitti Havas jo 1974 Virittäjässä (huom. myös 
Pusztay 1993: 9–10). Viroa ja unkaria on verrannut typologisesti kielisukulaisuuden näkökulmasta 
mm. Veenker 1996 (ks. myös Skalička 1968 ja 1975). Hasselblatt (1993) on tarkastellut viron, suomen 
ja unkarin vaikeutta saksalaisen kielenoppijan kannalta. 
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helpompi ymmärtää hollantia kuin englantia, saattaa vaivattomuus estää hollannin 

sujuvan oppimisen (ks. myös Latomaa 1993: 18–19, 23–25). Suomalais-

virolaisessa kanssakäymisessä johtunee paljolti motivaatiotekijöiden osuudesta 

se, että virolaiset pyrkivät opiskelemaan ja käyttämään keskimäärin enemmän 

suomea kuin suomalaiset viroa. 

Viron ja suomen vertailussa on kiinnostava tilanne: kielten lähisukuisuuden 

ansiosta suomalainen vironoppija ja vastaavasti virolainen suomenoppija taval-

laan osaa valmiiksi monia asioita äidinkielensä pohjalta. Opittava kieli tuntuu 

tutulta, helpoltakin, ja tämä voi johtaa väärään opiskeluasenteeseen. Äidinkielen 

tarjoamaa apua ei toisaalta pysty hyödyntämään tehokkaasti, sillä opiskelija 

havaitsee varsin pian, että etukäteen on vaikea tietää, mikä kohdekielessä on 

yhteistä lähtökielen kanssa ja mikä vain tuntuu sellaiselta. Pit Corder (1976: 232) 

onkin huomauttanut, ettei oppilas oppimaan ruvetessaan itse tiedä, mitä osia hän 

jo ”osaa” uudesta kielestä. Corderin mukaan (mts. 231) on todisteita siitä, että 

täysin ”uusi” ja erilainen saattaa olla helpompi hallita kuin jokin vain hieman 

toisenlainen. 

Suomalais-virolaisten kielivertailujen yhteydessä on toistuvasti kiinnitetty 

huomiota sanoihin, jotka ovat kielissä äänne- ja kirjoitusasultaan läheisiä, mutta 

merkitykseltään erilaisia, ja jotka siten voivat aiheuttaa kielenkäyttäjälle ongelmia 

(esim. piimä – piim ’maito’, sulhanen – sulane ’renki’, halpa – halb ’huono’, 

koristaa – koristada ’siivota’, hallitus – hallitus ’home’). Christoph Schwarze on 

indoeurooppalaisten kielten sanastoa käsittelevissä kontrastiivisissa analyyseis-

saan kutsunut tällaisia sanoja petollisiksi ystäviksi (i falsi amici, false friends), 

koska ne usein johtavat virheisiin vierasta kieltä käytettäessä (Krzeszowski 1990: 

76). Viron kielessä suomalaiselle (ja vastaavasti suomessa virolaiselle) voi olla 

petollisia ystäviä myös morfologian tasolla, kuten osoittavat esimerkiksi seuraa-

vat tapaukset: 

yks. partitiivi jumalat, madalat, hoonet (vrt. sm. mon. nominatiivi) 

kvotatiivi tulevat, lugevat (vrt. sm. indikat. mon. 3. pers.) 

impf. mon. 3. pers. tulid, jäid, vastasid (vrt. sm. impf. yks. 2. pers.) 

imperfekti küsisin, istusid, kirjutasime (vrt. sm. konditionaali) 

passiivin prees. tullakse, saadakse (vrt. sm. 1. inf. pitempi muoto) 

astevaihtelu paha (: pahk), piha (: pihk), (sm. hk ei astevaihtelussa, 

 soo (: sugu, vrt. soo : soo) suppea vokaali ei väljene) 
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Suomen ja viron suhteissa on huomattava interferenssin (interferenssistä ks. 

Lehiste 1988: 1–2, 13–15) esiintymismahdollisuuksien laajuus. Suomalaisella tai 

vastaavasti virolaisella esiintyy interferenssiä esimerkiksi jotakin indoeurooppa-

laista kieltä puhuttaessa lähinnä foneettisella, syntaktisella ja leksikaalisella 

tasolla. Koska suomen ja viron morfologialtaan rikkaissa järjestelmissä on paljon 

yhteistä mutta myös erilaista, on kielten suhteissa interferenssin mahdollisuus 

myös morfologisella tasolla poikkeuksellisen suuri. Sekä Oulun projektissa 

(Sulkala 1994: 111) että VIRSU-hankkeessa morfologinen interferenssi on osoit-

tautunut kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi. 
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3 Tunnusmerkkisyys suomen ja viron kielen 
suhteissa 

Suomen ja viron taivutusmorfologian tutkimuksessa on hyödyllistä tarkastella 

kielten suhteita tunnusmerkkisyyden valossa. Tunnusmerkkisyyskysymyksissä 

ovat keskeisiä morfologiset oppositiot. Morfologisessa kategoriassa ovat opposi-

tion jäseninä morfosyntaktiset piirteet ja erityisesti näitä toteuttavat morfeemit 

(Karlsson 1998: 114). 

Oppositio voi olla binaarinen, kaksijakoinen, kuten suomen ja viron nume-

rusoppositio yksikön ja monikon välillä, tai monijäseninen, kuten verbien mo-

dusoppositio indikatiivin, imperatiivin, konditionaalin ja muiden modusten 

kesken. Erityisesti jälkimmäisen kaltaisissa tapauksissa saattaa tunnusmerkkisyy-

den asteessa olla eroa: oppositiossa voi olla ”enemmän tunnusmerkkinen” 

ja ”vähemmän tunnusmerkkinen” kategoria tunnusmerkittömän ohella (Ruther-

ford 1982: 88). Tunnusmerkkisyyssuhteita on mahdollista määritellä implisiitti-

sesti: jos ilmiö A on kielessä tunnusmerkkisempi kuin ilmiö B, niin A edellyttää 

kielessä B:n esiintymistä, mutta B:n esiintyminen ei edellytä A:ta (Eckman 1977: 

320). Esimerkiksi suomen kielessä potentiaalin esiintyminen edellyttää indikatii-

via, mutta indikatiivin esiintyminen ei edellytä potentiaalia, kuten osasta suomen 

murteita voi havaita (ks. Forsberg 1998: 25–26, 113–119). 

Tunnusmerkkisyys on morfologiassa yleensä käänteisessä suhteessa luonnol-

lisuuteen: se mikä kielessä on luonnollista, on tunnusmerkitöntä, ja mikä ei ole 

luonnollista tai on vähemmän luonnollista, on tunnusmerkkistä (Karlsson 1998: 

113; ks. myös esim. Wurzel 1984: 75–78). Esimerkiksi suomen indikatiivi on 

peruskategoriana tunnusmerkitön modus, mutta potentiaali on ne-suffiksinen, 

tunnusmerkkinen. Ominaisuudet voivat kielittäin vaihdella, sillä sama kategoria 

saattaa olla toisessa kielessä tunnusmerkitön ja siten luonnollinen (tai vähemmän 

tunnusmerkkinen ja enemmän luonnollinen) ja toisessa tunnusmerkkinen, vä-

hemmän luonnollinen. Tällaisista suhteista tarjoavat esimerkkejä muun muassa 

suomen ja viron monikkotyyppien suhteet, samoin imperfektityyppien vastaavuu-

det. 

Tunnusmerkkisyyttä voi tarkastella yhden kielen sisällä, mutta myös eri kiel-

ten kesken. Suomen tai viron ja esimerkiksi jonkin indoeurooppalaisen kielen 

vertailussa tunnusmerkkisyyssuhteita selvitetään morfologiassa puhtaasti kieliop-

pikategorioita kontrastoiden; foneettista läheisyyttä kategorioita ilmaisevilla 

morfeemeilla ei ole, usein ei myöskään rakenteellista. Suomen ja viron välillä 

tilanne on toisenlainen, koska kielioppikategorioilla on monesti yhteisiä, äänteel-
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lisesti täysin tai lähes samankaltaisia morfeja. Ainesten tunnusmerkkisyysaste voi 

kuitenkin kielittäin olla erilainen. 

Useat kielioppikategoriat esiintyvät kielten pitkälti yhteisen taustan vuoksi 

varsin samanlaisina suomessa ja virossa, ja kategorioissa käytettävät taivutusmor-

feemit ovat samanlaisia (verbien yks. 1. persoonan -n) tai poikkeavat vain vähän 

toisistaan (esim. yhteiset sijapäätteet virossa tavallisesti loppuheittoisia; verbien 

yks. 2. persoonan -d ja monikossa käytettävät -me, -te, -vad). Suffiksit voivat olla 

joskus aivan erilaiset, kuten komitatiivissa (sm. -ine – vir. -ga) ja konditionaalissa 

(sm. -isi- – vir. -ks(i-)). Lisäksi tavataan kategorioita, joita toisessa kielessä ei ole: 

suomessa potentiaali ja virossa terminatiivi sekä kvotatiivi, epäsuora tapaluokka. 

Kielten yhteisillä kategorioilla voi olla tunnusmerkkisyyden asteessa eroja 

esimerkiksi koko taivutusjärjestelmän jäseninä tai muodostusprosessin kannalta. 

Kuten jäljempänä lähemmin selvitän, on sekä yksikön että monikon genetiivin 

asema viron nominien taivutussysteemissä erilainen, paljon keskeisempi, kuin 

suomen genetiivimuotojen kielemme deklinaatiossa, vaikka muodot yleensä 

ovatkin toistensa kielihistoriallisia vastineita. Konditionaalin osalta on puolestaan 

muodostusprosesseissa tunnusmerkkisyyssuhteisiin vaikuttavia eroja: suomen isi-

konditionaali on aina vahva-asteinen, mutta tunnus voi aiheuttaa vartalovokaalis-

sa morfofonologista vaihtelua (tule- : tul/isi, etsi- : ets/isi, saa- : sa/isi, tuo- : 

to/isi), kun taas viron ksi-konditionaalissa tunnus liittyy astevaihtelullisen verbin 

tyypistä riippuen joko vahva- tai heikkoasteiseen vartaloon ja heikkoasteisessa 

vartalossa vokaalivahtelut voivat olla laajemminkin koko vartaloa koskevia (vrt. 

esim. kadu/ma, kao/n, kao/tud : kao/ksi/n ’katoaisin’; luge/ma, loe/n, loe/tud : 

loe/ksi/n ’lukisin’; sidu/ma, seo/n, seo/tud : seo/ksi/n ’sitoisin’). Vokaalivaihtelut 

liittyvät astevaihteluun, mutta niiden ensisijainen laukaisija ei ole modussuffiksi. 

Virossa astevaihtelun asema taivutuksessa on ylipäänsä erilainen kuin suomessa 

(ks. 4.2.2) ja heikko aste on selvästi suhteellisesti tunnusmerkkisempi kuin suo-

men vaihtelussa. 

Tarkastelen jäljempänä nominien ja verbien taivutusta käsitellessäni yksityis-

kohtaisemmin suomen ja viron tunnusmerkkisyyssuhteita silloin, kun niissä 

esiintyy keskeisiä eroja. Esimerkiksi tunnusmerkkisyyshierarkiassa on kielten 

välillä kiinnostavaa erilaisuutta muun muassa monikossa ja imperfektissä. Viron 

monikkotyypeistä on vähiten tunnusmerkkinen de-monikko (mahdollinen kaikki-

en sanatyyppien kaikissa sijoissa paitsi partitiivissa). Hierarkiassa sitä seuraavat 

tunnusmerkkisempi agglutinatiivinen i-monikko (osassa sanatyyppejä partitiivissa 

sekä lähinnä paikallissijoissa ja translatiivissa) ja tunnusmerkkisin vartalomonik-

ko (osassa sanatyyppejä vain partitiivissa). Vertailu suomen keskenään lähes 
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komplementaarisiin t- ja i-monikkoihin osoittaa, että suomen kannalta ovat usein 

tutuimpia sanatyypeittäin viron i- ja vartalomonikon muodot, kun taas oudoin – ja 

siten suomalaiselle kielenoppijalle tunnusmerkkisin – on virossa vähiten tunnus-

merkkinen de-monikko lukuun ottamatta nominatiivia (suure/t laiva/t – suure/d 

laeva/d) ja toisinaan genetiiviä (las/ten – las/te; kiel/ten – keel/te; kät/ten – käte 

[kät̆te]). (Remes 2001: 287–288.) 

Imperfektillä on suomessa yleinen tunnus i. Osassa nykykielioppeja 

ja -oppikirjoja (esim. Karlsson 1983: 303–304; ks. myös ISK 2004: 91, 140) 

supistumaverbien imperfektin suffiksiksi tulkitaan si (lupa/si/n, vasta/si/n eikä 

lupas/i/n, vastas/i/n), mikä on i:hin verrattuna tunnusmerkkisempi. Virossa on 

kuitenkin aktiivin imperfektissä tavallinen tunnus si (ela/si/n, luge/si/n, kirju-

ta/si/n), ja i-tunnus esiintyy vain vähäisessä, joskin yleensä taajafrekvenssisessä 

joukossa verbiparadigmoja (sa/i/n, ol/i/n, pan/i/n, näg/i/n, teg/i/n jne.), joten se on 

viron kannalta tunnusmerkkisempi. Erilaisista tunnusmerkkisyyssuhteista huoli-

matta viron si-imperfekti ei havaintojeni mukaan näytä olevan suomalaiselle 

kielenoppijalle kovin hankala, koska se on varsin säännöllinen: muodoissa on 

aina vahva aste, eikä suffiksi aiheuta i-tunnuksen tavoin vartalon loppuvokaalissa 

morfofonologisia vaihteluja. Toisaalta suomen tunnusmerkittömämmät i-

imperfektit tuottavat virolaisille runsaasti vaikeuksia, koska i:n liittyminen varta-

loon aiheuttaa usein vartalovokaalin vaihtelun sekä t : s -vaihtelun (anta- : anto/i, 

elä- : el/i, huuta- : huus/i) ja imperfektivartalo on osalla verbityyppejä astevaihte-

lussa (luki : lui/n, antoi : annoi/n). 

Suomen ja viron tunnusmerkkisyyssuhteisiin voivat vaikuttaa myös kirjakiel-

ten tietoisessa kehittämisessä ja normittamisessa tehdyt ratkaisut (ks. 4.3). Tällai-

sia ratkaisuja ovat esimerkiksi olleet virossa essiivin normittaminen genetiivipoh-

jaiseksi ja siten osalla sanatyyppejä heikkoasteiseksi (poja/na eikä *poega/na tai 

*poega/n, vrt. sm. poika/na) sekä imperfektin ja konditionaalin monikon 3. 

persoonan päätteen normittaminen d:ksi (pro -vad; esim. (nad) tuli/d, tuleksi/d, 

vrt. sm. tuli/vat, tulisi/vat [kuten tule/vat], jollaiset muodot vakiintuivat kir-

jasuomessa jo 1800-luvulla). Monikon 3. persoonan d-päätteisyys ei ole järjes-

telmässä luonnollisen morfologian mukaista (Remes 2001: 291). 

Kielenoppimistilanteessa jotkin lähtökielen piirteet ovat alttiimpia siirtymään 

kohdekieleen kuin toiset. Piirteen siirrettävyyden määrää sen tunnusmerkkisyys: 

mahdollisia siirrettäviä ovat tunnusmerkittömät muodot, vähemmän mahdollisia 

tunnusmerkkiset muodot (Kellerman 1979: 53–54). Lähtökielen siirtovaikutus on 

kuitenkin valikoivaa, kielten etäisyydestä riippumatonta, ja osa kohdekielen 

rakenteista voi olla immuuneja sille (Zobl 1980: 43). 
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Fred R. Eckman (1977: 321) on huomauttanut, että tietty määrä eroja kielten 

välillä vastaa potentiaalisten vaikeuksien määrää toisen kielen oppimisessa. 

Hänen esittämänsä hypoteesi, Markedness Differential Hypothesis (MDH), auttaa 

sen ratkaisemisessa, johtuvatko toisen kielen omaksumisessa ilmenevät ongelmat 

kielten välisistä vai kielen sisäisistä syistä. MDH:n perusväittämät ovat seuraavat: 

1. Ne kohdekielen alueet, jotka eroavat äidinkielestä ja ovat sitä tunnusmerkki-

sempiä, ovat vaikeita. 

2. Vaikeuden suhteellinen aste alueilla, jotka ovat kohdekielessä tunnusmerkki-

sempiä kuin äidinkielessä, vastaa tunnusmerkkisyyden suhteellista astetta. 

3. Ne kohdekielen alueet, jotka eroavat äidinkielestä, mutta eivät ole sitä tun-

nusmerkkisempiä, eivät ole vaikeita. 

Lydia White (1986: 34) on todennut, että kohdekielen tunnusmerkkinen piirre 

voidaan toisinaan omaksua jo aikaisessa vaiheessa, vaikka lähtökielessä ei olisi 

sitä vastaavaa kategoriaa lainkaan. Eckmanin toisen väittämän kohdalla on syytä 

pitää mielessä edellä puheena olleet läheisten sukukielten sisäisten tunnusmerk-

kisyyshierarkioiden erot sekä kolmannen väittämän yhteydessä kielten ”liiallisen” 

läheisyyden vaikutus. Kenneth Hyltenstam (1986: 64–65) on huomauttanut 

Eckmanilta jääneen mainitsematta, että tunnusmerkitön muoto voi ilmaantua 

kielenoppijan puheeseen sellaisessakin tapauksessa, jossa sekä lähtö- että kohde-

kielessä on tunnusmerkkinen piirre. 

Suomen ja viron tunnusmerkkisyyssuhteita on varhemmin tutkinut muun mu-

assa Outi-Maria Kultalahti (1996), joka on käsitellyt tunnusmerkkisyyttä erityi-

sesti virolaisten suomenpuhujien vaikeuksien selittäjänä. Hänen lähemmin tarkas-

telemiaan piirteitä ovat suomen jälkitavujen pitkät vokaalit, astevaihtelu, predika-

tiivin sija sekä kin- ja kAAn-liitepartikkelit. Itse olen kirjoittanut (Remes 2001) 

tunnusmerkkisyydestä suomen ja viron morfologisissa suhteissa, muun muassa 

eräiden nominitaivutuksen sekä kielten modusjärjestelmien erojen valossa. Olen 

myös kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka kielihistoriallinen preesenskategoria on 

tunnusmerkkisyyden ja luonnollisen morfologian kannalta osittain eri tavoin 

edusteilla suomessa ja virossa. 

Suomen ja viron muotokategorioiden tunnusmerkkisyysseikkojen tarkastelu 

osoittaa, ettei äidinkieli välttämättä tarjoa tukea läheisen sukukielen oppijalle ja 

käyttäjälle. Kielten sisäiset suhteet voivat olla selvästi erilaiset kuin kielten 

väliset. Erityisen ongelmallisia saattavat kielen omaksumisessa olla esimerkiksi 

tapaukset, joissa tutuntuntuiset, historiallisesti yhteistä perua olevat suffiksit ovat 

kielten tunnusmerkkisyyshierarkiassa eri asemassa.  
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Yksittäisten muotokategorioiden ohella voidaan tarkastella laajemminkin 

muotosarjojen kokonaisuutta, nomini- ja verbiparadigmoja, ja tutkia paradigmo-

jen tunnusmerkkisyyssuhteita. Mati Hint (1998a: 230–233) on kiinnittänyt tästä 

näkökulmasta huomiota viron paradigmatyyppeihin. Hänen mukaansa viron 

morfologian kannalta vähiten tunnusmerkkisiä ovat paradigmatyypit, jotka ovat 

agglutinatiivisia ja astevaihteluttomia (aasta : aasta/t, ela/da : ela/n). Hieman 

tunnusmerkkisempiä ovat säännölliset kvantiteettivaihtelun käsittävät tyypit 

(sepp : sepa : seppa, ³kasva/da : ²kasva/b), ja niihin verrattuna tunnus-

merkkisempiä ovat käänteisessä, vahvenevassa vaihtelussa olevat paradigmat 

(urgas : urka : urgas/t, ²vasta/ta : ³vasta/n). Tunnusmerkkisyys kasvaa siirryttä-

essä kvalitatiivisen astevaihtelun omaaviin (jalg : jala : jalga, luge/da : loe/n; 

käänt. astev. hammas : hamba, lenna/ta : lenda/n) ja edelleen mutkikkaita morfo-

fonologisia vaihteluja sisältäviin säännöttömämpiin tyyppeihin (uus : uue : uut, 

küüs : küüne, üks : ühe : üh/t, joo/ma : juu/a : jõ/i/n). Tunnusmerkkisyyden ylintä 

astetta edustavat suppletiiviset paradigmat (mine/ma : lähe/n, hea : parem). Viron 

kielessä vaikuttavat paradigmojen tunnusmerkkisyyden asteeseen muun muassa 

astevaihtelun puuttuminen tai esiintyminen (myös suunta, suora vai käänteinen, 

sekä laatu, kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen), vartaloissa tavattavat muut vaihte-

lut, lyhyen illatiivin mahdollisuus, monikon partitiivin tyyppi ja laajemmin 

monikon muodostuksen mahdollisuudet (Hint, mts. 231–232). Tavallista on, että 

kielessä tunnusmerkittömiin taivutustyyppeihin kuuluu enemmän sanoja kuin 

tunnusmerkkisempiin tyyppeihin, ja esimerkiksi uudet sanat pyrkivät morfologi-

sesti sijoittumaan tunnusmerkittömiin paradigmatyyppeihin, mikä on samalla 

luonnollisen morfologian mukaista (Wurzel 1984: 127; Pedaja 2006: 784–787).  

Vastaavasti suomen kielessä ovat tunnusmerkittömiä täysin agglutinatiiviset 

paradigmatyypit (talo : talo/n : talo/i/ssa, istu/a : istu/n : istu/i/n). Tunnusmerkki-

syys kasvaa vaihtelujen lisääntyessä (vrt. esim. nominipar. nimi : nime/n : nim/i/ä 

– lapsi : lapse/n : las/ta : laps/i/a – seppä : sepä/n : sepp/i/ä – jalka : jalan : 

jalko/j/a – uusi : uute/na : uude/n : uut/ta : uus/i/a – kaksi : kahte/na : kahde/n : 

kah/ta : kaks/i/a ja verbipar. istu/a : istu/n : istu/i – tul/la : tule/n : tul/i – otta/a : 

ota/n : ott/i – lennel/lä : lentele/n : lentel/i – huuta/a : huuda/n : huus/i – näh/dä : 

näke/vät : näe/n : näk/i). Verbeillä ovat morfologisesti suuren tunnusmerkkisyys-

asteen omaavia paradigmat, joissa esiintyy osin konsonanttivartaloisissa muo-

doissa fuusiota vartalon ja t-alkuisen suffiksin rajalla sekä vartalovarianteissa 

tavallista suurempia eroja (kaivata : kaipaan : kaipasi, oieta : oikenen : oikeni). 

Tunnusmerkkisimpiä ovat suppletiiviset nomini- ja verbiparadigmat (hyvä : 

parempi; olla : olen : on : lienee; ei : älä).  
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Paunonen (2003) on tutkinut suomen kielen nominitaivutustyyppien morfo-

logisia muutosmekanismeja. Hän on muun muassa luokitellut (mas. 208–210) 

kaksitavuisia paradigmatyyppejä sen mukaan, paljonko niissä on varioivia piirtei-

tä (eli mikä on niiden variaatiokerroin). Piirteiden määrä vaihtelee nollasta seit-

semään. Variaation lisääntyessä kasvaa luonnollisesti tunnusmerkkisyys. Pauno-

nen (mas. 211–216) on myös kiinnittänyt huomiota taivutussuhteitaan yksinker-

taisempiin, ”suuriin” taivutustyyppeihin ja rinnalla esiintyviin ”pieniin”, enem-

män varioivia piirteitä sisältäviin tyyppeihin sekä todennut, että taivutustyyppien 

muuttuminen epäproduktiivisiksi on usein perustunut niiden morfologiseen 

mutkistumiseen. ”Suuret” tyypit, joihin kuuluu yleensä enemmän sanoja 

kuin ”pieniin”, ovat edelleen ainakin osin produktiivisia ja avoimia. Esimerkkeinä 

hänellä on muun muassa alkuaan diftongillisen taloi-tyypin sulautuminen ”vah-

vempaan”, yksinkertaisempaan ja selkeämpään salo-tyyppiin (taloi > talo) sekä 

s-loppuisten nominien vähemmän variaatiota sisältävän tyypin kannas : kannak-

sen suositummuus verrattuna hammas : hampaan -tyyppiin (mas. 212–213). 

Artikkelissaan Paunonen (s. 216–225) lisäksi vertailee nominintaivutusjärjestel-

män muutosstrategioita lounaismurteiden ja viron välillä. Kummallakin taholla 

esiintyy kielenmuutosten aiheuttamaa sijasynkretismiä (esim. vir. gen. ja part. 

nime, nom., gen. ja part. pesa). Sijasynkretismin kehittyminen on luonnollisesti 

merkinnyt paradigmoissa morfologisen tunnusmerkkisyyden vähenemistä. 

Suomen ja viron paradigmojen tunnusmerkkisyyssuhteet eivät ole läheskään 

aina rinnakkaiset, vaikka taivutuksessa onkin paljon yhteistä. Suomalaiselle 

voivat aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi nominiparadigmojen ”epäodotuksen-

mukaiset” monikkomuodot, kuten nimesid, peresid, punaseid, kurje, heinu (ei 

*nimi, *pereid, *punasi, *kurji, *heini), jollaiset ovat viron rakenteen, muun 

muassa fonotaksin, kannalta normaaleja.  

Tunnusmerkkisyys on virossa suomeen verrattuna selvästi vähäisempää ne- ja 

itse-verbijohdoksia vastaavissa yksivartaloisiksi muuttuneissa paradigma-

tyypeissä: vanane/da : vanane/n : vanane/gu ja valitse/da : valitse/b : valitse/gu : 

valitse/nud (vrt. sm. vanheta : vanhene/n : vanhet/koon, vallita : vallitse/e : 

vallit/koon : vallin/nut). Tunnusmerkkisyyttä on vähentänyt myös vartalovokaalin 

vaihtelun väistyminen, kuten kivi : kivi (vrt. sm. kivi : kive/n), ja astevaihtelullis-

ten paradigmojen muuttuminen vaihteluttomiksi, esimerkiksi udu : udu, sobi/da : 

sobi/n, luba/da : luba/n (vahva aste yleistynyt, vrt. sm. utu : udu/n, sopi/a : 

sovi/n, luva/ta [t. luvat/a] : lupaa/n) ja tava : tava (heikko aste yleistynyt, vrt. sm. 

tapa : tava/n). Vaikka virolaiset paradigmat ovat suomalaisiin vastineisiinsa 

verrattuina vähemmän tunnusmerkkisiä, ne eivät ole erilaisina välttämättä hel-
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pompia, vaan voivat tuottaa omaksumisvaikeuksia suomalaiselle. Virolaiselle 

kielenoppijalle ovat eittämättä hankalampia suomen tunnusmerkkisemmät para-

digmasuhteet, ja äidinkielensä pohjalta hän saattaa tuottaa sellaisia virheellisiä il-

mauksia kuin *hän on vanhenenut, *on valitsenut, *suurta kiviä, *en voi lupata, 

*hänellä on tavana. 

Toisaalta virossa on erilainen kielihistoriallinen kehitys voinut johtaa tun-

nusmerkkisempiin paradigmoihin, kuin millaisia suomessa on vastaavissa tapauk-

sissa. Näin on käynyt esimerkiksi sellaisissa nominityypeissä kuin säde : 

sädeme : sädemeid, soodne : soodsa : soodsaid ja rood : roo : roode (vrt. sm. 

säde : säteen : säteitä, suotuinen : suotuisen : suotuisia ~ suotuisa : suotuisan : 

suotuisia, ruoto : ruodon : ruotoja). Tunnusmerkkisyyttä on enemmän myös 

muun muassa viron verbityypeissä salgama : salata : salgan : salatud, murdma : 

murda : murran : murtud ja jätma : jätta : jätan : jäetud (vrt. sm. salata : salaan : 

salattu, murtaa : murran : murrettu, jättää : jätän : jätetty). Tällaisetkin erot 

saattavat aiheuttaa oppimisvaikeuksia puolin ja toisin lähisukukielen opiskelijalle.  

Eniten tunnusmerkkisyyttä omaavista, suppletiivisista paradigmoista ovat 

suhteellisen ongelmattomia yhteiset tapaukset, kuten hyvä : parempi ja hea : 

parem, mutta kielittäin erilaiset paradigmat tuottavat vaikeuksia. Suomalaisten on 

kokemusteni mukaan varsin hankala omaksua viron verbin minema : minna : 

lähen : läksin taivutusta, kun suomessa on vastineena kaksi itsenäistä verbiä 

mennä ja lähteä. Virolaisille on puolestaan vieras suomen suppletiivinen taivutus 

olla : lienee, joskin edelliseen tapaukseen verrattuna ongelma on selvästi pienem-

pi: potentiaali on varsinkin puheessa vähäkäyttöinen, ja potentiaalisuus voidaan 

ilmaista leksikaalisin keinoin. Olla-verbin paradigman kriittisempiä muotoja 

ovatkin monikon 3. persoona, suomessa ovat ja virossa yksikön tavoin on (suo-

messakin puhekielessä), sekä virolaiset p-alkuiset kieltomuodot pole, poleks, 

polnud jne., jollaiset ovat suomalaiselle täysin vieraita. – Suomen ja viron para-

digmatyyppien suhteita käsittelen lähemmin luvussa 9. 
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4 Suomen ja viron morfologisten erojen syitä 

Itämerensuomalaisten kielten fleksion vertailussa voidaan pitää diakronisena 

lähtökohtana pääosin yhdenmukaista myöhäiskantasuomalaista taivutusjärjestel-

mää7. Varhaiskantasuomen ja myöhäiskantasuomen välisenä (keskikantasuomen) 

aikana tapahtuneet muutokset varsinkin äänne- mutta myös muotorakenteessa 

ovat muokanneet kieltä sille rekonstruktiotasolle, jolta lähdetään tarkastelemaan 

itämerensuomalaisten kielimuotojen kehitystä (Posti 1953; Terho Itkonen 1983: 

203–204). On kuitenkin muistettava kantasuomen jakautuneen murteisiin ja 

nykykielten erilaisuuden kuvastavan eräissä tapauksissa varhaisia murre-eroja 

(Terho Itkonen 1972, 1983). Erilaisuutta on kehittynyt lähinnä äänneopin ja 

sanaston alalla. Sen sijaan taivutusmorfologiasta näyttää eroja löytyvän vain 

vähän. Itämerensuomalaisten kielten jaossa pohjois- ja eteläryhmään on ero 

pohjoisen isi- ja eteläisen ksi-konditionaalityypin välillä. Länsi- ja itäryhmäluokit-

telussa, jossa raja jakaa suomen kielen alueen, erona on lännessä etupäässä yksik-

kövartaloinen eli monikon 2. genetiivi (kalain, lasten, vir. kalade, laste) ja idässä 

monikkovartaloinen eli monikon 1. genetiivi (kalojen, lapsien). Lisäksi idässä on 

kehittynyt verbeille refleksiivinen taivutus (peseksen). (Terho Itkonen 1972: 87, 

89; Salminen 1998: 393; Lehtinen 2007: 158–160.) Myöhäiskantasuomea edeltä-

vältä ajalta ovat peräisin esimerkiksi suppeahkon levikin omaava, lähinnä suoma-

lais-karjalainen ine-komitatiivi (Laanest 1975: 109–110; Hakulinen 1979: 107) 

sekä osassa viron murteita ja liivissä tavattava kieltoverbin imperfekti (mm. 

Viitso 1998: 428–430, 433). Tavallisesti nomini- ja verbitaivutuksen nykyerot 

ovat seurausta kielten erilliskehityksen aikana tapahtuneista muutoksista, jotka 

ovat saattaneet aiheuttaa edelleen muutoksia kielten muotorakenteessa, morfolo-

gista restrukturoitumista. 

Suomi on taivutusjärjestelmältään selvästi konservatiivimpi kieli kuin viro ja 

on siihen verrattuna säilyttänyt vanhoja agglutinoivia typologisia piirteitä paljon 

paremmin. Viro puolestaan on historiansa aikana omaksunut piirteitä, jotka ovat 

tyypillisiä fleksiokielille. Kielen nykyluonne näkyy muun muassa siinä, että 

taivutusmuodoissa ei välttämättä esiinny affiksia, vaan ne voivat erota toisistaan 

vain vartalovaihtelujen tai lauseaseman perusteella. Fleksiivisiä piirteitä on myös 

se, että yhtä kieliopillista merkitystä ilmaistaan eri muodoissa ja sanatyypeissä 

usealla tavalla (esim. monikkoa tapauksissa linnu/d, raamatu/te, raamatu/i/d, 

                                                        
7 Tässä suhteessa lähtökohdat ovat erilaiset kuin esimerkiksi suomen ja unkarin vertailussa, joka 
osoittaa, että yhteiset rakennepiirteet, kuten rikas sijajärjestelmä, eivät läheskään aina merkitse vanhan 
suomalais-ugrilaisen kannan säilymistä (Korhonen 1981b: 49). 
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nime/sid [salkkumorfi], linde ’lintuja’ [sisäfleksio]) ja että kieliopillisiin morfee-

meihin kuuluu salkkumorfeja (ks. myös EKKR 2000: 151–152). Kielityypin 

fleksiivisyys on kehittynyt varsin pitkälle etelävirossa, jossa muun muassa on 

runsaasti suffiksittomiksi kehittyneitä taivutusmuotoja (Rätsep 1989: 1518–1521; 

Pajusalu ym. 2002: 74–80). Pohjoisviro, johon kirjakieli paljolti perustuu, on 

agglutinoivampaa, osin murteessa toteutuneiden morfologisten uudistusten joh-

dosta (esim. monikko ja imperfekti). 

Suomen ja viron taivutusjärjestelmien kontrastiivinen tarkastelu osoittaa, 

kuinka samantapaisista lähtökohdista kehittyneiden kielten fleksiota saattavat 

nykyään säädellä varsin erilaiset seikat. Kielten erojen syynä voivat olla kan-

tasuomesta juontuvien murre-erojen ja erilliskehityksen lisäksi kielten tietoinen 

kehittäminen ja normittaminen, jollainen sai varsinaisesti alkunsa 1800-luvulla ja 

etenkin viron osalta voimistui huomattavasti 1900-luvun ensimmäisinä vuosi-

kymmeninä. Seuraavassa tarkastelen eroja lähinnä kirjakielten mukaisen edustuk-

sen pohjalta. 

4.1 Kantasuomesta juontuvat murre-erot 

Edellä oli puhetta, että muutamat suomen ja viron taivutusjärjestelmien erilaisuu-

det näyttävät kuvastavan kantasuomenaikaisia murre-eroja. Verbimorfologian 

puolelta tällaisiin tapauksiin kuuluu mitä ilmeisimmin konditionaali. Mikko 

Korhosen (1967a: 99, 137–139) mukaan suomen isi-tunnuksinen konditionaali-

tyyppi kanta/isi/n, jossa astevaihteluverbeillä on aina vahva aste ja jossa tunnus 

voi aiheuttaa vartalovokaalissa morfofonologisia vaihteluja, on peräisin varhais-

kantasuomen konjunktiivista ja on historiallisesti saamen potentiaalin vastine. 

Viron tyyppi kanna/ksi/n, jossa ksi liittyy heikkenevässä vaihtelussa olevilla 

verbeillä heikkoasteiseen vartaloon mutta ei vaikuta vartalovokaaliin, olisi puo-

lestaan varhaiskantasuomen konditionaalin jatkaja ja vastaa historiallisesti saa-

men konditionaalia. Nykykielten konditionaalien taustalla on siten kantasuomen 

kaksi eri modusta. 

Terho Itkonen (1983: 365–366) katsoo, että pohjoiskantasuomessa on mur-

teen konjunktiivin tunnus ”tunkeutunut konditionaalin alkuperäisen tunnuksen 

tilalle”. Hänen mukaansa keskeisenä syynä ovat olleet ks-johtimiset frekventa-

tiiviverbit, jollaiset ovat vanhastaan olleet pohjoisitämerensuomessa ja saamessa 

tavallisia johdoksia useista vartalotyypeistä. Esimerkiksi sellainen muoto kuin 

pureksin lienee koettu pohjoisryhmää edeltäneessä kieliyhteisössä häiritsevästi 

kaksiselitteiseksi: 1) purra-verbin konditionaali ’purisin’, 2) pureksia-verbin 
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indikatiivi ’pureskelen’ tai ’pureskelin’. Siksi se korvattiin konditionaalin tehtä-

vässä konjunktiivilla, johon kuitenkin liitettiin imperfektin i-tunnus alkuperäisen 

ks-konditionaalin mallin mukaan. Myös Tapani Lehtinen (1983) on kiinnittänyt 

huomiota konditionaalisuffiksien derivationaalisiin taustoihin. Myöhemmin hän 

on esittänyt (2000: 157) näkemyksen, jonka mukaan itämerensuomalainen kondi-

tionaalin ksi ja sen saamelainen vastine ovatkin rinnakkaiskehityksen tulosta, 

eivät yhteistä kantasuomalaista perua (ks. myös Lehtinen 2006: 129–140, jossa on 

tarkasteltu konditionaalityyppien ikäsuhteita motivaation valossa). 

Tiit-Rein Viitso (1998: 435) on pitänyt Korhosen ja Itkosen käsityksistä poi-

keten mahdollisena, että suomen ja viron konditionaalin suffiksit sisältäisivät osin 

yhteisen aineksen: isi-suffiksi palautuisi vanhaan imperfektin (preteritin) tunnuk-

seen *ś, ja virolais-liiviläinen ks:llisyys selittyisi *ś:n liittymisellä tehtävältään 

hämärtyneeseen preesensin suffiksiin *k. Hänestä on todennäköistä, että ks:llinen 

tunnus on yhdistettävissä saamen konditionaaliin. Mikäli Viitson (1998: 433–434) 

oletus tällaisen *ś:n esiintymisestä osittain pohjoisviron – ja siten myös kirjakie-

len – imperfektin suffiksien taustalla pitää paikkansa, olisi myös suomen ja viron 

imperfektin tunnuksissa kantasuomeen palautuvaa eroa (lähemmin imperfektin 

käsittelyn yhteydessä luvussa 5.2.2). 

Myöhäiskantasuomen passiivin preesens on alkuaan ollut *ksen-loppuinen, 

mikä tyyppi edelleenkin on muun muassa virossa edusteilla: ollakse, loetakse, 

vastatakse. Ehkä jo pohjoiskantasuomessa on saanut alkunsa kehitys, joka on 

johtanut *ksen-suffiksin korvautumiseen imperfektin mallin mukaisella *hen-

aineksella. Muutoksen on täytynyt olla melko varhainen, koska suomen ohella 

karjalassa ja inkeroisessa on tällainen preesenstyyppi, esimerkiksi sm. ollaan, 

luetaan, vastataan, karj. lugietah, ink. lueDān (Laanest 1975: 156–157; Hakuli-

nen 1979: 241; Terho Itkonen 1983: 349–350; Salminen 1998: 400–401.) 

Vanhoista, kantasuomeen palautuvista murre-eroista johtuvana on pidetty (ks. 

esim. Kettunen 1962: 187 ja Posti 1963: 71) nominimorfologiassa esimerkiksi 

lyhytensitavuisten a-vartaloisten sanojen monikonmuodostuksen erilaisuutta 

tapauksissa, joissa ensi tavun vokaali on lyhyt u. Suomessa vartalovokaali on 

kadonnut monikon i:n edeltä, kuten osoittavat muodot tupia, munia. Viron edus-

tuksen taustalla on sen sijaan prosessi, jossa vartalon a:n ja monikon i:n muodos-

tama sekvenssi on kehittynyt e:ksi: tube, mune (ei *tubi, *muni; vrt. toisaalta 

pitkä-u:lliset sanat: sm. kuumia – vir. kuumi).  

Kantasuomesta juontuvia suomen ja viron nominitaivutuksen eroja on niin 

ikään komitatiivissa. Suomessa esiintyy ine-päätteinen komitatiivi, esimerkiksi 

pienine lapsineen, jolla on vastineita myös osin karjalan kielessä ja inkeroisessa 
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sekä etäsukukielistä saamessa ja mordvassa (Laanest 1975: 109–110; komitatiivin 

taustasta ks. Terho Itkonen 1983: 366–368). Virossa komitatiivi on myöhäsyntyis-

tä postpositionaalista perua: lapsega, lastega. Vain rantamurteessa Kuusalussa on 

tavattu ine-komitatiivia, mutta sitä voidaan pitää suomalaislainana. Sen sijaan 

pohjoisitämerensuomen komitatiivin ja toisaalta rantamurteessa sekä vatjassa 

harvinaisena esiintyneen ina-komitatiivin (vastine myös eteläsaamessa) suhde on 

jossain määrin epäselvä. (Terho Itkonen, mp.; Must 1987: 216–217.) Kaiken 

kaikkiaan kantasuomen murre-eroihin palautuvaa erilaisuutta on suomen ja viron 

taivutusjärjestelmissä suhteellisen vähän. 

4.2 Erilliskehitys 

Suomen ja viron taivutusjärjestelmiä ovat pitkäaikaisen erilliskehityksen kuluessa 

muokanneet monet seikat, ennen kaikkea eri tahoilla tapahtuneet omapohjaiset 

kielenmuutokset ja erilainen vieraiden kielten vaikutus. Yhteisestäkin perinnöstä 

on voitu päätyä varsin erilaisiin ratkaisuihin. Useiden erojen kohdalla voidaan 

havaita, että viro on ollut suomeen verrattuna enemmän uudistava osapuoli.  

Viron kielessä tapahtui tuhatluvun ensimmäisellä puoliskolla, erityisesti 

1200–1400-luvuilla, monia merkittäviä äänteenmuutoksia (Rätsep 1989: 1510–

1515). Esimerkiksi seuraavilla muutoksilla oli vaikutusta myös morfologiseen 

järjestelmään: 

1. Diftongin jälkikomponentin kato. Painottoman tavun diftongin jälkimmäi-

sen vokaalin i:n kato (Kettunen 1962: 183–191; Rätsep 1979: 9–13) vaikutti 

häiritsevästi taivutussysteemiin niissä paradigmoissa, joissa i oli monikon tai 

imperfektin merkki. Nomineilla monikko saattoi tulla vastaavan yksikkö-

muodon kaltaiseksi. Esimerkiksi suomen sanatyyppien teko, lintu ja mänty 

vastineille olisi monikossa kehittynyt aivan yksikön mukaisia asuja: te-

gu ’teko(j)a’ (vrt. viga ’vikaa’ : vigu ’vikoja’), teus (teos) ’teo(i)ssa’, lin-

du ’lintu(j)a’, linnul ’linnu(i)lla’, mändi ’mänty(j)ä’, männist ’männy(i)stä’ 

jne. Imperfektissä olisi osalla verbejä päädytty preesensin kaltaiseen muotoon 

kehityksessä istuin > istun, vannoin > vannon (> *vannun). Tärkeiden kate-

goriaerojen säilyttämiseksi käyttöön tulivat analogiset monikkotyypit (esim. 

de-monikko sekä sid-päätteinen ja fleksiivinen e-loppuinen mon. partitiivi: 

tegusid, tegudes, linde, lindudel) ja imperfektit (si-imperfekti istusin, 

vandusin). 
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2. Loppuheitto. Yksikön nominatiiveissa loppuvokaalin kato on johtanut 

tilanteeseen, jossa yksivartaloisessa paradigmassa on konsonanttiloppuinen 

nominatiivi (madal : madala : madala/t, vrt. sammal : sambla : sammal/t). 

Suomen kirjakielessä on nominatiivin konsonanttiloppuisuus aina vihje para-

digman kaksivartaloisuudesta (taival : taipale/n : taival/ta, vastaus : 

vastaukse/n : vastaus/ta, lämmin : lämpimä/n : lämmin/tä). Loppuheitto ai-

heutti myös suffikseihin uudenlaista allomorfiaa, esimerkiksi partitiivissa 

(ke/da, mi/da – maa/d, un/d, las/t), konditionaalissa (tule/ksi/n – tule/ks) ja 

partisiipin preesensissä eli v-partisiipissa (luge/va/s – luge/v). Niin ikään suo-

meen verrattuna monet suffiksit lyhenivät vokaalittomiksi, muun muassa sija-

päätteet (-ssA >) -sA > -s, -stA > -st, -llA > -l, -ltA > -lt, -ksi > -ks. Muutos on 

osaltaan edistänyt vokaaliharmonian katoamista pohjoisvirosta. 

3. Sisäheitto. Sanan sisävokaalin kato on aiheuttanut alkuaan yksivartaloisiin 

paradigmoihin sekundaaria konsonanttivartaloisuutta, jollaisella ei ole suo-

men kirjakielessä vastinetta ja joka on siten mutkistanut kielten paradigma-

suhteita. Esimerkiksi viron muotoja kand/nud, laul/gu, naer/ma/s, tund/va 

vastaavat suomessa vokaalivartaloiset kanta/nut, laula/ko/on, naura/ma/ssa ja 

tunte/va/n. 

4. Jälkitavujen pitkien vokaalien lyheneminen. Sanan ensi tavua kauemmaksi 

supistumateitse kehittyneiden pitkien vokaalien lyheneminen on merkinnyt 

osassa nominityyppejä partitiivin päätteen katoamista ([*kala/δa >] *kala/a > 

kala, *silmi/ä > *silmi/i > silmi) ja osassa verbityyppejä infinitiivin tunnuk-

sen väistymistä ([*kanta/δa/k >] *kanta/a > kanda). Illatiiveissa, joiden päät-

teessä oli ollut kehitys *-hen > *-hVn > *-Vn sanan toista tavua kauempana, 

johti vokaalin lyheneminen yhdessä seuraavassa kohdassa mainitun sanan-

loppuisen -n:n kadon kanssa muodon muuttumiseen päätteettömäksi 

(*laulu/un > laulu, *karva/an > karva). Pitkäensitavuisissa sanoissa tämä ai-

heutti usein synkretismiä, kun illatiivista tuli niin ikään päätteettömäksi ly-

hentyneen partitiivin kaltainen: jalga ’jalkaa’ ja ’jalkaan’, lindu ’lintua’ 

ja ’lintuun’. Lyhytensitavuisten sanojen illatiivissa geminoitui vartalokonso-

nantti ennen vokaalin lyhenemistä (Rätsep 1989: 1514; ks. myös Kettunen 

1962: 25–26, 92, 105; vrt. Kask 1972: 39–40, jonka mukaan vokaalin lyhe-

neminen johti sijaispidennyksenä geminaatioon). Siten päädyttiin tilantee-

seen, jossa konsonantin pituusero voi olla ainoa muotoja erottava piirre: part. 

talu – ill. tallu, part. mäge – ill. mäkke. Verbiparadigmoissa kehitys johti vas-

taavasti suffiksin *-hen > *-hVn > *-Vn katoon, mikä merkitsi persoonapäät-



 52 

teettömyyttä imperatiivissa (asu/gu, tul/gu, vrt. sm. asu/ko/on, tul/ko/on) ja 

passiivissa (asu/t/i, tul/d/i, vrt. sm. asu/tt/i/in, tul/t/i/in). 

5. Sananloppuisen n:n kato. Nominityypeissä on nominatiivin konsonanttilop-

puisuus ollut vihje paradigman kaksivartaloisuudesta, näin myös 

n-loppuisissa nomineissa (esim. sm. siemen : siemen/tä, onneton : onneton/ta, 

punainen : punais/ta). Virossa nominatiivin loppu-n:n kato muutti tältä osin 

paradigmoja ja oli omiaan yhdessä eräiden muiden muutosten kanssa edistä-

mään kehitystä kohti yksivartaloisuutta. Yleensä ne-nominit ovat edelleen 

kaksivartaloisia (naine : nais/t, punane : punas/t; vrt. toisaalta raudne : 

raudse : raudse/t), mutta muutoin on laajalti tapahtunut vanhoissa 

n-nomineissa paradigmojen restrukturoitumista vain vokaalivartaloisia muo-

toja sisältäviksi (esim. seeme : seemne : seeme/t, ige : igeme : ige/t, õnnetu : 

õnnetu : õnnetu/t). Nominien taivutuksessa sananloppuisen n:n kato johti 

muun muassa yksikön genetiivin vokaaliloppuisuuteen, millä oli suuri merki-

tys viron fleksiosysteemille: genetiivistä tuli vokaalivartalon kaltainen, joten 

useimpien obliikvisijojen rakenteeksi hahmottui genetiivi + pääte (aikaisem-

min yks. genetiivi oli agglutinoivasti päätteellinen muiden sijojen kuin no-

minatiivin tavoin: nime+n : nime+stä : nime+ksi jne.; nyt gen. nime → 

nime+st, nime+ks). Sananloppuisen n:n kato on ilmeisesti toteutunut eri ta-

pausryhmissä vaiheittain eri tahtia, mutta täydellisenä se ei ole ulottunut yk-

sikön 1. persoonan muotoihin, jotka päätteettöminä olisivat tulleet päätteet-

tömäksi kehittyneen yksikön 2. persoonan imperatiivin kaltaisiksi (Paunonen 

2003: 192−194; ks. myös Kettunen 1962: 106–107). 

Edellä luetellut muutokset ovat sellaisia, että ne edustuvat viron mutta eivät 

suomen kirjakielessä. Suomen murteissa näkyy osin vastaavanlainen kehitys kuin 

virossa. Erityisesti lounaismurteissa on tapahtunut samantyyppisiä paradigmoihin 

vaikuttaneita, muun muassa muotojen synkretismiä aiheuttaneita muutoksia: 

painottoman tavun diftongin jälkikomponentin katoa, loppu- ja sisäheittoa, jälki-

tavujen pitkien vokaalien lyhenemistä, geminaatiota ja sananloppuisen n:n katoa 

(Ojansuu 1901: 207−209, 213−214, 218−219; 1903: 49−53; Rapola 1965: 30−32, 

328, 332, 486−488, 491−492, 496−497). Kuten virossa lounaismurteissa tavataan 

morfologisia korjausmuutoksia, mutta murteet eivät ole edenneet yhtä pitkälle 

fleksiotyypin suuntaan kuin viro (ks. lähemmin Paunonen 2003: 216−225; 2006: 

262−264, 267). Viron erilliskehityksen aiheuttamia nomini- ja verbiparadigmojen 

morfofonologisten vaihtelujen eroja käsittelen luvuissa 6 ja 8. 
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Äänteenmuutokset johtivat erityisesti kaksitavuisissa, pitkän ensitavun omaa-

vissa sanoissa kvantiteettivaihteluun: muodoissa, joissa jälkitavujen vokaaliaines 

lyheni (nominatiivissa katosi), piteni ensi tavussa tai ensi ja toisen tavun rajalla 

oleva äänneaines (geminaatta, konsonanttiyhtymän ensimmäinen segmentti, pitkä 

vokaali, diftongin jälkikomponentti), ja muodoissa, joissa tällaista lyhenemistä ei 

esiintynyt, säilyi lyhyt geminaattaklusiili tai muissa vastaavissa äännejaksoissa 

tapahtui lievää lyhenemistä. Näin paradigmoihin kehittyi kvantiteettivaihtelu, 

jossa 2. ja 3. kvantiteetin oppositiolla on kieliopillinen tehtävä: se erottaa eri 

muotoja, esimerkiksi gen. ²laulu : part. ³laulu, gen. ²metsa : part. ja ill. ³metsa, 

gen. ²linna : part. ja ill. ³linna, nom. ²mõte : gen. ³mõtte, nom. ²kaste : gen. ³kaste. 

(Viron sisäisestä taivutuksesta lähemmin luvussa 4.2.3.) 

Virossa yksikön genetiivin ja sanatyypeittäin myös yksikön partitiivin ja illa-

tiivin sekä monikon partitiivin kuluminen suffiksittomiksi on merkinnyt aggluti-

naatiokielille ominaisten kategoriatunnusmerkkien väistymistä: yks. gen. jala, 

part. jalga, ill. jalga, mon. part. jalgu, vrt. sm. jala/n, jalka/a, jalka/an, jalko/j/a; 

yks. gen. nime, part. nime, vrt. sm. nime/n, nime/ä. Osassa sanatyyppejä voivat 

kaikki kieliopilliset sijat olla yksikössä päätteettömyyden vuoksi äänteellisesti 

samanlaisia, esimerkiksi nom. pesa, gen. pesa, part. pesa, vrt. sm. pesä, pesä/n, 

pesä/ä. Äänteenmuutosten aiheuttamat muutokset morfologiassa, kuten sija-

synkretismi, ovat saattaneet edelleen johtaa virossa syntaktisiin muutoksiin. 

Esimerkiksi totaalisuuden ja partiaalisuuden opposition osoittamiseen on tarvitta-

essa käytettävä leksikaalisia keinoja. Suomen ilmauksia mies syö kalan ja mies 

syö kalaa vastaavissa tapauksissa on virossa objektin muoto samanlainen: mees 

sööb kala. Jotta aspektiero säilyisi, on ensin mainittua ilmausta vastaamaan tullut 

analyyttinen rakenne mees sööb kala ära. Tällaisista ”pakollisista” tapauksista 

totaalisuuden osoittaminen partikkelien avulla on levinnyt yhteyksiin, joissa 

objektin muotojen äänne-ero on säilynyt ja joissa siten piirre ilmaistaan kahdella 

tavalla, sekä morfologisesti että leksikaalisesti (Remes 1983: 247–248; Metslang 

1994: 192). 

Suffiksiainesten kuluminen on osassa viron taivutustyyppejä johtanut moni-

kossa siihen, että partitiivimuotona on monikkovartalo (astevaihtelusanoilla 

vahva-asteinen), esimerkiksi pesi, uusi, jalgu, vrt. sm. pesiä, uusia, jalkoja. Viron 

äännekehitys on voinut aiheuttaa myös yksikön ja monikon partitiivin samankal-

taistumisen, joten numeruserojen säilyttämiseen on tarvittu analogista monikko-

tyyppiä. Esimerkiksi sekä suomen lintua- että lintuja-muodon vastineena olisi 

lindu, mutta monikossa käytetään analogista e-loppuista asua linde, kuten edellä 

kohdassa 1 todettiin. Tyyppiä nimi, uni olevissa sanoissa monikon partitiivin 
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kehitys olisi johtanut aivan yksikön nominatiivin kaltaisiin asuihin. Eron hämär-

tymisen estämiseksi käyttöön ovat tulleet sekundaarit, agglutinatiiviset monikon 

partitiivit nime/sid, une/sid. Niukasti sanoja sisältävässä käsi-tyypissä ei kieliyh-

teisö (eivätkä kielen normittajat) ole pitänyt muotojen äänteellistä samanlaisuutta 

häiritsevänä, vaan yks. nominatiivi = mon. partitiivi. 

Suomi ja viro ovat voineet yhteisistä lähtökohdista päätyä tahoillaan säännöl-

liseksi katsottavan äännekehityksen kautta varsin eriasuisiin muotoihin, kuten 

osoittaa muun muassa monikon 2. genetiivi *kalaδen, jonka jatkajana suomessa 

on kalain ja virossa kalade. Lisäksi tällaisten muotojen asema on hyvin erilainen: 

suomen kalain-tyyppi, josta kielihistoriallinen monikon tunnus on kadonnut, on 

nykykielessä harvinainen verrattuna 1. genetiivin kalojen-muotoon, kun taas viron 

kalade on kirjakielessä tavallisesti ainoa mahdollinen monikon genetiivityyppi ja 

on taivutusjärjestelmässä funktioltaan tärkeä de-monikon perustana. 

Viron sijajärjestelmässä äänteellinen kuluminen johti essiivin väistymiseen 

paradigman muotona ja sen tehtävien siirtymiseen muille sijoille, lähinnä trans-

latiiville. Käyttöön jäi vain jonkin verran adverbeiksi leksikaalistuneita muotoja, 

kuten tänavu ’tänä vuonna’, ark. kodu ’kotona’ ja kevade ’keväänä, keväällä’ 

(Kettunen 1962: 170). Toisaalta kieleen kehittyi 1600-luvulla uusi sija, postposi-

tionaalista perua oleva ga-päätteinen komitatiivi (Rätsep 1979: 78–79), jollaisen 

käyttöyleisyys on taustan erilaisuuden takia huomattavsti suurempi kuin suomen 

ine-komitatiivin. 

Verbien taivutuksessa on viron erilliskehityksen aikana tapahtunut joukko 

muutoksia, jotka ovat etäännyttäneet kieltä suomesta. Tärkeä innovaatio on si-

imperfekti (luge/si/n, istu/s), joka on analogisesti saatu supistumaverbien para-

digmasta (hakkasin, hüppasin, hakkas, hüppas; vrt. sm. lounaismurteet: (mnää) 

seisosi ’seisoin’). Infiniittisten muotojen puolella sijapäätteiden kuluminen on 

aiheuttanut 3. infinitiivin, viron ma-infinitiivin, illatiivin ja instruktiivin äänteelli-

sen samankaltaistumisen. Esimerkiksi muodolla istuma on ilmauksissa tule 

istuma ja peab istuma kaksi eri vastinetta suomessa: (tule) istumaan ja (pitää) 

istuman. Verbikategorioista katosi virossa ne-potentiaali, mutta toisaalta käyttöön 

tuli uusi modus, kvotatiivi eli epäsuora tapaluokka, jonka syntyyn lienee vaikut-

tanut saksan konjunktiivi (Rätsep 1989: 1517). 

On kuitenkin esimerkkejä myös siitä, että viro on säilyttänyt vanhemman 

muototyypin, muun muassa passiivin myöntöpreesensin tullakse, joostakse, kuten 

luvussa 4.1 todettiin. Nyt osoittaa suomi innovaatiokehitystä, kun *ksen-aines on 

muinoin analogisesti vaihdettu imperfektin mukaiseen *hen-loppuun, jollaisen 

jatkaja on -Vn: tullaan, juostaan (ei *tullaksen, *juostaksen). 
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Merkittäviä kielten erilliskehityksen aiheuttamia eroja on verbien infiniitti-

muotojärjestelmissä, joita tarkastelen lähemmin tuonnempana (5.2.3). Esimerkik-

si suomen muodoilta lukeakseen, lukien, luettaessa, lukemalla ja lukemaisillaan 

puuttuu virolainen äännevastine. Nominaalisia verbimuotoja onkin suomessa 

enemmän kuin virossa. Toisaalta vain 1900-luvulla viron kieleen tuotu maks-

muoto on vailla suomalaista äännevastinetta. Sitä paitsi yhteistenkin kate-

gorioiden, etenkin partisiippien taivutusmuotojen, käyttö on suomessa usein 

huomattavasti moninaisempaa kuin virossa. Muun muassa sellaisia suomen 

rakenteita kuin asuntoja ollaan rakentamassa, sinne ei ole menemistä, minun on 

kirjoitettava (ks. Metslang 1994: 194–195), asia on veljen hoidettavana, on 

luettavissa, oli tekevinään, sai kirjoitetuksi ~ kirjoitettua ja tuli sanoneeksi vas-

taavissa virolaisissa ilmauksissa ei voi käyttää samoja infinitiivimuotoja. (Ks. 

Sulkala 1996: 195–197, 208.) 

Varsin leimallinen viron ja suomen taivutusmorfologiaa eriyttänyt ilmiö on 

virossa laajalti tapahtunut persoonakategorian redusoituminen: muodoissa ei ole 

omistajaa tai tekijää ilmaisevaa suffiksia. Nominitaivutuksessa tämä näkyy pos-

sessiivisuffiksien puuttumisena ja verbeillä osin tavattavana persoonapäätteiden 

väistymisenä tai uuden kategorian kehittymisenä alkuaankin persoonapäätteettö-

mänä. Possessiivisuffikseista nykyvirossa on vain rudimentteja, esimerkiksi 

ene/se/l, üksne/s ja adverbityyppi ealda/sa ’iältään’. Tällaisissa tapauksissa on 

tyypillisesti kyse järjestelmän redusoitumisesta niin, että säilyneenä on vain jälkiä 

kolmannen persoonan liitteistä. Sen sijaan vanhan kirjakielen teksteistä ja kansan-

runoista löytyy koko joukko omistusliitteisiä muotoja (Laugaste 1955: 124–125; 

Alvre 1968 ja 1984; Erelt 1999: 24–25), ja kansankielessä sellaisia tavataan 

erityisesti rantamurteessa (Must 1987: 219–223). Nykyään kirjakielessä on 

possessiivisuutta ilmaistava synteettisen muodon sijasta analyyttisesti: minu 

raamat ’kirjani’, sinu raamat ’kirjasi’ jne. Puhesuomessa on kehitys johtamassa 

samaan suuntaan (Paunonen 1995a; ks. myös Hurtta 1999: 88–91). 

Vielä selvemmin persoonakategorian heikkeneminen näkyy verbien konju-

gaatiossa. Myöntömuodoissa persoonapäätteet ovat pakollisia vain indikatiivissa. 

Konditionaalissa ne ovat nykynormien mukaan valinnaisia, esimerkiksi tuleksi/n 

= ma tuleks, tuleksi/d = sa tuleks, oleksi/n tulnud ~ tulnuksi/n = ma oleks tulnud 

~ ma tulnuks. Kvotatiivi on aina persoonasuffiksiton (ma lugevat, sa lugevat jne.), 

samoin siihen liittyvä jussiivi, joka on imperatiivilähtöinen ja ilmaisee epäsuoraa 

käskyä tai kehotusta (ma lugegu, sa lugegu jne.; Metslang 1994: 189). Imperatii-

vissa persoonapääte esiintyy vain tyyliarvoltaan normaalista poikkeavassa moni-

kon 1. persoonan muodossa olge/m, lugege/m; yksikön ja monikon 2. persoonassa 



 56 

muotoja erottaa ainoastaan imperatiivivartalon erilaisuus: tule – tulge, loe – 

lugege. Kieltorakenteissa persoonapääte esiintyy vain marginaalisessa imperatii-

vin monikon 1. persoonassa, esimerkiksi ärge/m lugege/m (puhek. är/me loe/me 

tai är/me loe). Toisistaan poikkeavat tyypiltään kieltoimperatiivin yksikön ja 

monikon 2. persoona ära loe – ärge lugege, jotka kuitenkin ovat persoonapäät-

teettömiä. Muissa moduksissa, indikatiivissa, konditionaalissa ja kvotatiivissa, 

kieltorakenteet ovat eri persoonissa samanlaisia, esimerkiksi ma, sa, ta ei tule, ei 

tuleks, ei tulevat jne., samoin jussiivissa: ma, sa, ta ärgu tulgu jne. Kehitys on 

merkinnyt virossa systeemi-ikonisuuden eli merkitysoppositioiden ja muoto-

oppositioiden selkeän yksi yhteen -vastaavuuden huomattavaa vähenemistä 

(Metslang 1994: 223). Persoonissa taipuvan e-vartaloisen kieltoverbin korvautu-

minen kieltosanalla ei on tuonut viroon indoeurooppalaisista kielistä tutun kielto-

rakennetyypin. Muutoksen syynä onkin alasaksan ja saksan vaikutus. (Rätsep 

1989: 1516–1517.) Morfologisten tunnusmerkkisyyssuhteiden kannalta on odo-

tuksenmukaista, että käyttöön on jäänyt kieltoverbin muodoista tunnusmerkitön 

yksikön 3. persoona.  

Suomen ja viron eroja ovat kasvattaneet useat muutkin nominien ja verbien 

vartalosuhteissa tapahtuneet muutokset kuin esimerkiksi edellä 3. kohdassa 

mainitusta sisäheitosta johtuneet. Suomessa ovat paremmin säilyneet kaksivarta-

loisten paradigmojen konsonanttivartalot kuin virossa, jossa vanha kaksivartaloi-

suus on varsinkin verbien taivutuksessa väistynyt analogisesti (esim. tse-

johdokset) tai restrukturoitumisen vuoksi (esim. supistumaverbit; Remes 1992). 

Toisaalta virossa esiintyy suomeen verrattuna erikoista konsonanttivartalojen 

käyttöä monikon genetiivityypissä sein/te, koer/te, oks/te sekä kandma-, murdma-

tyyppisten verbien passiivissa, esimerkiksi kantakse, murtakse, kanti, murtud (vrt. 

sm. kannetaan, kannettiin jne.; viron muotojen tulkinnasta ks. Remes 1983: 158). 

– Vartalosuhteista tarkemmin luvussa 6.  

Kielten erilliskehityksen aikaiset muutokset ovat voineet johtaa fonotaktisiin 

rajoituksiin, jotka aiheuttavat morfologisia eroja suomen ja viron välillä. Kielissä 

on myös astevaihtelun asema muuttunut erilaiseksi, ja virossa on kehittynyt 

taivutusjärjestelmän kannalta tärkeä sisäinen taivutus. Seuraavassa tarkastelen 

lähemmin näitä seikkoja. 

4.2.1 Fonotaktiset rajoitukset 

Toisinaan suomen ja viron taivutusmorfologisten erojen syynä ovat kielikohtaiset 

fonotaktiset rajoitukset. Kirjavirossa esimerkiksi foneemisekvenssi /ji/ voi esiin-
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tyä vain vierassanoissa (projitseerima), ei muulloin. Tämän vuoksi suomen kielen 

monikkoja kurjia, tyhjiä, nuijia vastaavat muodot ovat e:llisiä: kurje, tühje, nuie 

[nuìje] (ei *kurji jne.). (Rätsep 1979: 16, 18; Hint 1997: 148–151. Võrun murtees-

sa /ji/ on mahdollinen: ku ̀rji, nuìji; Rätsep, mts. 15.) Parilla sanalla monikon 

partitiivi on u:llinen: välju, nelju, vrt. sm. väljiä, neljiä (viron murre-edustuksesta 

ks. Rätsep, mts. 12). Samasta syystä sellaiset superlatiivit kuin *kurjim, *soojim 

eivät ole kirjavirossa mahdollisia, vaan on käytettävä analyyttista rakennetta kõige 

kurjem, kõige soojem. (Saareste 1935: 226.) Nykyviron fonotaksi kieltää myös 

jakson /wu/, joten esimerkiksi kaksitavuisia vahva-asteisia partitiivimuotoja liugu, 

kiudu vastaavat yksitavuisiksi lyhentyneet heikkoasteiset genetiivit liu, kiu (vielä 

Wiedemann 1893: liuu [liuwu], kiuu [kiuwu]; Hint 1998a: 194−197; vrt. sm. 

liuku : liu´un).  

Virossa on diftongien esiintymisellä toisessa tavussa fonotaktinen rajoitus: 

diftongi on tässä asemassa mahdollinen vain 3. kvantiteettiasteen muodoissa, 

esimerkiksi monikon partitiiveissa kirveid, hooneid, hambaid (tämäntyyppiset 

muodot ovat ominaisia varsinkin keskimurteelle; Rätsep 1979: 6–7) ja superlatii-

veissa kõrgeim, kalleim. Sen sijaan 1. ja 2. kvantiteettiasteen muodoissa toisen 

tavun diftongi ei tule kyseeseen. Sellaisten sanojen kuin kõne ’puhe’ ja si-

de ’yhteys, viestitys’ monikossa ovat mahdollisia vain muodot tyyppiä kõnesid, 

kõnedes ja sidesid, sidedes; vrt. suomen diftongillisiin koneita, koneissa, siteitä, 

siteissä. Vastaavasti superlatiivi sanasta hapu ’hapan’ on analyyttisesti kõige 

hapum eikä *hapuim. Puhekielessä diftongi on kuitenkin leviämässä 1. ja 2. 

kvantiteettiasteen muotoihin. (Hint 1997: 53–56 ja 1998a: 216.) Diftongeja 

koskeva fonotaktinen rajoitus jakaa esimerkiksi suomen (i)nen- ja ex-nominien 

virolaiset vastineet useampaan taivutustyyppiin (ks. 9.1). 

Tärkeä viron fonotaktinen ominaisuus on suppeiden vokaalien mahdottomuus 

supistumatapauksissa; astevaihtelusanojen heikkoasteisissa supistumamuodoissa 

sekä ensi että toisen tavun suppea vokaali väljenee vastaavaksi puolisuppeaksi: 

rida : rea, nuga : noa, luba : loa, lagi : lae, sugu : soo, siduda : seon, lugeda : 

loen, samoin ensi tavun vokaalin lyhentyessä (pood :) poodi : poe, (saag :) saagi : 

sae. Piirre vaikuttaa osaltaan viron astevaihtelun yksisuuntaisuuteen: vahvasta 

asteesta voi muodostaa heikon asteen, mutta heikosta asteesta ei läheskään aina 

vahvaa astetta. Esimerkiksi genetiivi teo voi kuulua sanan tegu ’teko’ tai 

tigu ’etana, kotilo’ paradigmaan, ja genetiiviä mao voi vahvassa asteessa vastata 

joko madu ’käärme’ tai magu ’maha, vatsa’. 

Kielikohtaisia fonotaktisia rajoituksia, jotka vaikuttavat morfologisiin eroi-

hin, esiintyy vokaalistossa myös muista syistä. Suomi on vokaalisointukieli, kun 
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taas kirjavirossa vokaaliharmonian puuttumisen ohella on jälkitavujen vokaalis-

tolla rajoituksia: ensi tavua kauempana tulevat kyseeseen vain a, e, i ja u (huom. 

kuitenkin o:lliset nimet ja vierassanat, kuten Ago, Heino, Ülo, auto jne.). Myö-

häiskantasuomen jälkitavujen *o (Terho Itkonen 1980: 112–113 ja 1983: 218) on 

itämerensuomalaisissa kielissä kehittynyt eri tavalla, minkä vuoksi esimerkiksi 

sentyyppinen sana kuin *näko on suomessa ö-vartaloinen näkö ja virossa 

u-vartaloinen nägu. – Suomen ä-vartaloisten sanojen vastineiden paradigmat ovat 

virossa vokaalisoinnun väistymisen takia osin liittyneet alkuaan a-vartaloisiin 

sanoihin. Esimerkiksi sanatyyppiä heinä, seinä vastaavat viron hein : heina ja 

sein : seina taipuvat kuten laev : laeva, mitä osoittavat monikon partitiivit heinu, 

seinu (kuten laevu; ei *heini, *seini, jollaisia suomen muotojen heiniä ja seiniä 

perusteella saattaisi odottaa). Wolfgang Dressler (1985: 340) on huomauttanut, 

että vokaaliharmonia on yksi agglutinoiville kielille ominaisista piirteistä ja 

virossa sen katoaminen liittyy kielen kehitykseen agglutinoivasta tyypistä flek-

siokielten suuntaan. Vokaalisoinnulla on myös sanahahmon koheesiota korostava 

vaikutus, koska se liimaa tavallaan yhteen yksinkertaisen sananmuodon vokaalit 

määrittämällä niiden yhdistysmismahdollisuudet (Karlsson 1983: 370). Virossa ei 

tällaista ominaisuutta ole. 

Suomen kielessä esiintyvä suffiksisoinnun (Karlsson 1983: 99, 160) vaatimus 

aiheuttaa harmoniavokaalin sisältävien taivutusainesten allomorfiaa: kala/ssa – 

kylä/ssä, otta/nut – jättä/nyt, luke/ma/an – näke/mä/än. Virosta tällainen allomor-

fia puuttuu, kuten voi havaita esimerkiksi muotopareista maa/ta – töö/ta, joo/nud 

– söö/nud ja luge/ma – näge/ma. 

4.2.2 Astevaihtelun morfologistuminen virossa 

Astevaihtelu ei ole nykysuomessa enää oletettujen vanhojen suhteiden mukaan 

puhtaasti fonologisesti määräytyvä ilmiö, sillä esimerkiksi tavurakenteissa on 

tapahtunut muutoksia: varhempi umpitavu on voinut kehittyä avotavuksi, ja 

supistuma on synnyttänyt uusia umpitavuja. Lisäksi analogiset tasoittumiset ovat 

saattaneet vaikuttaa paradigmojen astevaihteluedustukseen. Suomen astevaihtelu 

on kehittynyt luonteeltaan morfofonologiseksi (Karlsson 1983: 323). Se on 

kuitenkin säännötettävissä poikkeuksineen melko helposti ja on edelleen yksinäis- 

ja geminaattaklusiileja koskevaa vaihtelua. Odotuksenvastaista astevaihtelutto-

muutta, erityisesti yksinäisklusiileissa, esiintyy tavallisesti vain tietyissä sana-

ryhmissä, muun muassa erisnimissä (Arto : Arton, Sirpa : Sirpan; Perko : Perkon, 



 59 

Halko : Halkon), nuorissa lainasanoissa (auto : auton, tempo : tempon, kaarti : 

kaartin) sekä lasten- ja hoivakielessä (pupu : pupun, äiti : äitin).  

Virossa astevaihtelu on täysin morfologistunut, ja taipuvan lekseemin para-

digman ominaisuuksiin kuuluu joko astevaihteluttomuus tai astevaihtelu. Aste-

vaihtelu on kielen kvantiteettisuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi laajentu-

nut klusiileista koskemaan myös useimpia muita geminaattakonsonantteja, kon-

sonanttiyhtymiä, pitkiä vokaaleja ja diftongeja (ns. tavuastevaihtelu, ks. Wiik 

1981: 44–46; vaihtelun laajenemisesta ks. Terho Itkonen 1983: 375–376). Aste-

vaihtelun esiintymisen tai puuttumisen riippumattomuutta äänneympäristöstä ja 

tavun rakenteesta kuvastavat esimerkiksi seuraavat rinnastukset: 

rida : rea − ida : ida (vrt. sm. itä : idän) 

luba : loa − naba : naba (vrt. sm. napa : navan) 

lugeda : loen − jagada : jagan (vrt. sm. jakaa : jaan) 

Jälkimmäisissä viron paradigmoissa on suomeen verrattuna tapahtunut asteyleis-

tys. Vahva aste on heikkoon verrattuna vähemmän tunnusmerkkinen, joten on 

odotuksenmukaista, että tavallisesti juuri se on yleistynyt paradigmassa. Nyky-

virosta löytyy useita tapauksia, joissa vahvan asteen yleistyminen on paraikaa 

käynnissä, näin muun muassa nominiparadigmoissa idu : eo ~ idu ja kubu : koo ~ 

kubu (vrt. sm. itu : idun, kupo : kuvon) sekä verbeissä pügada : pöan ~ pügan ja 

sulgeda : sulen ~ sulgen (vrt. sm. sulkea : suljen) (Peebo 1997: 88, 132, 144). 

Osin syynä ovat selvästi kvalitatiivista astevaihtelua seuraavat fonotaksin sääte-

lemät vokaalien vaihtelut (heikkoasteisissa supistumamuodoissa ei voi esiintyä 

suppeaa vokaalia). On kuitenkin joitakin esimerkkejä myös heikon asteen yleis-

tymisestä, kuten sanoissa tava : tava8 ja neiu : neiu, vrt. sm. tapa : tavan, neito : 

neidon. 

Viron astevaihtelun reaalistuminen joko kvalitatiivisena tai kvantitatiivisena 

on niin ikään paradigmakohtaista, kuten näkyy vertailtaessa esimerkiksi tapauksia 

praadida : praen (kvalit.) ja ³kraadida : ²kraadin (kvantit.) sekä hälve : hälbe 

(kvalit.) ja ²valve : ³valve (kvantit.). Vaihteluista laatuvaihtelu on tunnus-

merkkisempi kuin pituusvaihtelu eikä enää sen tavoin produktiivinen ilmiö. Viron 

astevaihtelulle on myös ominaista yksisuuntaisuus: vahvasta asteesta voi useim-

miten muodostaa heikon asteen, mutta heikon asteen perusteella ei voi välttämättä 

päätellä vahvan asteen edustusta. Esimerkiksi genetiivin mao pohjalta ei saa 

                                                        
8 Sanan heikon asteen yleistymiseen on voinut vaikuttaa taajakäyttöinen johdos tavaline, jossa kanta 
on aina heikkoasteinen. 
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yksiselitteisesti vahva-asteista muotoa, joka voi olla magu tai madu, ja vaihte-

lusuhteissa lonkida : longib ja ³songida : ²songib vastaa heikon asteen nasaali + 

leenis -yhtymää kaksi erityyppistä vahvaa astetta. Vaihtelun yksisuuntaisuuden 

vuoksi on käänteinen, vahveneva astevaihtelu (nomineilla nominatiivi ja partitiivi 

heikossa, genetiivi vahvassa asteessa; verbeillä da-infinitiivi heikossa ja indikatii-

vin preesens vahvassa asteessa) tunnusmerkkisempi kuin heikkenevä astevaihtelu 

(nominatiivi ja partitiivi vahvassa, genetiivi heikossa asteessa; da-infinitiivi 

vahvassa ja preesens heikossa asteessa). (Hint 1997: 144, 231–232; vaihtelutyy-

pin ennustamattomuudesta ks. myös esim. EKKR 2000: 264.) 

Suomen ja viron paradigmoihin on vaikuttanut kieliä toisistaan etäännyttäväs-

ti viron tärkeä ominaisuus, jonka mukaan nomini tai verbi ei voi olla käänteisessä, 

vahvenevassa astevaihtelussa, jos sanan ensi tavu on lyhyt, ts. kvantiteettiaste on 

ensimmäinen. Näin ollen esimerkiksi sellaisilla suomen taivutussuhteilla kuin 

sade : sateen, kude : kuteen, kuve : kupeen, ien : ikenen, ies : ikeen ja ruis (< 

*ruγis) : rukiin ei voi kirjavirossa olla tarkkaa vastinetta, vaan paradigmoissa 

tavataan joko vahvan asteen yleistys tai siirtyminen kvalitatiivisesta astevaihtelus-

ta kvantitatiiviseen. Samalla taivutustyyppi on muuttunut: sade : sademe, kube : 

kubeme, ige : igeme; ike : ikke, rukis : rukki (ies- ja ruis-sanojen vastineissa olisi 

vahva-asteisten muotojen säännönmukainen kehitys johtanut sekavaihteluun, 

jossa geminaatta vaihtelisi heikon asteen kadon kanssa, mikä viron kirjakielessä 

ei tule kysymykseen). On myös voinut kehittyä uusi e-vartaloinen, heikkenevässä 

astevaihtelussa oleva nominityyppi, jollaisella ei ole suomessa vastinetta, esimer-

kiksi kude : koe, tõde : tõe (lähemmin 9.1.3). 

Verbiparadigmoissa käänteisen, vahvenevan astevaihtelun esiintymisrajoitus 

koskee ensisijaisesti tärkeää ryhmää, nimittäin sellaisia supistumaverbejä, joiden 

ensi tavu on lyhyt. Siten asteyleistys ja taivutustyypin vaihtuminen elama-

tyyppiin esiintyy esimerkiksi tapauksissa lubada : luban, magada : magan, 

tabama : taban, vrt. sm. luvata : lupaan, maata : makaan, tavata : tapaan. Joskus 

verbi on voinut säilyä astevaihtelullisena, mutta vaihtelun suunta on vaihtunut: 

kaduda : kaon, vrt. sm. kadota : katoan. – Käänteisen astevaihtelun rajoituksista 

lähemmin e-nominien (9.1.3) ja supistumaverbien (9.2.2) paradigmaseikkojen 

käsittelyn yhteydessä.  

Yksinäisklusiilien käänteisen astevaihtelun tasoittumisella, mihin osaltaan 

lienevät olleet syynä vokaaliston fonotaksin seikat, on epäilemättä ollut vaikutuk-

sensa suoran, heikkenevän vaihtelunkin osittaiseen väistymiseen. On niin ikään 

mahdollista, että kvalitatiivisen astevaihtelun tasoittumista on tukenut muiden 

yksinäiskonsonanttien vaihteluttomuus, kun taas kvantitatiivinen vaihtelu on 
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produktiivisena laajentunut koskemaan klusiilien ohella useimpia muita viron 

konsonanttifoneemeja. 

4.2.3 Viron sisäinen taivutus 

Viroa on suuresti loitontanut vanhasta agglutinatiivisesta kielityypistä fleksiokiel-

ten suuntaan sisäisen taivutuksen (vir. sisefleksioon) kehittyminen. Lukuisissa 

paradigmatyypeissä, etenkin nomineilla, on muotoja, jotka eroavat toisistaan vain 

erilaisten vokaali- ja konsonanttivaihtelujen perusteella, mitkä näin ovat morfo-

logistuneet. Tässä suhteessa viron kehitys on ollut samantyyppistä kuin liivin ja 

saamen, jotka niin ikään käyttävät runsaassa määrin fleksiivistä muototekniikkaa 

(Korhonen 1980: 97–98). Viroon soveltuu paljolti sama tekniikan kehityksen 

vaiheittaisuus, jonka Korhonen (1967b: 355, ks. myös 1969: 344–347) on saamen 

osalta esittänyt: Suffiksillisissa muodoissa on mekaanisten äänteenmuutosten 

kautta syntynyt vartalonsisäisiä äännevaihteluja, jotka edelleen ovat muuttuneet 

foneemivaihteluiksi. Kun suffiksit ovat menettäneet distinktiivisyytensä siten, että 

ne ovat joko kuluneet toistensa kaltaisiksi tai kadonneet, ovat vain äännevaihtelut 

jääneet erottamaan kieliopillisia merkityksiä. – Sisäfleksio on yleistä muun 

muassa useissa indoeurooppalaisissa kielissä, esimerkiksi numeruksia erottamas-

sa, kuten engl. foot : feet, saks. Mutter : Mütter, tai osoittamassa tempuseroja, 

kuten engl. sing : sang. 

Ferenc Havas (1974: 341) on tähdentänyt, että sisäinen taivutus on merkitys-

ten ilmaisemista yksinomaan sanavartalon vaihtelulla. Siitä eroaa morfofonologi-

nen vartalonvaihtelu eli vartalovarianttien esiintyminen affiksien yhteydessä, 

jollainen on tavallista sekä suomessa että virossa. Sen sijaan sisäfleksiota ei 

suomessa esiinny. Viitso (1990: 548) on katsonut, että viro on kehittynyt agglu-

tinoivasta kantasuomesta fleksiokieleksi kvasiagglutinoivan välivaiheen kautta. 

Hint (1998a: 209) on puolestaan luonnehtinut nykyviroa hieman ”maltillisem-

min” typologisesti agglutinatiivis-fleksiiviseksi kieleksi, sillä onhan kielessä 

sisäisten vaihtelujen ohella vielä runsaasti suffiksien käyttöä. 

Sisäiseen taivutukseen on virossa tultu muun muassa sananmuotojen redusoi-

tumisen, geminaation ja mutkikkaan kvantiteettisysteemin kehittymisen kautta. 

Tavallista on, että nominiparadigmassa on 2–5 suffiksitonta muotoa, toisinaan 

enemmänkin (Remes 1989: 17–18; Viitso 1990: 459–460), esimerkiksi 
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lagi : lae : lage : lakke (yN : yG : yP : yIll) 
lind : linnu : lindu : linde (yN : yG : yP : mP) 
tuba : toa : tuba : tuppa : tube (yN : yG : yP : yIll : mP) 
tavaline : tavalise : tavalisse : tavalisi  (yN : yG : yIll : mP) 
kirjanik : kirjaniku : kirjanikku :  
kirjanikku : kirjanike : kirjanikke 

(yN : yG : yP : yIll : mG : mP) 

Agglutinoivien taivutusmahdollisuuksien väistyminen näkyy viron kaikissa 

nominiparadigmoissa ainakin siinä, että yksikön genetiivi on nominatiivin tavoin 

päätteetön. Muodot voivat olla joko samanlaiset (kala : kala, tubli : tubli, julge : 

julge jne.) tai ovat erotettavissa pelkästään vartalovaihtelujen perusteella (nimi : 

nime, soolane : soolase, jalg : jala, tühi : tühja, rida : rea, külm : külma, ²hoone : 

³hoone, pime : pimeda, ese : eseme, ranne : randme jne.). Viron yksikön genetiivi 

on, kuten Viitso (1990: 457) on huomauttanut, erikoinen verrattuna suomen 

genetiiviin. Päätteettömänä muotona se on muuttunut tunnusmerkittömäksi 

perusmuodoksi, josta saadaan suffiksi lisäämällä tunnusmerkkisiä muotoja eli 

kaikki yksikön sijat illatiivista (sse-päätteisestä) alkaen. 

Sisäinen taivutus on viron nomineilla yleisintä ns. pääsijoissa, yksikön no-

minatiivissa, genetiivissä, partitiivissa ja (lyhyessä) illatiivissa sekä monikon 

partitiivissa eli muodoissa, jotka illatiivia lukuun ottamatta ovat kieliopillisia 

sijoja ja jotka ovat sanan taivutustyypin määräytymisen kannalta tärkeitä (ks. Hint 

1972a: 609–610). Runsainta vartalonsisäisten äännevaihtelujen käyttö on kirjanik, 

õnnelik -tyyppisissä sanoissa, joiden paradigmassa edellä lueteltujen muotojen 

lisäksi ovat päätteettömiä tavallisesti myös monikon genetiivi – siis kaikkiaan 

kuusi muotoa. Yksittäisissä nomineissa voi, kun marginaaliset ja osin varsinaiseen 

paradigmaan kuulumattomat muodot lasketaan mukaan, esiintyä sisäfleksiota 

vielä runsaammin, kuten osoittaa sarja yks. nom. silm : yks. gen. (selle) ²silma : 

yks. part. (seda) ³silma : yks. ill. (torkab) ³silma : mon. gen. ³silme (ees) : mon. 

part. (neid) ³silmi : mon. ill. (vaatas) ³silmi : mon. instr. (pärani) ²silmi; siis 

kahdeksan muotoa, joista kuitenkin yksikön partitiivi ja illatiivi ovat äänneasul-

taan samanlaisia, samoin keskenään monikon partitiivi ja illatiivi. 

Sisäfleksiossa taivutusmuotoja voi erottaa yksi tai useampi vaihtelu: 

– kvalitatiivinen astevaihtelu (part. lage : gen. lae) 

– kvantiteettivaihtelu (part. seppa : gen. sepa; part. ³silma : gen. ²silma) 

– geminaatio (nom. ja part. tuba : ill. tuppa; gen. tavalise : ill. tavalisse) 

– vokaalivaihtelu (nom. lagi : part. lage; yks. part. lindu : mon. part. linde) 
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– vokaali- ja astevaihtelu (nom. ja part. tuba : gen. toa; nom. ja part. tigu : gen. 

teo) 

– konsonantti- ja vokaalivaihtelu (nom. tavaline : mon. part. tavalisi) 

– vokaaliloppuisuus ja loppuheittoisuus (yks. part. paksu, mon. part. pakse : 

yks. nom. paks). 

Suomessa edellisen kaltaisia taivutussuhteita vastaavat suffiksilliset muodot; 

päätteetön on vain yksikön nominatiivi (ja sen kaltainen akkusatiivi). Kirjakieles-

tä poiketen kuitenkin murteissa, ennen kaikkea lounaisissa, tavataan myös sisä-

fleksiota (ks. esim. Paunonen 2003: 218−221). 

Sisäisen taivutuksen kehittyminen on voinut johtaa syntaktisiin muutoksiin, 

synteettisen ilmauksen korvautumiseen analyyttisella (ks. 4.2). Kieliopillisten 

sijojen homonymia voidaan kokea myös haitalliseksi, mistä seurauksena ilmenee 

esimerkiksi pyrkimystä selkeämmin tunnusmerkkisiin, suffiksillisiin muotoihin. 

Tätä osoittavat muun muassa analogiset pesa-tyypin partitiivit pesa/t, isa/t, Jüri/t 

(pro pesa jne.) sekä mõru-tyyppisten adjektiivien taivutus gen. mõruda : part. 

mõrudat (pro mõru : mõru; mallina tyyppi pime : pimeda : pimedat; ks. 9.1.1). 

(Rätsep 1981: 210; Metslang 1994: 208–209; Tiiu Erelt 2000: 50.) 

4.3 Kielten tietoinen kehittäminen ja normittaminen 

Suomella ja virolla on jo usean vuosisadan mittainen kirjallisen käytön perinne. 

Kun kielten morfologisia suhteita tarkastellaan lähinnä kirjakielten mukaisen 

edustuksen pohjalta, on syytä ottaa lukuun myös niiden tietoinen kehittäminen ja 

normittaminen. Monet Suomessa ja etenkin Virossa tehdyt ratkaisut ovat olleet 

luonteeltaan sukukieliä toisistaan etäännyttäneitä, mikä on johtunut paitsi varsin 

erilaisista historiallisista lähtökohdista myös jokseenkin täydellisestä kielenkehit-

täjien ja -huoltajien yhteistyön puuttumisesta. Poikkeuksena ovat kuitenkin 

eräiden 1800-luvun kielimiesten toiminta sekä Lauri Kettusen aktiivinen osallis-

tuminen viron kieltä koskeviin keskusteluihin ja hänen arvovaltaiset kannanotton-

sa (ks. Tiiu Erelt 1985). Yhteistyö lähisukuisten kielten kehittämisessä ja keski-

näisen ymmärrettävyyden parantamisessa onkin ollut selvästi tiiviimpää skandi-

naavisten kielten kohdalla (ks. esim. Bergman 1971 ja Teleman 1987). 

Toisistaan jo melko pitkälle loitonneiden suomen ja viron kehitystaipaleella 

muodostui 1800-luvulla uudenlainen tilanne: kirjakielten tietoiseen kehittämiseen 

ja normittamiseen ryhdyttiin kiinnittämään huomiota. Suomen osalta oli oikeas-

taan kyse varhemmin alkaneiden pyrkimysten voimistumisesta ja muuttumisesta 
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järjestelmällisemmiksi, viron kohdalla taas lähinnä ensi askelista. Uudessa vai-

heessa olisi periaatteessa käynyt mahdolliseksi kieliä yhä enemmän eriyttävän 

kehityksen suunnan tietoinen kääntäminen ja kielten lähentäminen. 

Tämänsuuntaisia yrityksiä tehtiin jo 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. 

Ne olivat kuitenkin melko yksipuolisesti sellaisia, että suomesta haettiin tai 

tarjottiin mallia viron kielen, sen kieliopin ja ortografian kehittämiseen. Syykin 

on selvä: Vuonna 1814 J. H. Rosenplänter kirjoitti Beiträgen 3. numerossa, että 

sopiva lähde viron kehittämiseen ja rikastamiseen on suomen kieli, joka on 

kaikkien viron murteiden äiti. Suomen asemasta viron kantakielenä kirjoitti 

Beiträgen 19. numerossa Heinrich von Jannau, ja Eduard Ahrens puolestaan 

hieman myöhemmin tähdensi suomen kielen tuntemisen tärkeyttä, koska viro on 

suomen tytär. (Mägiste 1931: 118–120.) 

Virolaisten ohella olivat eräät suomalaisetkin kiinnostuneita kielten lähentä-

misestä. A. I. Arwidsson suositteli Beiträgen artikkelissaan vuonna 1822 viroon 

suomen kielen mukaista ortografiaa saksalaisvaikutteisen tilalle (Kask 1970: 116). 

Virossa vieraillut Elias Lönnrot ja August Ahlqvist kävivät vuonna 1848 kirjeen-

vaihtoa siitä, olisiko mahdollista yhdistää suomen ja viron kieliä samalla tavalla, 

kuin pyrittiin lähentämään ruotsia ja tanskaa. Lönnrot ei kuitenkaan pitänyt 

yhdistämistä mahdollisena, koska suomi ja viro erosivat toisistaan saman verran 

kuin muinais- ja uuskreikka tai venäjä ja puola. Hän kiinnitti myös huomiota 

virolaisten kahteen kirjakieleen, joiden ero oli miltei yhtä suuri kuin ruotsin ja 

tanskan. (Ahlqvist Lönnrotille 15.8.1848, Ahlqvist 1982: 26–27; Lönnrot Ahl-

qvistille 6.9.1848, Lönnrot 1990: 303; ks. myös Remes 2008: 177–178.) 

Arvid Genetz piti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 50-vuotisjuhlallisuuk-

sien yhteydessä vuonna 1881 esitelmän ”Kielellisiä aineksia Suomen sillan 

rakennukseen”, joka olennaisesti poikkesi siihenastisista ja myöhemminkin 

esitetyistä suomen ja viron lähentämispyrkimyksistä. Ehdotuksillaan hän halusi 

kaventaa sitä juopaa, ”joka nyt erottaa pohjaiset ja eteläiset Kalevalaiset toisis-

taan”. Genetzin ohjelma edellytti muutoksia molemmissa kielissä, ei yksisuuntai-

sesti toisen kielen pitämistä mallina toiselle. (Genetz 1882: 259–269.) 

Genetzin lähennysehdotukset koskivat lähinnä ortografiaa ja sanastoa. Oi-

keinkirjoitusehdotuksista muun muassa pitkien vokaalien merkitseminen Volmari 

Schildt-Kilpisen venykekirjoituksen mukaisesti koski morfologiaakin sikäli, että 

esimerkiksi kalaa-tyyppinen partitiivi olisi kirjoitettu kalá, jolloin se olisi ollut 

asultaan lähellä vastaavaa viron muotoa, ja suomalaiset ja virolaiset olisivat 

lukeneet sen kummatkin omalla tavallaan. Varsinaisia morfologisia uudistusehdo-

tuksia oli niukasti. Sellaisiin kuului lähinnä suomeen esitetty i:n loppuheitto, 
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jonka seurauksena translatiivin päätteeksi olisi tullut viron mukaisesti -ks ja 

supistuma- sekä muutamien muiden verbien imperfektin yksikön 3. persoonaksi 

konsonanttiloppuinen muoto, esimerkiksi hakkas, läks. Näistä olisi viron tapaan 

puuttunut alkuperäinen tempussuffiksi. 

Yhteistyö molemminpuolisessa kielten lähentämisessä jäi vain ehdotusten as-

teelle, ja 1800-luvun loppu sekä 1900-luvun alkukymmenet olivat pääosin aikaa, 

jolloin yksisuuntaisesti pidettiin suomea viron kehittämisessä esikuvana. Tuolloin 

kieliä toki lähennettiin morfologisesti, etenkin viroa suomeen, kuten osoittavat 

muun muassa Johannes Aavikin keskeisimpänä uudistuksenaan pitämä etelä-

virolaispohjaisen i-monikon käyttöönotto kirjakielessä (Kask 1967: 6, 12) sekä 

komparaatiojärjestelmää muuttanut i-superlatiivi, jolla ei ollut edes kansankielen 

tukea. Kuitenkin kategorioiden yksityiskohdissa, varsinkin i-superlatiivin morfo-

logiassa ja syntaksissa, on suomesta poikkeavia piirteitä. Esimerkiksi tunnus on 

sama kuin komparatiivissa, ja vertailuasteet pysyvät erossa vain erilaisten varta-

loiden turvin: komp. kauni/m, püha/m, õnneliku/m – sup. kaunei/m, pühi/m, 

õnnelike/m (Hint 1983: 105–107; Remes 1991). 

Suomelle vieraita muotoja ovat kielenuudistajien viroon tuomat nuks(i)-

tunnuksinen konditionaalin preteriti (perfekti) sekä finaalinen maks-muoto 

(tegemaks, laulmaks). Synteettistä konditionaalin menneen ajan muotoa olnuksin 

(pro oleksin olnud) esitti kirjakieleen Oskar Loorits (1922: 170–173). Hän saattoi 

viitata kansankieleen (ks. Wiedemann 1875: 464) ja lähisukukieliin (esim. veps. 

heitnūž = vir. heitnuks ’olisin heittänyt’; Loorits, mas. 172). Vuonna 1923 ilmes-

tynyt Looritsin kielioppi teki muodon, kuten synteettisen kvotatiivinkin preteritin 

olnuvat pro olevat olnud, laajemmin tunnetuksi (Kask 1967: 7; Pajusalu 1997: 

179; ks. myös Metslang 1994: 89–90, 106, joka mm. korostaa synteettisten 

muotojen osoittamaa pyrkimystä isomorfismiin). Synteettisellä konditionaalilla 

oli myös Kettusen ja Aavikin kannatus (Aavik 1924: 160). 

Johannes Aavik esitti (1924: 160) ma-infinitiivistä muodostettavaksi maks-

loppuisen muodon, esimerkiksi pääst/maks, tule/maks, jolla voitaisiin korvata 

finaalinen rakenne et + da-infinitiivi ja joka vastaisi suomen 1. infinitiivin pitem-

pää muotoa. Infinitiivityyppi on kielissä eri mutta sija sama, translatiivi. Suomes-

sa aina omistusliitteisenä esiintyvän pitemmän muodon vastineita tavataan viron 

rantamurteen alueen kansanrunoissa, eniten Kuusalussa, sekä harvinaisina itämur-

teisissa runoissa (Peegel 1955: 92–93 ja 2006: 156–157). Kirjakielessä ei suomen 

muodon vastineena olisi ilmeisestikään tullut kyseeseen rakenne da-infinitiivi + 

translatiivin ks-pääte, sillä eräissä verbityypeissä tällainen muoto olisi ollut 

häiritsevän lähellä aktiivin konditionaalia (*³päästa+ks, vrt. kond. ²päästaks) tai 
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aivan passiivin konditionaalin kaltainen (*kõnelda+ks, *naerda+ks, *vastata+ks, 

*jääda+ks, vrt. pass. kond. kõneldaks, naerdaks, vastataks, jäädaks). 

Keinotekoisesti kirjaviroon tuodut nuks-, nuvat- ja maks-muodot eivät alku-

aikoina olleet kovin suosittuja, mutta 1960-luvulta lähtien niiden kirjallinen 

käyttö on nopeasti lisääntynyt; puheessa ne ovat harvinaisia (Uuspõld 1983: 62–

63; Metslang 1994: 106). 

Useat 1900-luvulla tehdyt kirjaviron normittamisratkaisut ovat olleet omiaan 

loitontamaan kieltä vastaavasta suomen edustuksesta. Tästä esimerkkinä on 

essiivi, joka on virossa säilynyt produktiivisena sijana vain rantamurteessa. 

Muodot ovat vahva-asteisia ja pääte loppuheitoton: märGana, tuapoissina ’toa-

poisina’. Vähäisessä määrin essiiviä tavataan myös Kihnussa sekä Kodaveren ja 

eteläviron murteissa. Vanhassa kirjakielessä ei sijaa esiinny. 1800-luvulla essiivi 

ilmaantui aluksi lähinnä kielitieteellisiin julkaisuihin, tukenaan rantamurre ja 

suomen kieli. Arnold Knüpffer mainitsi Beiträge-aikakauskirjassa julkaisemas-

saan artikkelissa 1821 viron 13 kaasuksen lisäksi murteissa tavattavan na-

päätteisen muodon, jota ei kuitenkaan nimennyt (Kask 1970: 117; Rätsep 1979: 

64). Rantamurteen alueella Kuusalussa pappina toiminut Eduard Ahrens esitti 

kieliopissaan vuonna 1843 essiivin itsenäisenä sijana; vartalo oli vahva-asteinen, 

esimerkiksi nahkana, leskena (nyk. nahana, lesena). Heikkoasteisen essiivin toi 

kirjakieleen ensimmäisenä K. A. Hermann kieliopissaan vuonna 1884. Heikkoas-

teisuuden tärkeimpänä perusteena oli muiden obliikvisijojen heikkoasteisuus, 

joten näin yhdenmukaistettiin genetiivi kaikkien obliikvisijojen pohjaksi. Vasta 

1900-luvulla essiivi alkoi yleistyä kirjakielessä, aluksi kaunokirjallisuuden väli-

tyksellä ja osin suomi esikuvana. Muodon aste aiheutti kuitenkin keskustelua, 

kunnes Lauri Kettunen (1919: 13–14) huomautti, ettei kumpikaan muoto, ei 

vahva-asteinen poegana eikä heikkoasteinen pojana, ole kielihistoriallisesti 

säännönmukainen, vaan muodon pitäisi olla loppuheittoinen *poegan tai (omis-

tusliitteisenä) sisäheittoinen *poegna < *poikanaan. Hänen mielestään oli tarpee-

tonta antaa suomen kieliopin vaikuttaa liian kahlehtivasti viroon. (Rätsep 1979: 

63–65.) Suomessahan yksikön essiivi on aina vahva-asteinen, esimerkiksi poika-

na, seppänä, joten virossa vakiinnutettu heikkenevässä astevaihtelussa olevien 

sanojen tyyppi pojana, sepana saattaa eriasteisuutensa takia aiheuttaa suomalai-

sille oppimisvaikeuksia. 

Imperfektin ja konditionaalin monikon 3. persoonan muotojen normittamises-

sa suomi ja viro ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin. Suomessa vanha äännelail-

linen tyyppi (he) tulit, tulisit vaihtui kirjakielessä 1800-luvulla preesensin analo-

giaan perustuvaan tyyppiin tulivat, tulisivat (Häkkinen 1994: 301). Virossa oli 
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vallalla samankaltainen kehitys, ja 1900-luvun alussa kirjakielessä esiintyi ylei-

sesti sellaisia muotoja kuin jäivad, hüüdsivad, oleksivad, teaksivad jne., joita oli 

jo vuonna 1872 tekemässään päätöksessä suosittanut Eesti Kirjameeste Selts 

viitaten suomen malliin ja joita K. A. Hermann kieliopissaan 1884 piti va:ttomia 

muotoja parempina. Tallinnassa vuonna 1910 järjestetyssä 3. kielikonferenssissa 

päätettiin kuitenkin ottaa käyttöön vanhemmat, murteittain säilyneet muodot jäid, 

hüüdsid, oleksid jne., jollaisia puolsi esimerkiksi Aavik lyhyempinä ja kauniimpi-

na ja joiden kannalla oli myös J. V. Veski. Päätöksen perusteluissa viitattiin muun 

muassa juuri muotojen lyhemmyyteen ja kielihistorialliseen oikeammuuteen. 

(Kask 1967: 4, 7 ja 1972b: 350–351; ks. myös Kask 1970: 364.) 

Kielihistoriallisesti säännönmukaista taustaa ei kuitenkaan pidetty ratkaiseva-

na, kun aikoinaan otettiin kantaa viron verbien preesensin yksikön ja monikon 

kolmannen persoonan asteeseen heikkenevässä vaihtelussa olevien verbien osalta. 

1800-luvulla kirjoittajat käyttivät, murretaustasta riippuen, sekä vahva- että 

heikkoasteisia muotoja, esimerkiksi (tema) luge ~ loeb, (nemad) lugevad ~ loe-

vad. Erityisesti monikossa, jossa persoonapääte ei sulje tavua, oli kahtalaisuutta. 

Eesti Kirjameeste Selts otti vuonna 1872 asiaan kantaa ja suositteli kolmansiin 

persooniin muiden persoonien mukaista heikkoasteisuutta, ja 1880-luvulta lähtien 

alkoi yleistyä nykyään vallitseva edustus (tema) loeb, (nemad) loevad. (Kask 

1972b: 351–352.) Näin päädyttiin preesensvartalon yhdenmukaisuuteen, kun taas 

suomessa vastaavantyyppisillä verbeillä on preesensissä vahva ja heikko vartalo: 

luke/e, luke/vat : lue/n, lue/t, lue/mme, lue/tte. 

On myös esimerkkejä suppeammista, yhtä tai muutamaa sanatyyppiä koske-

vista normiratkaisuista. Suomen illatiiveja kieleen, ääreen vastaava säännön-

mukaisesti lyhentynyt asu keele, ääre oli viron kirjakielessä käytössä vielä osin 

1900-luvun alussa. Kuitenkin jo F. R. Faehlmann oli vaatinut tällaisten asujen 

tilalle morfologisesti selkeämpiä, mutta kielihistoriallisesti analogisia de-

päätteisiä muotoja, ja sellaisia esitti kieliopissaan vuonna 1843 Ahrens (esim. 

meelde; 2. painoksessa 1853 kuitenkin meele ’mieleen’). K. A. Hermannin kieli-

opissa 1884 annettiin keel-tyyppisten sanojen illatiivina vain de-päätteinen asu, 

perusteena selkeys. Aavik puolestaan piti kauniimpina d:ttömiä muotoja, mutta 

Kettunen oli arvovallallaan de-päätteen kannalla. Sitä suositteli vuonna 1926 

myös Eesti Kirjanduse Seltsin kielitoimikunta, ja 30-luvulta lähtien keelde, äärde 

onkin ollut kirjakielessä ainoa hyväksyttävä illatiivimuoto sse-päätteisen asun 

ohella. (Rätsep 1979: 40.) Suomalaisen kielenoppijan näkökulmasta voi pitää 

hyvänä sitä, että de-pääteinen lyhyt illatiivi ei esiinny nykyvirossa laajemmin. 

Vielä 1940-luvulla katsottiin oikeakielisyyden kannalta hyväksyttäviksi illatiivin 
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rinnakkaisasuiksi tulde ’tuleen’, lunde ’lumeen’, merde ’mereen’ jne., mutta 

muodot ovat sittemmin väistyneet kirjakielestä, osin tietoisen ohjailun tuloksena 

(Elisto 1976: 156). Huomattakoon, että illatiivityyppi keelde, äärde on merkinnyt 

tällaisten nominien kaksivartaloisessa paradigmassa uutta konsonanttivartaloista 

muotoa ja suffiksiparadigman karttumista sekundaarilla sijapäätteellä. 

Mainittakoon vielä muutamia nomini- ja verbitaivutuksen esimerkkejä muista 

kieliä toisistaan etäännyttäneistä viron normitusratkaisuista. Suomen mainen : 

maisia, jäinen : jäisiä -tyyppisten kaksitavuisten nominien virolaisten vastineiden 

taivutukseksi on – ääntämyksen muututtua toisesta kolmanteen kvantiteettiastee-

seen – normitettu maine : maiseid, jäine : jäiseid (kuten supistumatapaus ³vaene : 

³vaeseid), vaikka sanat oikeastaan kuuluisivat sellaisten tapausten kuin naine : 

naisi ja teine : teisi (vrt. sm. naisia, toisia ja maisia, jäisiä) yhteyteen (Alvre 

1964: 224). 1980-luvun taitteen normintarkistuksissa väljennettiin ne- ja 

s-loppuisten sanojen taivutussääntöjä sallimalla diftongillinen monikkotyyppi 

endiseid, endiseil, keskuseid, määruseid, tõeliseid tyypin endisi, endisil jne. 

rinnalla (KT 1985: 21–29). Varhempi yksinomainen tyyppi vastasi paremmin 

suomalaista edustusta entisiä, entisillä, keskuksia, määräyksiä, todellisia (suo-

messa aina vartalon -e > Ø monikon i:n edeltä). 

Viron substantiivit manner ja tanner, joka on suomalaislaina, eivät taivu 

e-vartaloisina, kuten suomen perusteella odottaisi, vaan ne on normitettu runsaasti 

muualta saatuja lainoja sisältävään number-tyyppiin, jossa ei esiinny konsonantti-

vartaloisia muotoja ja jossa vartalovokaali on i: yks. gen. mandri : yks. part. 

mandrit : mon. part. mandreid (vrt. sm. manteren : mannerta : manteria) (Kask 

1967 : 13). 

Viron verbityyppien normittamisessa on ollut tärkeä muun muassa kielenuu-

distusliikkeen suosittamien konsonanttivartaloisten muotojen kuten esitella, 

käsitella, mõtiskella, esitelles jne. (samoin pass. prees. esitellakse) hylkääminen 

normaalityylisestä kirjakielestä. Tällaiset frekventatiivit taipuvat nykysääntöjen 

mukaan yksivartaloista kirjutama-tyyppiä noudattaen, esimerkiksi esitleda, 

käsitleda, mõtiskledes (vrt. sm. esitellä, käsitellä, mietiskellessä). (Kask 1967: 

13.) 1980-luvun alussa sallittiin kirjavirossa kõnelema-, viljelema-tyyppisten 

verbien yksivartaloinen taivutus kaksivartaloisen ohella, esimerkiksi viljelda ~ 

viljeleda, viljeldi ~ viljeleti (suomen kirjakielessä aina kaksivartaloinen paradig-

ma ja siten konsonanttivartaloisesti viljellä, viljeltiin) (KT 1985: 29–31). Kielten 

eroja on ollut omiaan lisäämään myös useiden suomen astevaihtelullisten verbien 

virolaisten vastineiden vaihtelunormien väljentäminen, esimerkiksi sulgeda : 

sulen tai sulgen (vrt. sm. sulkea : suljen). Suomesta poikkeava verbitaivutusta 
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koskeva ratkaisu on niin ikään ollut konditionaalimuotojen persoonapäätteettö-

män käytön salliminen (esim. laulaksin ~ ma laulaks, oleksin laulnud ~ ma oleks 

laulnud), josta tehtiin ratkaisu vuonna 1980 (KT 1985: 36–38). Ilmiönä konditio-

naalin kehitys liittyy virossa laajalti tapahtuneeseen persoonakategorian heikke-

nemiseen (ks. 4.2). 
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5 Taivutusmuotojärjestelmien vertailu 

Suomelle ja virolle on yhteistä runsasmuotoinen nominien ja verbien taivutus. 

Kuitenkin taivutusjärjestelmissä on myös merkittäviä eroja. Nominitaivutuksen 

osalta viro poikkeaa suomesta ennen kaikkea seuraavissa kohdin: 

– monikon muodostus, 

– sijavalikoimaan kuuluu terminatiivi, ja komitatiivi on eri tyyppiä, 

– omistusliitteinen taivutus puuttuu, 

– komparaatiojärjestelmä. 

Myös viron verbien taivutusjärjestelmä eroaa suomesta useissa suhteissa: 

– imperfektin muodostus, 

– konditionaalityyppi, 

– passiivin preesenstyyppi ja passiivin tunnuksen astevaihteluttomuus, 

– persoonapäätteen puuttuminen monista myöntömuodoista, 

– kieltomuodot, ei on taipumaton kieltosana, 

– infiniittimuotojärjestelmä. 

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin suomen ja viron taivutusjärjestelmiä, taivu-

tuskategorioiden erityispiirteitä sekä nominien ja verbien morfotaksia. 

5.1 Nominien taivutus 

Suomen ja viron deklinaatiota vertailtaessa ovat tärkeitä kielioppikategorioita sija 

ja luku, adjektiiveilla myös komparaatio. Vertailuasteiden muodostuksessa on 

tosin pikemminkin derivaatioon viittaavia piirteitä, varsinkin suomessa, jossa 

rakenteet ovat aina synteettisiä, mutta perinteisesti komparaatio on tapana esittää 

kieliopeissa fleksion yhteydessä (ks. esim. Hint 1972a: 613). Suomen kielen 

deklinaatiokategorioihin kuuluu lisäksi possessiivi, jota ilmaistaan omistajaa 

osoittavin possessiivisuffiksein. Virosta omistusliitteinen taivutus puuttuu. Seu-

raavassa tarkastelen kategorioista sijaa, lukua (monikon muodostusta) ja posses-

siivia (omistusliitteistä taivutusta). Komparaatiota olen käsitellyt kontrastiivisesti 

vuonna 1991 artikkelissani Vertaillen vertailusta: suomen ja viron komparaation 

morfologiaa. 
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5.1.1 Sijamuodot 

Suomen kielen sijojen määräksi on tavallisesti esitetty 15, jolloin mukana on 

nykykielessä yleensä vain syntaktisin perustein nominatiivista ja genetiivistä 

erotettavissa oleva akkusatiivi. Seitsemän pronominin erityiset t-loppuiset ak-

kusatiivimuodot, jotka eivät ole minkään muiden sijojen kaltaisia, eivät riitä 

esimerkiksi Penttilän (1963: 149) mielestä pitämään akkusatiivia täysiveroisena 

paradigman muotona (ks. myös Leiwo 1996 ja Vilkuna 1996: 77–78, 118). Vuon-

na 1994 julkistetussa kielioppityöryhmän mietinnössä objektin sijoja ovat no-

minatiivi, genetiivi ja partitiivi. Akkusatiiveiksi nimetään vain seitsemän prono-

minin, persoonapronominien ja pronominin kuka, t-loppuiset muodot minut, 

meidät, kenet jne., ja sama ratkaisu on tehty Isossa suomen kieliopissa (KSK 

1994: 162, 209; ISK 2004: 108, 1178.) Tässä tutkimuksessa noudatetaan mietin-

nön ja ISK:n mukaista tulkintaa eikä yksikön genetiivin kaltaista eli 1. akkusatii-

via, yksikön nominatiivin kaltaista eli 2. akkusatiivia sekä monikon nominatiivin 

kaltaista monikon akkusatiivia käsitellä erikseen. 

Viron kielen nykykieliopeissa esitetään nominien sijojen määräksi tavallisesti 

14 (esim. Valgma – Remmel 1970: 57, Hint 1987: 189, EKG I 1995: 48, EKKR 

2000: 181–182). Useimmilla sijoilla on vastine suomen kaasusjärjestelmässä. 

Siihen ei kuitenkaan sisälly terminatiivi, joka vastaa kysymykseen ”mihin asti, 

saakka?” ja jonka pääte on -ni (< *-nnik; Rätsep 1979: 71–72): maa/ni, metsa/ni, 

õhtu/ni. Terminatiivimuotoja tavataan suomessa jonkin verran adverbien ja kon-

junktioiden joukossa, muun muassa tyy(n)ni ’kokonaan’, vanhan kirjakielen 

kaikenni ’kokonaan, aivan’ sekä runokielen ja murteiden konjunktio sini – kuni. 

Suomen ja viron sijamuodot on esitetty rinnakkain taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Suomen ja viron sijamuodot. Muotojen järjestys noudattaa viron kielen 

esityksissä vakiintunutta käytäntöä. Akkusatiivi on jätetty taulukosta pois. Suomen 

komitatiivi on merkitty numerukseltaan neutraaliksi. Sulkeiset muodot eivät sisälly 

varsinaiseen paradigmaan. 

SUOMI VIRO 

Yksikkö Monikko 

Sijamuoto 

Yksikkö Monikko 

tytär tyttäret Nominatiivi tütar tütred 

tyttären tyttärien 

tytärten 

Genetiivi tütre tütarde 

tytärtä tyttäriä Partitiivi tütart tütreid 

tyttäreen tyttäriin Illatiivi tütresse tütardesse 

tütreisse 

tyttäressä tyttärissä Inessiivi tütres tütardes 

tütreis 

tyttärestä tyttäristä Elatiivi tütrest tütardest 

tütreist 

tyttärelle tyttärille Allatiivi tütrele tütardele 

tütreile 

tyttärellä tyttärillä Adessiivi tütrel tütardel 

tütreil 

tyttäreltä tyttäriltä Ablatiivi tütrelt tütardelt 

tütreilt 

tyttäreksi tyttäriksi Translatiivi tütreks tütardeks 

tütreiks 

tyttärenä tyttärinä Essiivi tütrena tütardena 

tütreina 

– – Terminatiivi tütreni tütardeni 

tyttärettä tyttärittä Abessiivi tütreta tütardeta 

tyttärineen Komitatiivi tütrega tütardega 

(jalan) tyttärin Instruktiivi (jala) (palja jalu) 
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Suomen nominiparadigmat koostuvat sananmuodoista, joissa yleensä ovat selväs-

ti erottuvina osina vartalo- ja suffiksimorfeemit. Suffiksiton on vain yksikön 

nominatiivi. Monikon nominatiivin suffiksina on -t, joka voidaan tulkita joko 

monikon tunnukseksi, jollainen se kielihistoriallisesti on, tai sijapäätteeksi (Haku-

linen 1979: 93, 98; ks. myös Penttilä 1963: 150 ja Ikola 1983: 23, 25–27). Niin 

ikään on esitetty salkkumorfitulkinta (Karlsson 1983: 293). Tavallisesti suomi 

käyttää nominien yksikössä ja monikossa samoja sijapäätteitä, esimerkiksi ta-

lo/na : talo/i/na, talo/ssa : talo/i/ssa, karhu/lta : karhu/i/lta, raha/tta : raho/i/tta. 

Yksikön ja monikon partitiivissa esiintyvät samat päätteet -tA ja -A, mutta niillä 

on olennaisen tärkeitä taivutustyypeittäisiä distribuutioeroja, kuten osoittavat 

muun muassa tapaukset puu/ta : pu/i/ta, karhu/a : karhu/j/a, mies/tä : mieh/i/ä, 

nieme/ä ~ nien/tä : niem/i/ä, korkea/a ~ korkea/ta : korke/i/ta, mansikka/a : 

mansiko/i/ta ~ mansikko/j/a. 

Genetiivillä ja osin illatiivilla on kuitenkin yksikössä ja monikossa eri päät-

teet. Yksikön genetiivi on aina n-päätteinen. Monikossa on useita suffiksivariant-

teja, joiden valinnassa on sanatyypeittäisiä eroja, esimerkiksi talo/n : talo/j/en, 

puu/n : pu/i/den ~ pu/i/tten, opettaja/n : opettaj/i/en ~ opettaja/in, miehe/n : 

mieh/i/en ~ mies/ten, tuoli : tuoli/en, koiviko/n : koivikko/j/en ∼ koiviko/i/den ∼ 

koiviko/i/tten. Illatiivissa käytetään useita kvasimorfeemeja (termistä ks. Karlsson 

1983: 33, 290–291), joiden distribuutio vaihtelee osin luvun ja sanatyypin mu-

kaan: -seen esiintyy vain yksikössä, -siin vain monikossa, -Vn ja -hVn sekä yksi-

kössä että monikossa; monikossa V on aina i. Suffiksit voivat paradigmoissa olla 

samaa tyyppiä, esimerkiksi poika/an : poik/i/in (-Vn) ja puu/hun : pu/i/hin (-hVn; 

huom. myös yks. ja mon. illat. koihin), mutta varsin tavallista on eripäätteisyys: 

talo/on : talo/i/hin, lyhye/en : lyhy/i/hin ~ lyhy/i/siin, vieraa/seen : viera/i/hin ~ 

viera/i/siin. 

Poikkeuksellisia paradigman sijoja ovat komitatiivi ja instruktiivi. Komita-

tiivi on päätteensä i-alkuisuuden vuoksi luonteeltaan synkreettinen; yksikköä ja 

monikkoa ei voi erottaa toisistaan: koirineen = koiransa kanssa tai koiriensa 

kanssa. Suomen komitatiivityyppi on vanha, peräisin luultavasti kantasuomen 

takaiselta ajalta (Hakulinen 1979: 107). Suffiksin alku-i tajuttaneen nykyään 

yleensä monikon merkiksi. Komitatiivi on suomessa harvinaisehko, ja muodon 

korvautuminen tavallisesti rakenteella genetiivi + kanssa korreloi kiinnostavasti 

sen vastakohtaa ilmaisevan adpositiorakenteen ilman + partitiivi kanssa, jota 

käytetään abessiivin asemesta: ilman koiraa on huomattavasti tavallisempi kuin 

koiratta. Virossa sen sijaan ovat korrelaatiosuhteessa synteettiset ilmaukset 

koeraga – koerata (kumpaakin muotoa voi vahvistaa prepositiolla: koos + komi-
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tatiivi – ilma + abessiivi). Abessiivisuuden ilmaisemisessa vallitsee kielten kesken 

harvinainen suhde: suomen tavallista analyyttista rakennetta ilman + partitiivi 

vastaa virossa pakollisena synteettinen muoto abessiivi (ei ilma + partitiivi). 

Paljon yleisempi on vastakkainen suhde: suomessa synteettinen ilmaus, virossa 

analyyttinen. 

Instruktiivi puolestaan kuuluu varsinaiseen paradigmaan vain monikollisena: 

paikoin, kaikin voimin, pitkin askelin. Yksikölliset muodot, kuten jalan, kahden 

kesken ja kilvan, lasketaan adverbeihin. Juha Leskinen (1990: 17) on katsonut, 

että kolmen yksikössä n-päätteisen sijan, genetiivin, päätteellisen akkusatiivin ja 

instruktiivin, synkretismi on aiheuttanut juuri yksikön instruktiivin syrjäytymisen 

normaalin, paradigmaan kuuluvan muodon asemasta ja sen tehtävät ovat siirty-

neet monikon instruktiiville (esim. yksin, selin, avopäin, naurussa suin). Leskisen 

mukaan kehitys on johtanut jo siihen, että monikon instruktiivin päätteeksi taju-

taan salkkumorfi -in (vrt. komitatiivin -ine) ja in-päätteinen muoto on paitsi 

monikko- myös yksikkömuoto. Jäljempänä esille tulevien viron monikon instruk-

tiivimuotojen morfologia viittaa siihen, että ainakin kontrastiivisessa tarkastelussa 

suomen instruktiivien in-aineksen i on tarkoituksenmukaista katsoa monikon 

tunnukseksi. 

Suomen sijapäätteiden allomorfiaa, jota aiheuttavat omistusliitteinen taivutus 

ja vokaaliharmonia, tarkastelen lähemmin luvuissa 5.1.3 ja 7. 

Kummankin kielen nominiparadigmaan sisältyvistä sijoista komitatiivi on 

tyypiltään erilainen. Suomen numeruksen kannalta synkreettistä ine-komitatiivia 

vastaa virossa myöhäinen, postpositionaalista perua oleva ga-päätteinen muoto, 

jollaisesta numerus ilmenee selvästi: yks. lapsega – mon. lastega (vrt. sm. 

lapsineen). Pääte on oletettavasti lyhentynyt sananmuodosta *kansak, jonka 

jatkaja vanhan kirjaviron alkuvaiheissa oli vielä postpositiomainen, kunnes 1600-

luvun lopulla alkoi vakiintua ga-päätteinen uusi sijamuoto (etelävirolaisessa 

kirjakielessä aikaisemmin). Vastaavanlaista nuorta kehitystä on tapahtumassa 

suomen puhekielessä, jossa on leviämässä postpositionaalisperäinen komitatiivin 

aines -kaa (murteissa osin myös vokaalisointuvariantti -kää; Laitinen – Lehtinen 

1997: 7–8). Vanhaa komitatiivityyppiä tavataan viron kirjakielessä vain muuta-

missa adverbeissa (esim. iganes ’tahansa’) sekä Kuusalun murteessa merkityksel-

tään usein essiivisissä adverbeissa (huoGunesa ’hookaupa’, paikkanesä ’paiguti’, 

täüsinesä ’täielt; rasedana’) ja rudimentaarisesti rantamurteen vanhoissa kansan-

runoissa (esim. Kuusalun piginesa, sulasinesa). (Peegel 1955: 90; Rätsep 1979: 

77–79; Must 1987: 216–217, 221). 
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Suomalaisessa ja virolaisessa kieliopinkirjoituksessa on kahden sijan, akkusa-

tiivin ja instruktiivin, kohdalla päädytty erilaisiin ratkaisuihin. Kuten aikaisemmin 

todettiin, suomen kieliopissa on akkusatiivi kuulunut perinteisesti nominipara-

digmaan lähinnä syntaktisin perustein, mutta suhtautuminen tällaiseen ratkaisuun 

on muuttunut viime aikoina (ks. esim. KSK 1994: 147, 162, 209; Leiwo 1996, 

erit. s. 102–103; ISK 2004: 1178). Virossa, jossa ei ole suomen tapaan erityisiä 

pronominien akkusatiivimuotoja, esitettiin vanhojen kielioppien sijasarjoissa 

akkusatiivi saksan ja latinan kielioppien mukaisesti objektin sijana (muotona 

toisinaan myös partitiivi). Ensimmäisenä sen jätti kieliopistaan pois Ahrens 

vuonna 1843, koska virossa ei ollut hänen mielestään sellaista sijaa, ja samalla 

kannalla oli Wiedemannin kielioppi (1875: 323). Kun suomi alkoi vaikuttaa 1800-

luvun lopulla yhä enemmän viron kehittämiseen, ilmaantui akkusatiivi uudelleen 

kielioppeihin. Viime vuosisadan kielimiehistä sitä puolsivat muun muassa J. 

Jõgever, O. Loorits ja J. V. Veski. 

Vallitsevaksi on sittemmin tullut Andrus Saaresten edustama kanta. Hän ke-

hotti jo vuonna 1926 Eesti Keel -lehden artikkelissaan Akusatiivist meie 

grammatikais luopumaan sekä viron että suomen kieliopissa akkusatiivista ensi 

sijassa didaktisin perustein (mas. 104 –105). Hänen mukaansa sija kuuluu kielen 

kieliopilliseen systeemiin vain silloin, kun se ainakin muutamissa sanatyypeissä 

eroaa muista sijoista. Funktion ero ei riitä, sillä jos akkusatiivi määritellään 

objektifunktion perusteella, olisi akkusatiivin yhteyteen laskettava myös partitii-

vimuodot. (Rätsep 1977: 55–56.) Kuitenkin vielä vuonna 1968 julkaistussa J. 

Valgman ja N. Remmelin kieliopissa todetaan, että virossa on muiden kielten 

tapaan akkusatiivi (Hint 1969: 332). Pari vuotta myöhemmin ilmestyneeseen 

toiseen painokseen on tehty korjaus: ”Meie keele erilaadist lähtudes tuleb seda 

[akusatiivi] käsitada nimetava ja omastava käände eri funktsioonina (tähenduse-

na)” (Valgma – Remmel 1970: 66–67). Vuonna 1995 ilmestynyt laaja tieteellinen 

Eesti keele grammatika I ei mainitse lainkaan akkusatiivia, ja totaaliobjektin 

sijoina esitetään nominatiivi ja genetiivi (mts. 52). Samaa linjaa noudatetaan 

myös uudemmassa, laajemmalle käyttäjäkunnalle tarkoitetussa teoksessa Eesti 

keele käsiraamat (2000: 354, 377). 

Toisin kuin suomen kielessä instruktiivia ei sisällytetä viron kieliopissa no-

miniparadigmaan edes monikollisten muotojen osalta (esim. palja jalu, värisevi 

käsi, lehvivi hõlmu). Tieteellisessä kieliopissa todetaan, että instruktiivi 

on ”käände ja adverbi piirimail olev morfoloogiline vorm, mida kasutatakse 

tänapäeva eesti kirjakeeles üsna kitsalt piiritletud sõnadest”. Kuitenkin huomaute-

taan instruktiivilla olevan syntaktisia piirteitä, jotka estävät pitämästä sitä adver-
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bina. Tällainen ominaisuus on esimerkiksi kongruoiva attribuutti, kuten tapauk-

sessa värisevi käsi ’vapisevin käsin’. (EKG I 1995: 60, 281–282.) Suomen kieles-

sä on tunnetusti instruktiivin käyttö lisääntynyt 1900-luvulla lähinnä adessiivin 

kustannuksella (Hakulinen 1979: 106). Viron yksikön instruktiivi, joka on har-

voista sanoista käytössä, on päätteetön muutoksen -n > Ø vuoksi: jala, tasa, 

seevõrra. 

Tavallisempi monikon instruktiivi on n-päätteen kadon takia aina monikko-

vartalon kaltainen: palja päi (= palja/Ø pä/i/Ø), värisevi käsi (= värisevi/Ø kä-

si/Ø), pikisilmi, (eesti) keeli. Kuten suomessa monikon instruktiivi on virossakin 

usein merkitykseltään yksiköllinen, muun muassa tapauksissa palja päi, (ammuli) 

sui ja üksi. Edellä viittasin Juha Leskisen käsitykseen suomen monikon instruktii-

vin in-lopun salkkumorfitulkinnasta, mutta totesin, että kontrastiivisesta näkö-

kulmasta on kuitenkin syytä pitää suffiksiaineksen i:tä monikon merkkinä. Muu-

toin viron muodoissa tyyppiä päi ja sui, kenties myös käsi ja pikisilmi, olisi 

vastaavasti katsottava loppu-i sijapäätteeksi. 

Virossa instruktiivin käyttö oli alkanut taantua 1400- ja 1500-luvulla, kun 

kielestä katosi sananloppuinen n ja muoto tuli päätteettömäksi. Virolaisessa 

vanhemmassa kielioppikirjallisuudessa harvat instruktiivimuodot katsottiin 

yleensä adverbeiksi. Erityisestä instruktiivista alettiin puhua vasta 1800-luvun 

jälkipuolella. Wiedemann ei kieliopissaan (1875: XIII, 288–294) laskenut sitä 

erilliseksi sijaksi, vaan nimitti lukuisia mainitsemiaan esimerkkejä instruktiiviad-

verbeiksi. Omana sijamuotona sitä kuitenkin piti samoihin aikoihin Veske sekä 

myöhemmin esimerkiksi Loorits (kielioppi 1923). Voimakkaimmin instruktiivin 

sijastatusta ajoi Aavik. Hän julkaisi vuonna 1920 erillisen kirjasen Elustet instruk-

tiiv ja esitti siinä kaasuskäytön laajentamiseksi morfologiset säännöt sekä koko 

joukon uudismuodosteita, jotka tosin eivät juurikaan tulleet aktiiviseen käyttöön. 

(Rätsep 1979: 81–82; Ross 1988: 9, 130.) Ross on monografiassaan (mts. 141) 

todennut, että ”on ometi selge, et instruktiiv on ebatüüpiline käändevorm, mis 

oma kategoriaalselt olemuselt läheneb adverbile, kuulumata siiski kaugeltki 

tüüpiliste adverbide hulka”. 

Tarkastelen seuraavassa yksiköllisten ja monikollisten sijojen muodostusta 

sekä asemaa taivutusjärjestelmässä. Sen jälkeen (luvussa 5.1.2) käsittelen suomen 

ja viron monikkotyyppien kielikohtaisia ominaisuuksia sekä kielten välisiä suhtei-

ta. 

Viron nominiparadigman sijoista on yksikön nominatiivin ohella päätteetön 

muoto myös genetiivi. Yksikön nominatiivi päättyy loppuheiton vuoksi suomeen 

verrattuna useammin konsonanttiin. Kielten taivutusjärjestelmien kannalta ero on 
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sikäli huomattava, että suomessa nominatiivin konsonanttiloppuisuus viittaa aina 

paradigman kaksivartaloisuuteen, virossa ei (vartalosuhteista tarkemmin luvussa 

6). Genetiivi on n-päätteen kadon takia (Rätsep 1977: 35–37) aina vokaaliloppui-

nen, eli se on tullut vokaalivartalon kaltaiseksi. Sijan funktiokin taivutusjärjestel-

mässä on merkittävämpi kuin suomessa, koska synkroniselta kannalta obliikvi-

sijojen päätteet liitetään suoraan genetiiviin, esimerkiksi (poeg :) poja → illat. 

poja+sse, adess. poja+l, ess. poja+na, komit. poja+ga. Samoin siihen pohjautuu 

monikon nominatiivi: poja+d, nime+d, murde+d. Suomen genetiivi on yksi – 

tosin taajakäyttöinen – päätteellinen muoto muiden sijojen joukossa. 

Virossa aina päätteettömien muotojen yksikön nominatiivin ja genetiivin suh-

de voi olla sanatyypeittäin kahdenlainen: 

– muodot ovat samanlaiset, esim. maa, pesa, saba, pere, õnnetu, osuti, aasta 

– muodot ovat erilaiset, erottamassa esim. 

– loppuvokaalin ero: nimi : nime, 

– erityyppiset vokaalivartalot: pime : pimeda, ese : eseme,  

– eriasteiset vokaalivartalot: sada : saja, tuba : toa, murre : murde  

(sama loppuvokaali), mägi : mäe, tegu : teo (eri loppuvokaalit), 

– erityyppiset ja -asteiset vokaalivartalot: liige : liikme, seeme : seemne, 

– nominatiivi konsonanttiloppuinen (useita erilaisia kombinaatioita):  

lapsik : lapsiku, teos : teose, ilus : ilusa, kuulus : kuulsa, peegel : peegli, 

harakas : haraka, neljas : neljanda (ei astevaihtelua), jalg : jala, ³keel : 

²keele, rikas : rikka, ²võõras : ³võõra, kannel : kandle (astevaihtelu). 

Monikon nominatiivin suffiksi -d vastaa suomen -t:tä ja on siten taustaltaan 

monikon tunnus. Monikon genetiivin suffikseina esiintyvät -de ja -te, jotka ovat 

oikeastaan monikon tunnuksia; varsinainen n-päätehän on kadonnut, ja muotoa 

käytetään monikollisten obliikvisijojen perustana, kuten yksikössä yksikön gene-

tiiviä: poega/de → illat. poegade+sse, adess. poegade+l, ess. poegade+na, 

komit. poegade+ga. Siten suomen ja viron monikon genetiivien asema on taivu-

tusjärjestelmissä varsin erilainen. 

Suomen monikon genetiivi voi olla tyypiltään joko monikkovartaloinen eli 1. 

genetiivi (päätteet -en, -den ja -tten) tai sanavartaloon pohjautuva eli 2. genetiivi 

(päätteet -en, -in ja -ten). Toisen genetiivin suffiksit ovat luonteeltaan salkkumor-

feja: ne ilmaisevat numeruksen ja kaasuksen. Monista sanatyypeistä voidaan 

muodostaa enemmän kuin yksi monikon genetiivi, esimerkiksi poikien ~ poikain, 

omenien ~ omenojen ~ omenoiden ~ omenoitten ~ omenain, avaimien ~ avainten. 
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Virossa taas on tavallisinta, että paradigmaan kuuluu vain yhdenlainen monikon 

genetiivi. Viron suffiksit -de ja -te voivat liittyä sekä vokaali- että konsonantti-

vartaloon: puu/de, kala/de, tule/de, jalga/de, aken/de, sammal/de ja valge/te, 

haraka/te, murre/te, randme/te, punas/te, hüljes/te, keel/te, kaan/te. Suomen -ten 

esiintyy vain konsonanttivartalon jäljessä. Viron kirjakielen monikon genetiivi on 

yksikkövartaloinen, joten se vastaa tyypiltään suomen monikon 2. genetiiviä. 

Poikkeuksen muodostavat vain päätteettömät, monikkovartaloiset kirjanike, 

õnnelike, sõnastike, lugemike -tyyppiset genetiivit (tämä monikon genetiivin 

tyyppi alkoi levitä kirjakieleen 1920-luvulla; Kask 1967: 6; Elisto 1976: 82, 158; 

Rätsep 1977: 22), samoin sellaiset lähinnä vakiintuneissa sanonnoissa esiintyvät 

tapaukset kuin esimerkiksi jalge (all), silme (ees), jotka kielihistoriallisesti ovat 

säännönmukaisesti kehittyneitä 2. genetiivin muotojemme jalkain, silmäin vasti-

neita (Kettunen 1962: 79, 181). 

Kielten tunnusmerkkisyyssuhteiden valossa monikon genetiivi on hyvä esi-

merkki siitä, kuinka suomen ja viron yhteisessä morfologisessa kategoriassa 

saattaa toisaalta olla aivan tutuntuntuisia muotoja ja toisaalta oppijan kannalta 

hankalia, äidinkielestä poikkeavia asuja. Suomalaiselle oppijalle ovat helppoja 

omaksua viron monikon genetiivit muun muassa sellaisissa tapauksissa kuin 

laste, meeste, siniste, keelte ja suurte – siis yleensä konsonanttivartaloiset muodot 

(huom. kuitenkin sekundaaristi konsonanttivartaloiset koerte, seinte, okste jne.), 

eivätkä i-vartalojenkaan muodot tyyppiä ristide, värvide, romaanide ole kovin 

kaukana suomalaisista vastineistaan ristien, värien, romaanien. Vaikeampia ovat 

tapaustyypit maade (virossa yksikkö-, suomessa monikkovartalo: maiden), 

võimekate (vrt. sm. voimakkaitten, jossa kuitenkin monikkovartalo), hoonete (vrt. 

sm. vanh. huonetten), kõrgete, poegade, kalade, ilusate. Siten muotojen tunnus-

merkkisyydessä ilmenee kategorian sisällä aste-eroja suomalaisen näkökulmasta. 

Asiaan saattaa osaltaan luonnollisesti vaikuttaa myös oppijan murretausta, onhan 

suomessa monikon genetiivi kansankielessä usein varsin eri tavoin edustuneena 

kuin kirjakielessä. Virolaisille voi toisaalta olla vaikeaa omaksua monikon gene-

tiivin muodostus monikkovartalon pohjalta (monikon 1. genetiivi). 

Viron monikon genetiivin suffiksit -de ja -te ovat yleensä täydennysjakau-

massa. Sellaisia sanatyyppejä, joissa esiintyisi kaksi erilaista monikon genetiiviä 

(ja vastaavasti de-monikon muodostoa), on vain muutamia. Kyseeseen tulevat 

seuraavat yhdistelmät: 

– Vokaali- ja konsonanttivartaloinen muoto: koera/te ~ koer/te, oksa/de ~ oks/te 

(eri suffiksit); ainsa/te ~ ainus/te, hoolsa/te ~ hoolas/te (sama suffiksi). 



 80 

– Kaksi vokaalivartaloista muotoa: muuseumi/de ~ muuseumi/te, pensioni/de ~ 

pensioni/te, veebruari/de ~ veebruari/te (tällaisissa vierassanoissa kaksi eri 

suffiksimahdollisuutta); ³puu/de ~ ²puu/de, ³soo/de ~ ²soo/de (sama suffiksi, 

muodon kvantiteetti vaihtelee). 

– Vokaalivartaloinen de-suffiksinen muoto ja päätteetön, fleksiivinen muoto: 

kirjanikku/de ~ kirjanike, vajalikku/de ~ vajalike, kõiki/de ~ kõigi, jalga/de ~ 

jalge (ees). 

Vaikka suomen nominiparadigmoissa on vähintään kahden monikon genetiivin 

esiintyminen tavallista, ei edellä luetelluille viron tapauksille löydy suomen 

kielestä kovin läheisiä vertauskohtia. Tämä johtuu toisaalta siitä, että suomen 

monikon 1. genetiiviltä puuttuu vastine kirjavirosta, ja toisaalta siitä, että suoma-

laisissa paradigmoissa on yleensä vain yhdenlainen yksikkövartaloinen eli 2. 

genetiivi. Lähinnä viron muotoparia koera/de ~ koer/te muistuttanevat sellaiset 

suomen kylläkin erityyppisten paradigmojen rinnakkaisuudet kuin pahimpain ~ 

pahinten (superlatiivit) ja onnettomain ~ onnetonten (karitiiviadjektiivit). Superla-

tiivien pahinten-genetiiviä lukuun ottamatta muodot ovat nykysuomessa harvinai-

sia. 

Viron pääsijoista ovat monimuotoisimmat yksikön ja monikon partitiivi sekä 

yksikön illatiivi: päätteettömän tyypin ohella niissä esiintyy useita eri suffiksi-

aineksia. Partitiivin päätteistä vain -d tulee kyseeseen sekä yksikössä että moni-

kossa: maa/d, koi/d, tul/d – ma/i/d, kirve/i/d, hamba/i/d, raamatu/i/d. Vain yksi-

kössä käytetään päätteitä -da, esimerkiksi se/da, ke/da, mi/da (ainoastaan prono-

mineja), ja -t, esimerkiksi tubli/t, pere/t, aasta/t, las/t, punas/t. Morfologisen 

analyysin kannalta ovat ongelmallisia tapauksia suomen uusi ja varsi -tyyppisten 

sanojen vastineiden partitiivit uut, vart, joissa vartalon loppu-t ja päätteen t ovat 

yhdistyneet, ja viron ortografian sääntöjen mukaan kirjoitetaan suomen geminaa-

tan vastineessa vain yksi t (vrt. kät/t, vet/t; ero on tietysti ortografinen, ääntämyk-

sessä sananlopussa on puolipitkä/pitkä t). Muotoja ei voi suomalaiselle viroa 

opetettaessa analysoida uu/t, var/t (ks. esim. Viks 1982: 35 ja EKKR 2000: 185, 

joissa myös tulkinta kä/tt), koska suomessa vastaavaan vartaloon kuuluu klusiili 

ja partitiivin t-loppuinen konsonanttivartalo vertautuu niin ikään t:lliseen vokaali-

vartaloon: uut- : uute-, vart- : varte-. Virossa taas vahva vokaalivartalo on säily-

neenä vain paradigman erikoismuotoihin (ei rakennetta genetiivi + pääte) kuulu-

vassa lyhyessä illatiivissa uude, varde. Nähdäkseni uut-, vart-tyyppisten partitii-

vien tulkinnassa on tyydyttävä toteamaan, että kehitys on johtanut poikkeukselli-
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siin asuihin, jotka eivät ole agglutinatiivisesti analysoitavissa vartaloon + suffik-

siin. 

Pelkästään monikossa esiintyvä suffiksi, luonteeltaan salkkumorfi, on -sid: 

koi/sid, nime/sid, pere/sid, ratsu/sid, jõge/sid, koera/sid (~ koeri), marja/sid (~ 

marju). Suomelle vieras -sid on peräisin ne- ja s-loppuisten sanojen monikon 

partitiiveista, joista suffiksiin on lohjennut sanavartalosta s (Rätsep 1979: 21), ja 

se liittyy aina yksikölliseen vokaalivartaloon. Osassa tapauksia tällaisen sekun-

daarin suffiksin käytöllä vältetään monikon partitiivin sekaantuminen toiseen 

paradigman muotoon. Esimerkiksi koi-tyypissä olisi päädytty yksikön partitiivin 

mukaiseen asuun (koid; toisin suomessa, jossa yks. ja mon. part. koita) ja nimi-, 

jõgi-tyypeissä olisi äännekehitys johtanut yksikön nominatiivin kaltaiseen päät-

teettömään muotoon. Päätteen käyttöön vaikuttaa myös fonotaksi, diftongin 

mahdottomuus 1. ja 2. kvantiteettiasteen sanojen toisessa tavussa (ei *pereid, 

*ratsuid).  

Päätteettömään, vokaaliloppuiseen yksikön partitiiviin on virossa päädytty 

varhemman lyhyen päätteen (*-δA > -A) assimiloitumisen ja näin syntyneen 

pitkän vokaalin lyhenemisen tietä (Kettunen 1962: 174, 178–180): kala, pesa, 

nime, mäge, risti, laulu jne. Lyheneminen on merkinnyt sentyyppisen partitiiviin 

kehittyneen allomorfian väistymistä, jollaista suomen puhekielessä esiintyy, 

esimerkiksi nime/ä > nime/e, talo/a > talo/o, risti/ä > risti/i, laulu/a > laulu/u 

(ks. Paunonen 1995b: 116–132; murteista ks. Rapola 1966: 411–412, 415, 426–

427). Yksikön partitiivin kehitys on voinut johtaa aivan nominatiivin kaltaiseen 

muotoon, kuten esimerkiksi tapauksissa kala, pesa, talu (näissä myös genetiivi 

homonyyminen), tuba, sada ja sugu. Vastaavanlainen muotojen loppuosan kulu-

minen ja siihen liittyneet vokaalimuutokset ovat tuoneet kieleen myös päätteettö-

miä monikon partitiiveja, esimerkiksi kalu, pesi, mune, marju, silmi, keeli, siile, 

olulisi. Muodot kuuluvat viron fleksiivisen eli vartalomonikon piiriin (lähemmin 

luvussa 5.1.2). 

Viron illatiivi on suomen illatiivin tavoin varsin monimuotoinen, mutta eri 

lailla. Sijan yleinen pääte on -sse (päätteen taustasta ks. Kettunen 1962: 92), joka 

numeruksen mukaan liitetään joko yksikön tai monikon genetiiviin, esimerkiksi 

kala/sse, poja/sse, murde/sse, kalade/sse, poegade/sse, murrete/sse. Yksikössä 

sse-päätteinen illatiivi on useista sanatyyppeistä ainoa mahdollinen, ja monikossa 

se on lähes yksinomainen. Osasta sanatyyppejä ovat yksikössä mahdollisia myös 

lyhyemmät illatiivimuodot, jotka ovat kolmenlaisia: 

– pääte -hV (yksitavuinen VV-loppuinen vartalo), esim. ma/ha, pä/he, su/hu, 
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– pääte -de (konsonanttivartalo (C)VV+soinnill. kons.), esim. meel/de, äär/de, 

seen/de, lään/de; lisäksi yksittäistapauksena da-päätteinen (mõni :) mõn/da, 

– päätteetön, 3. kvantiteetin muoto, esim. metsa, silma, järve, kirjanikku, tasku, 

(vartalokonsonantti geminoitunut:) külla, merre, pessa, majja, tuppa, patta, 

jõkke, vette, (inimene :) inimesse, (lootus :) lootusse (se-vartaloisten sanojen 

osalta on esitetty myös haplologinen tulkintamahdollisuus: inimese/sse > 

inime/sse, lootuse/sse > lootu/sse, ks. esim. EKG I 1995: 200 ja EKKR 2000: 

188). 

Monikossa lyhyt illatiivi esiintyy suhteellisen harvoin, ja muotoja voidaan pitää 

leksikaalistumina (Viks 1982: 5), esimerkiksi jalgu ’jalkoihin’, kõrvu, silmi, 

raudu (panema). 

Eräät tutkijat (esim. Viitso 1976: 152–153, Viks 1982: 4–5) ovat erottaneet 

lyhyen illatiivin omaksi sijakseen, aditiiviksi (vir. suunduv), jolloin viron nomini-

paradigman sijamuotojen määrä nousisi 15:een. Vertailu suomeen osoittaa, että 

juuri lyhyet illatiivit ovat sse-päätteisiä muotoja selkeämmin suomen illatiivien 

äännevastineita, esimerkiksi suuhun, järveen, metsään, pesään (murt. pessään), 

veteen (murt. vetteen), tai päätteeltään analogisinakin suomen muotoja lähellä, 

kuten mieleen (vrt. vir. meelde ~ meelesse), länteen (vrt. vir. läände ~ läänesse). 

Siten viroa suomalaisille opetettaessa ei ole tarkoituksenmukaista puhua aditiivis-

ta. Suositeltavina ei voi tällaisissa yhteyksissä liioin pitää sellaisia morfologisia 

analyyseja kuin ve/tte, uu/de, var/de (Viitso 1976: 153; Viks 1982: 15; ks. myös 

EKG I 1995: 200, 272, EKKR 2000: 187) verrattuina suomen muotoihin vete/en, 

uute/en, varte/en. Viron kannalta lyhyt illatiivi on tunnusmerkkisempi kuin sse-

illatiivi, mutta suomalaiselle kielenoppijalle lyhyt muoto on tutumpi ja lienee 

aluksi helpommin omaksuttavissa. Viron tieteellisessä kieliopissa ei illatiivia jaeta 

kahdeksi eri sijaksi eikä mainita termiä aditiivi, vaan korostetaan, että pitkää sse-

muotoa ja lyhyttä muotoa pidetään yhden ja saman sijan rinnakkaismuotoina (ks. 

EKG I 1995: 56–57 ja siinä esitettyjä perusteluja; ks. myös EKKR 2000: 187–

188, jossa esiintyy termi tüvesisseütlev, vartaloillatiivi, päätteettömistä muodois-

ta). 

Lyhyt illatiivi mainitaan viron kieliopeissa yleensä sse-päätteisen muodon 

vaihtoehtona, jota käytetään ensi sijassa lokaalisessa merkityksessä (esim. Valgma 

– Remmel 1970: 94–95, EKKR 2000: 188). Cornelius Hasselblattin viron illatii-

via koskeva tutkimus (2000: 796–803) kuitenkin osoittaa, että muotojen käytössä 

ei ole jyrkkää eroa, johon vaikuttaisi pääsanana oleva verbi. Usein suositaan 

lyhyttä muotoa tapauksissa, joissa ohjeiden mukaan olisi käytettävä sse-illatiivia. 
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Hasselblatt korostaakin (mas. 803) viron illatiivin epäsäännöllisyyttä; muoto on 

osin suffiksillinen, osin fleksiivinen, kuten partitiivi. Nominiparadigmassa vasta 

sijamuodot elatiivista eteenpäin ovat säännöllisiä: yksikössä ja monikossa käyte-

tään kaikissa paradigmatyypeissä samoja päätteitä. 

Viro on ainoa itämerensuomalainen kieli, jossa esiintyy normaalina no-

miniparadigman muotona ni-päätteinen (< *-nnik) terminatiivi (Rätsep 1979: 71–

74). Se on ensisijaisesti paikallissija, esimerkiksi linna/ni, metsa/ni, mutta sillä on 

myös temporaalista käyttöä: õhtu/ni, (kella) viie/ni. Muissa lähisukukielissä 

(karjala, vepsä, inkeroinen, vatja) tavattava terminatiivi on nuorehkoa postposi-

tionaalista perua (Laanest 1975: 110). Viron terminatiivilla on suomessa vain 

niukalti vastineita, muun muassa (kaikki) tyy(n)ni, runokielen ja murteiden kon-

junktio sini – kuni, vanhan kirjakielen kaikenni ’kokonaan’, murteellinen perun-

ni ’perin pohjin’ (Rapola 1965: 230; Hakulinen 1979: 230). Syntaktisena vasti-

neena esiintyykin tavallisesti illatiivi, joskus allatiivi (+ asti / saakka). 

Typologisesti suomen ja viron nominitaivutuksessa on huomattavia eroja. 

Suomen nominiparadigman muodot ovat yksikön nominatiivia lukuun ottamatta 

aina suffiksillisia. Virossa taas paradigman muodoista osa on suffiksittomia, 

jolloin sisäfleksiolla voi olla keskeinen muotoja erottava tehtävä (ks. 4.2.3), ja osa 

muodostetaan agglutinatiivisesti suffikseilla, esimerkiksi 

mägi : mäe : mäge : mäkke, mutta mäe/st : mäe/le : mäge/sid : mäge/de/sse 

lind : linnu : lindu : linde, mutta linnu/l : linnu/ks : lindu/de/s : lindu/de/ga 

linn : ²linna : ³linna (part. ja ill.) : ³linnu, mutta ²linna/s : ²linna/ni : 

³linna/de/l 

Suffiksillisissa muodoissa äännevaihtelujen grammatikaalinen merkitys väistyy, 

ja muotojen suhteita osoittavat pääteainekset. Tässä mielessä ovat kuitenkin 

poikkeuksellisia esimerkiksi kvantiteettivaihtelutapaukset, jotka ovat tyyppiä 

nom. ²taevas : iness. ³taeva/s 

nom. ²võõras : iness. ³võõra/s 

Muotopareissa kontrastoivat päätteetön ja päätteellinen muoto. Sama suhde mutta 

eri syistä on myös esimerkiksi sentyyppisissä tapauksissa kuin yks. nom. jõud : 

mon. nom. jõu/d ’voima : voimat’ (vrt. sm. jouto : joudot). 

Suomalais-ugrilaisessa paikallissijajärjestelmässä on pidetty tunnusmerkittö-

mänä Wohin-kaasusta ja tunnusmerkkisinä Wo- ja Woher-kaasuksia (Korhonen 

1975: 111–117). Tulosijan tai -sijojen ensisijaisuuteen on vaikuttamassa suffiksien 

yksinkertaisempi rakenne ja muita paikallissijoja korkeampi frekvenssi mukaan 
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lukien erilaiset latiivi- ja infiniittimuotoesiintymät. Esitetty malli soveltunee 

hyvin suomeen ja viroonkin infiniittimuotojen osalta. Voi kuitenkin kysyä, onko 

virossa nominijärjestelmässä tapahtunut muutos, kun olosijojen päätteet ovat 

äännekehityksen myötä lyhentyneet yksifoneemisiksi: inessiivissä pääte on vain -

s ja adessiivissa -l, ja sekä ero- että tulosijojen päätteet ovat niitä pitempiä, taval-

laan niistä edelleen muodostettavissa: s-alkuisesti elatiivissa -st ja illatiivissa -sse 

sekä l-alkuisesti ablatiivissa -lt ja allatiivissa -le. Luonnollisen morfologian 

mukaista olisi, että tunnusmerkittömät päätteet ovat yksinkertaisempia kuin 

tunnusmerkkiset. 

Viron nominiparadigman neljällä viimeisellä sijamuodolla, essiivillä, ter-

minatiivilla, abessiivilla ja komitatiivilla, on joukko muista sijoista erottavia 

piirteitä (Hint – Maanso 1992: 79, 82): 

1. Terminatiivissa, abessiivissa ja komitatiivissa käytetään yleensä vain de-

monikkoa, ei muita monikkotyyppejä, esimerkiksi pesa/de/ni (ei pesini), 

mees/te/ta (ei mehita), võtme/te/ga (ei võtmeiga). Essiivissäkin de-monikko 

on tavallisempi kuin i-monikko – yleisemmin tütar/de/na kuin tütre/i/na –, ja 

vartalomonikko hyvin harvinainen. Kuitenkin kirjanik, õnnelik -tyyppisistä 

sanoista fleksiivinen monikko on mahdollinen ja tavallinen myös neljässä 

viimeisessä sijassa, esimerkiksi kirjanike/na, kirjanike/ga. 

2. Adjektiiviattribuutti on vaillinaisessa kongruenssissa neljässä viimeisessä 

sijassa; muotona on pääsanan numeruksen mukaan yksikön tai monikon ge-

netiivi, esimerkiksi targa tüdruku/na, suure metsa/ni, hoolitseva/te 

vanema/te/ta, paksu/de raamatu/te/ga (vrt. targa/l tüdruku/l, paksu/de/s raa-

matu/te/s). 

3. Kahden tai useamman samassa sijassa olevan sanan rinnastuksessa voi 

sijapääte liittyä vain viimeiseen sanaan ja muut rinnastuksen jäsenet ovat ge-

netiivissä: sauna, aida ja puukuuri/ni (= sauna/ni, aida/ni ja puukuuri/ni), 

laulja ja pedagoogi/na (= laulja/na ja pedagoogi/na), suuska/de ja 

uisku/de/ta (= suuska/de/ta ja uisku/de/ta), kassi/de või koer/te/ga (= kas-

si/de/ga või koer/te/ga). 

Lisäksi kiinnittää huomiota, että viimeisissä sijamuodoissa – kirjaviroon myöhään 

tuotua essiiviä lukuun ottamatta – on tavallista käyttää synteettisen muodon 

asemesta analyyttista, korosteisempaa prepositiorakennetta: kuni metsani, ilma 

mütsita, koos vanematega. Muissa sijoissa ei muotoa vahventavaa prepositiota 

käytetä. Mati Erelt (2000: 182–183) on huomauttanut siitä, että neljä viimeistä 

sijaa ovat kieliopillisesti lähellä adpositioita. Viron murteissa ja vanhemmassa 
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kirjakielessä tavataan adjektiiviattribuutin vaillinaista kongruenssia nykykirjakiel-

tä laajemminkin, eri toten muodoissa, joita pääte pidentää tavulla (esim. allat. 

targa inimesele; myös lukukongruenssin puuttumista: vanh. mon. gen. külma 

ilmade; ks. esim. Wiedemann 1875: 607–608 ja Mati Erelt, mas. 182). 

Joel Nevis (1987 ja 1988; ks. myös Viitso 1990: 458) on muun muassa edellä 

lueteltujen piirteiden perusteella katsonut, että viron essiivin, terminatiivin, 

abessiivin ja komitatiivin suffiksit ovat pikemminkin kliittejä eli kliittisiä mor-

feemeja kuin kaasuspäätteitä. Kliiteille on ominaista, että ne yhdistyvät taivutet-

tuun sananmuotoon tai kokonaiseen lausekkeeseen, ja tyypillisinä esimerkkeinä 

on pidetty muun muassa suomen liitepartikkeleita (Karlsson 1998: 105). On totta, 

että viron viimeisten sijojen suffiksit voivat liittyä kokonaisiin lausekkeisiin, 

kuten attribuutti- ja rinnastustapaukset osoittavat. Toisaalta rinnastuksissa saatta-

vat suffiksit olla myös jokaisessa rinnastuksen jäsenessä. Karlsson (mp.) huo-

mauttaa, että ”kliittisten morfeemien tehtävät ovat verrattain epäsyntaktisia. Ne 

eivät ensisijaisesti osoita sanan suhdetta lauseen muihin sanoihin, vaan niillä 

saattaa olla vaikeasti kuvattavia pragmaattisia tehtäviä. Tällöin niitä käytetään 

puhujan käsitysten tai asenteiden ilmaisemiseen, taikka tilannekohtaisten ilmiöi-

den tähdentämiseen.” Tämmöisiä tehtäviä Karlssonin mukaan on suomessa 

erityisesti liitepartikkeleilla -kin, -hAn ja -pA. 

Viron neljää viimeistä sijaa on vaikea sovittaa täysin ainakaan Karlssonin 

kliittisten morfeemien kuvauksen piiriin ja pitää niitä puhtaasti kliitteinä. Esi-

merkiksi essiivi on syntaktiselta tehtävältään varsin lähellä translatiivia (vrt. ta oli 

seal õpetajana – ta oli seal õpetajaks). Samoin terminatiivi on tyypillisessä 

lokaalisessa käytössä lähellä illatiivia (vrt. mees jooksis metsani – mees jooksis 

metsa). Abessiivi ja komitatiivi, jotka muodostavat vastakohtaparin (mütsita – 

mütsiga, lasteta – lastega), eivät ole muotoja, jotka nimenomaan ilmaisisivat 

puhujan käsitystä tai asenteita. Syntaktisestihan abessiivi vastaa suomen abessii-

via tai tätä tavallisempaa ilman + partitiivi -rakennetta ja komitatiivi suomen 

komitatiivia (lapsineen) tai usein myös adessiivia (suurella vaivalla = suure 

vaevaga, bussilla = bussiga) sekä joskus ablatiivia (nimeltään Mari = nimega 

Mari) ja inessiiviä (kahdessa tunnissa = kahe tunniga). Viron neljän viimeisen 

sijan suffiksit eivät ole toisen sijapäätteen jäljessä, vaan ne yhdistyvät aivan 

samanlaisiin vartaloihin kuin muidenkin obliikvisijojen päätteet, joten morfotakti-

sesti ne ovat tässä suhteessa sijapäätteiden veroisia. Ne eivät liioin ole muita 

sijasuffikseja enempää sananmuodon äärilaidalla (ks. Karlsson 1998: 105); niiden 

jäljessä voi esiintyä liitepartikkeli kuten muutenkin sijapäätteen jäljessä (esim. 

õpetaja/na/gi, laste/ga/gi, vrt. õpetaja/ks/ki, laste/le/gi). Kliittisyyttä viimeisten 
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sijojen päätteisiin aiheuttaa lähinnä adjektiiviattribuutin vaillinainen kongruenssi: 

ei *vanana naisena, *suureni metsani, vaan vana naisena, suure metsani. Suffik-

sit ovat kuitenkin selvästi enemmän aidon sijapäätteen luonteisia kuin esimerkiksi 

suomen puhekielessä leviämässä oleva postpositionaalisperäinen komitatiivinen 

aines -kaa, joka ei ole yleensä mukautunut vokaalisointuun ja joka sijaitsee 

genetiivin päätteen, possessiivisuffiksin ja liitepartikkelin jäljessä: isänskaa, 

isänkikaa (Laitinen – Lehtinen 1997: 7–8). 

5.1.2 Monikon muodostus 

Merkittäviä eroja suomen ja viron nominien taivutusjärjestelmään aiheuttaa 

monikon muodostus. Suomen kielessä on kaksi monikkotyyppiä, t-monikko ja 

i-monikko, jotka ovat komplementaarisia siten, että t-monikko esiintyy nomina-

tiivissa ja i-monikko muissa sijoissa. Vain monikon genetiivissä on rinnakkaisuut-

ta, sillä i-monikollisen 1. genetiivin lisäksi on useissa sanatyypeissä 

t-monikollinen eli 2. genetiivi, jonka vokaalivartaloisista muodoista tosin kieli-

historiallinen monikon merkki on kadonnut. Genetiivien yleisyyssuhteet vaihtele-

vat paradigmoittain, ja joskus on vain jompikumpi tyyppi mahdollinen, muun 

muassa monikon 1. genetiivi maiden (ei *maaden), veneiden (nyk. ei venetten), 

onnettomien (nyk. ei onnetonten) ja monikon 2. genetiivi ristien (kaksitavuisilla 

i-vartaloilla ei mon. 1. gen. *ristejen) (ks. Paunonen 1974: 11–13; huom. myös 

Juha Leskinen 1999). Esimerkkejä: 

Mon. 1. genetiivi Mon. 2. genetiivi 

miehien miesten (<*mēs/t/en) 

kalojen kalain (<*kala/δ/en) 

mansikkojen ~ mansikoiden ~ mansikoitten mansikkain 

suurimpien suurinten ∼ suurimpain 

maiden ~ maitten – 

– ristien 

Suomi käyttää monikkosijojen muodostuksessa agglutinatiivista tekniikkaa. 

Nominatiivissa ja monikon 2. genetiivissä taivutussuffiksit liittyvät sanavartaloon: 

miehe/t, mies/t/en (nykyään muoto jäsentyy mies/ten), kala/in, tuoli/en. Monikon 

1. genetiivissä sekä muissa sijoissa käytetään monikkovartaloa, jonka lopussa on 

i-suffiksi tai sitä sanatyypeittäin genetiivissä ja partitiivissa vastaava j, esimerkik-
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si poik/i/en, kalo/j/en, mai/den, mai/tten, silm/i/ä, väre/j/ä, huone/i/ssa, riste/i/ltä, 

hampa/i/tta. Monikon i voi laukaista vartalovokaalissa monenlaisia morfofonolo-

gisia vaihteluja: vartalovokaali saattaa muuttua toiseksi vokaaliksi tai kadota. 

Suomen komitatiivi on ongelmallinen muoto: se on ine-päätteensä takia numeruk-

seltaan neutraali (hän tuli ovesta laukkuineen = yksi tai useampi laukku muka-

naan), mutta muoto tajuttaneen yleensä monikolliseksi, jolloin suffiksiaines 

jäsentyy i+ne (morfofonologiset vaihtelut ovat samat kuin i-monikossa). Taulu-

kossa 2 (sivu 91), jossa suomen ja viron monikkotyypit on esitetty rinnakkain, 

komitatiivi on tulkittu yksinkertaisuuden vuoksi monikolliseksi. 

Suomen kahta monikkoa vastaa viron kielessä kolme monikkotyyppiä (Hint 

1986; EKKR 2000: 195–198). Puhtaasti agglutinatiivinen de-monikko on kielihis-

toriallisesti yhteydessä suomen t-monikkoon. Historiallinen i-monikko, joka on 

suomessa säilynyt agglutinatiivisena, on jakautunut virossa kahdeksi monikko-

tyypiksi, jotka paradigmoissa ovat toisensa poissulkevia. Uusissa viron kie-

liopeissa käytetään tyypeistä yhteisnimitystä vokaalimonikko (vokaalmitmus; 

EKG I 1995:208, EKKR 2000: 196). Siihen kuuluvat agglutinatiivinen i-monikko 

ja fleksiivinen vartalomonikko (tüvemitmus), joka on fusionaalinen: siinä ei ole 

segmentaalista monikon tunnusta, vaan monikkous ilmaistaan vartalovokaalin 

vaihteluin. Seuraavassa tarkastelen viron monikkotyyppejä lähemmin. 

1. Agglutinatiivisen de-monikon tunnukset ovat d nominatiivissa sekä muul-

loin komplementaariset de ja te, esimerkiksi kala/d, kala/de, kala/de/s, 

madala/d, madala/te, madala/te/le, hamba/d, hammas/te, hammas/te/ta. Allo-

morfien de ja te valinnan ratkaisee sanatyyppi. de-monikko on mahdollinen 

kaikissa sanatyypeissä ja kaikissa muissa sijoissa paitsi partitiivissa. Sija-

päätteet liitetään illatiivista alkaen de-/te-loppuiseen monikon genetiiviin. 

Diakronisesti kyseessä on sekundaari monikkotyyppi, johon on tultu useista 

syistä. i-tunnuksiset monikkomuodot kehittyivät pohjoisvirossa monien kie-

lenmuutosten takia osassa paradigmoja epähavainnollisiksi, esimerkiksi vas-

taavien yksikkömuotojen kaltaisiksi (*lauluissa > laulus, *mändüiksi > 

männiks; ks. Kettunen 1962: 188), ja tarvittiin uusi keino numeruserojen il-

maisemiseen. Monikon genetiivin ottamiseen lähtökohdaksi vaikutti yksikön 

malli: yksikössä päätteettömäksi ja siten vartalon kaltaiseksi tullut genetiivi 

hahmottui muotojen perustaksi. Näin sekä yksikkö- että monikkomuodot tu-

livat genetiivipohjaisiksi. Uuden monikkotyypin käyttöönottoon vaikutti il-

meisesti osaltaan myös kehittymässä ollut komitatiivi, jossa postpositiosta 

lähtöisin ollutta suffiksinomaiseksi muuttunutta ainesta alettiin liittää suoraan 
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loppu-n:n menettäneeseen monikon genetiiviin (esim. *lasten kansak > laste 

kaas > laste/ga). (Rätsep 1977: 18–20, 1981b: 209.) 

de-monikon tulo käyttöön merkitsi morfologisesti selkeästi jäsentyviä 

muotoja, joissa monikon suffiksin tehtävässä oleva de/te ei esimerkiksi aiheu-

ta vokaalivartaloihin liittyessään morfofonologisia vaihteluja vartalovokaalis-

sa. Tämän monikkotyypin vuoksi viron monikon genetiivillä on huomattavas-

ti keskeisempi asema koko nominien taivutusjärjestelmässä kuin suomen vas-

taavalla sijalla, joka on vain yksi, tosin suhteellisen taajakäyttöinen muoto 

muiden monikon sijojen joukossa. Genetiivimuotojen osalta de-/te-ainekselle 

on joskus esitetty salkkumorfitulkinta (esim. Hint 1986: 57–58; vrt. EKG I 

1995: 195), jonka mukaan se ilmaisisi sekä monikkoa että genetiiviä kuten 

suomenkin 2. genetiivin suffiksit. Muissa sijoissa se on selvästi vain monikon 

merkki. Monikon genetiivin tulolle monikon muodostuksen lähtökohdaksi on 

varhainen paralleeli itämerensuomen i-monikon kehitys. Aikoinaan monikon 

genetiiviksi kehittynyttä *j-suffiksista muotoa alettiin varhaiskantasuomessa 

käyttää monikon obliikvisijojen perustana, ja suffiksi *j > i siirtyi näin nume-

rustunnuksen funktioon (Paunonen 1974: 16; Hakulinen 1979: 92–93; Kor-

honen 1981a: 209–210). 

2. Agglutinatiivinen i-monikko on morfologisesti selkeä kategoria, jossa 

tunnus i esiintyy aina diftongin jälkikomponenttina (vrt. suomi!), esimerkiksi 

aasta/i/d, aasta/i/l, raamatu/i/d, raamatu/i/s, punase/i/d, punase/i/le, 

murde/i/d, murde/i/st. Vain parissa sanatyypissä i aiheuttaa äännevaihteluja: 

– ensi tavun pitkä vokaali lyhenee: maa : ma/i/d, puu : pu/i/s  

(poikkeuksia ovat diftongilliset hea : hä/i/d ja pea : pä/i/d), 

– kauempana sanassa vartalon loppu-i muuttuu e:ksi: osuti : osute/i/d, 

veski : veske/i/s. 

Suomen i-monikossa tavataan samat vaihtelut, mutta lisäksi i voi saada varta-

lovokaaleissa aikaan monia muita muutoksia. Viron agglutinatiivinen 

i-monikko ei ole mahdollinen kaikissa sanatyypeissä. Fonotaktisesti sen käyt-

töä rajoittaa diftongin mahdottomuus 1. ja 2. kvantiteettiasteen sanojen toi-

sessa tavussa (ei esim. *mureid, *taluid, *taluis, *hapuid, *autoile, vaan 

muresid, talusid, taludes, hapusid, autodele; vrt. sm. murheita, taloissa, au-

toille). Agglutinatiivisen i-monikon käyttö taivutuksessa on rajallisempaa 

kuin de-monikon, sillä i-monikko on mahdoton nominatiivissa ja genetiivissä 

eikä sitä yleensä käytetä terminatiivissa, abessiivissa eikä komitatiivissa. Es-

siivissäkin se on harvinainen. 
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3. Vartalomonikko eli fleksiivinen monikko on historiallisesti kehittynyt 

i-tunnuksisesta monikosta kategoriaksi, jossa ei voi erottaa segmentaalista 

monikon merkkiä, vaan monikko ilmaistaan vartalovokaalin vaihteluin (ei 

esimerkiksi vana : van/u, püha : püh/i, aeg : aja : aj/u/l ’ajoilla’, vaan vana : 

vanu, püha : pühi, aeg : aja : ajul; Hint 1986: 59–60). Vartalomonikko esiin-

tyy melko vähäisellä määrällä sanatyyppejä ja yksittäisiä sanoja. Se on mah-

dollinen ensinnäkin heikkenevässä astevaihtelussa olevien sanojen monikon 

partitiivissa, joka on vahva-asteinen, mutta harvinainen tai mahdoton muissa 

muodoissa, jotka ovat heikkoasteisia (käytössä olevat muodot usein leksikaa-

listumia), poikkeuksena kirjanik-tyyppi: 

jalg, jala, jalga : jalgu, jalu/s (vaihtelu a : u) 

silm, ²silma, ³silma : ³silmi, ²silmi/st (a : i) 

leht, lehe, lehte : lehti (e : i) 

paks, ²paksu, ³paksu : ³pakse (u : e) 

tuba, toa, tuba : tube (a : e) 

tühi, ²tühja, ³tühja : ³tühje, ²tühje/s (a : e) 

pood, poe, poodi : poode (i : e) 

kirjanik, kirjaniku, kirjanikku : kirjanikke, kirjanike/le (u :e) 

Toiseksi tämä monikkotyyppi on käytössä osasta astevaihteluttomia 1. kvanti-

teettiasteen sanoja: 

vana : vanu, vanu/l (a : u) 

püha : pühi, pühi/ks (a : i) 

kivi : kive, kive/sse (i : e) 

(Kuitenkaan ei esim. isa : *isi, nimi, nime : *nimi, vaan isa/sid, nime/sid, vrt. 

sm. isä : isi/ä, nimi, nime/n : nimi/ä.) Samoin vartalomonikkoa käytetään 

muutamista se-vartaloisista sanatyypeistä (ks. ÕS 1999: 20–21), joissa kaikis-

sa on vaihteluna e : i, esimerkiksi 

teine, ²teise : ³teisi, ²teisi/sse 

eestlane, eestlase : eestlasi, eestlasi/le 

kirjutus, kirjutuse : kirjutusi, kirjutusi/s 

Vartalomonikon käyttö on muihin monikkotyyppeihin verrattuna huomatta-

vasti suppeampaa, sillä valtaosassa esiintymiä on kyseessä partitiivimuoto. 

Nominatiivissa vartalomonikko on mahdoton, samoin genetiivissä lukuun ot-

tamatta kirjanik, õnnelik -tyyppisiä paradigmoja sekä eräitä yksittäisiä leksi-
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kaalistuneita tapauksia (esim. jalge (all), silme (ees)). Terminatiivissa, abes-

siivissa ja komitatiivissa tätä monikkoa ei yleensä käytetä, harvoin essiivissä-

kään. Vartalomonikko on produktiivinen obliikvisijoissa – myös neljässä vii-

meisessä sijassa – vain astevaihtelullisissa (C)Cik-johdoksista (kirjanik, õnne-

lik, lugemik, sõnastik jne.). Obliikvisijojen muodostuksessa on lähtökohtana 

monikon partitiivi, joka astevaihtelusanoilla on aina vahva-asteinen. Heikke-

nevässä vaihtelussa olevissa paradigmoissa aste on tällöin muutettava heikok-

si, mikä saattaa aiheuttaa erityisesti kvalitatiivisen vaihtelun omaavien sano-

jen vartaloissa muutoksia, joiden takia muodot voivat olla hankalia tai jopa 

mahdottomia yhdistää oikeaan paradigmaan, esimerkiksi halg : yks. gen. ha-

lu : mon. part. halge : mon. adess. halgu/de/l, ei *hale/l, kask : kase : kaski : 

kaske/de/l, ei *kasi/l (Hint 1979: 201–202), tuba : toa : tube : tuba/de/l, ei 

*toe/l, pood : poe : poode : poodi/de/l, ei *poe/l, liud : liu : liudu : liuda/de/l, 

ei *liul (vrt. vanh. liuul). Viron fonotaksin säännöt, kuten suppean vokaalin 

väljeneminen supistumatapauksissa ja foneemijakson /wu/ mahdottomuus 

(Hint 1998a: 122, 162), tekisivät heikkoasteisista monikkovartaloissa erittäin 

huonosti paradigmaan yhdistettäviä (*toel) tai vastaavien yksikkömuotojen 

kaltaisia (*poel, *liul). Laatuvaihtelullisista nomineista vartalomonikon heik-

koasteisia muotoja käytetään lähinnä merkitykseltään erikoistuneissa tapauk-

sissa, erityisesti somaattisesta sanastosta (ks. esim. Hint 1979: 204), kuten 

(jalg :) jalu/s, (õlg :) õlu/l. 

Kielihistoriallisesti vartalomonikon taustalla on sama i-tunnuksinen mo-

nikko kuin agglutinatiivisen monikon; kielen kehitys – osin analoginen – on 

aiheuttanut yhden monikkotyypin jakautumisen kahdeksi, kun taas suomessa 

on (yleiskielen kannalta) säilynyt yhdentyyppinen i-monikko. Segmentaalisen 

monikon tunnuksen väistyminen on johtanut, jotta kieliopillisia eroja olisi 

edelleen voitu ilmaista, vokaalivaihteluihin, jotka ovat osaltaan lähentäneet 

viroa typologisesti fleksiokieliin (ks. 4.2.3). On huomattava, että vaihteluvo-

kaali (monikossa tulevat kyseeseen e, i ja u) kuuluu nimenomaan vartaloon 

(Hint 1986: 59–60 ja 1987: 157) eikä ole suffiksi, kuten joskus on ajateltu 

(esim. Jürgens 1933: 139–140, Valgma – Remmel 1970: 56, Taro – Laanpere 

1989: 96). Kalevi Wiik (1991: 91) puhuu kyllä V-loppuisten monikon parti-

tiivien päätteestä, joka tulee kannan loppuvokaalin tilalle, mutta toteaa, että 

se on luonteeltaan vaihto- eli prosessimorfi. Hänen mukaansa tällainen tulkin-

ta edustanee parhaiten virolaisen kielitajua. Kielihistoriallisesti on tietysti 

suomeen verraten monikon i säilynyt sellaisissa muodoissa kuin esimerkiksi 

pesi, silmi, keeli, teisi ja käsi (käsi on ainoa paradigmatyyppi, jossa kirjakieli 
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sallii yksikön nominatiivin ja monikon partitiivin homonymian, vrt. nimi : 

nimesid, mägi : mägesid, monikon partitiivi ei *nimi, *mägi). Viron systee-

min kannalta i-loppuisten monikon partitiivienkin on mielestäni katsottava 

kuuluvan vaihtomorfitapausten piiriin, sillä eihän vaihtelusuhde pesa : pesi 

tai (teine :) teise : teisi eroa typologisesti lainkaan sellaisista taivutussuhteista 

kuin yks. nom. nimi : yks.gen./part. nime, yks. nom./gen./part. kivi : mon. 

part. kive tai yks. nom./part. tuba : mon. part. tube. 

Taulukossa 2 esitetään rinnan suomen ja viron monikkotyypit ja niiden esiintymi-

nen sijamuodoittain. Sulkeissa ovat muodot, joita ei lueta nominiparadigmaan 

kuuluviksi; akkusatiivi on jätetty pois (erityisiä monikon akkusatiiveja ovat vain 

suomen pronominimuodot meidät, teidät ja heidät). Suomen komitatiivin suffik-

siaines on taulukossa analysoitu yhdenmukaisuuden vuoksi ja ilmeisesti parhaiten 

nykyistä kielitajua vastaten aineksiksi i + ne. 

Taulukko 2. Suomen ja viron monikkotyypit. Sijamuotojen järjestys on sama kuin 

taulukossa 1. Sulkeiset muodot ovat harvinaisia tai eivät sisälly varsinaiseen para-

digmaan. Viron vartalomonikkosarakkeessa täyttyisivät poikkeuksellisesti kaikki 

ruudut nominatiivia (ja instruktiivia) lukuun ottamatta, jos taivutettavana olisi kirjanik-

tyyppinen esimerkki. 

SUOMI VIRO 

t-monikko i-monikko 

Sijamuoto 

de-monikko i-monikko Vartalomonikko 

kala/t 

tyttäre/t 

– Nominatiivi kala/d 

tütre/d 

– – 

tytär/ten 

(kala/in) 

tyttär/i/en 

kalo/j/en 

Genetiivi tütar/de 

kala/de 

– – 

– tyttär/i/ä 

kalo/j/a 

Partitiivi – tütre/i/d kalu 

– kalo/i/hin Illatiivi kala/de/sse tütre/i/sse kalu/sse 

– kalo/i/ssa Inessiivi kala/de/s tütre/i/s kalu/s 

– kalo/i/sta Elatiivi kala/de/st tütre/i/st kalu/st 

– kalo/i/lle Allatiivi kala/de/le tütre/i/le kalu/le 

– kalo/i/lla Adessiivi kala/de/l tütre/i/l kalu/l 

– kalo/i/lta Ablatiivi kala/de/lt tütre/i/lt kalu/lt 

– kalo/i/ksi Translatiivi kala/de/ks tütre/i/ks kalu/ks 

– kalo/i/na Essiivi kala/de/na (tütre/i/na) – 

– – Terminatiivi kala/de/ni – – 

– kalo/i/tta Abessiivi kala/de/ta – – 

– kalo/i/ne/en Komitatiivi kala/de/ga – – 

– kalo/i/n Instruktiivi – ((ammuli) su/i) (lehvivi hõlmu) 
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Taulukosta näkyy, kuinka suomen kielessä vallitsee t- ja i-monikon kesken gene-

tiiviä lukuun ottamatta täydennysjakauma. Tosin genetiivikin on useilla sana-

tyypeillä nykykielen normaalissa tyylissä pelkästään i-monikollinen, jolloin 

paradigmassa kuuluu t-monikon piiriin vain nominatiivi, esimerkiksi kalo/j/en, 

kyl/i/en, asem/i/en, korke/i/den (tyylivärisiä ovat kala/in, kylä/in, asema/in, 

korkea/in). Muun muassa yksitavuista sekä vapaa, valtio, kalleus ja 

hame -tyyppisistä nomineista on mahdollinen vain monikon 1. genetiivi: 

ma/i/den, vapa/i/den, valtio/i/den, kalleuks/i/en, hame/i/den (rinnalla aina myös 

tten-päätteinen muoto). t-monikollinen eli 2. genetiivi on tavallinen osassa kaksi-

vartaloisia paradigmatyyppejä, esimerkiksi pien/ten, las/ten, sisar/ten, nais/ten ja 

askel/ten. Toisaalta harvinaisia tai vanhentuneita ovat esimerkiksi muodot kät/ten, 

onneton/ten, vieras/ten, kevät/ten ja huonet/ten. Monikon 2. genetiivi on yleinen 

tai ainoa mahdollinen i-vartaloisilla sanoilla: paperi/en (myös papere/i/den), 

risti/en, väri/en, allatiivi/en. On huomattava vokaalivartaloisten monikon 2. 

genetiivin muotojen olevan sikäli poikkeuksellisia, että varsinainen t-monikon 

tunnus on niistä kadonnut ja nykyiset päätteet -en ja -in ovat luonteeltaan salkku-

morfeja. Muodoissa, jotka ovat tyyppiä miesten, avainten, askelten, ei suffik-

siaineksen t:tä enää tajuttane erilliseksi monikon tunnukseksi, vaan koko ten-aines 

hahmottuu jakamattomaksi salkkumorfiksi. 

Viron monikkotyyppien jakauma ei ole läheskään yhtä selväpiirteinen kuin 

suomen. Paradigmat ovat pääosin kolmenlaisia. Nominilla voi olla 

1. vain de-monikko (esim. koi, suvi, ratsu, jõgi), 

2. de-monikko + osassa sijoja agglutinatiivinen i-monikko (esim. luu, õpik, 

raudne, soolane, ratas, küünal), 

3. de-monikko + osassa sijoja fleksiivinen eli vartalomonikko (esim. pesa, 

seminar, oluline, rida, paks, külm, hein, uus, õnnelik). 

On myös jonkin verran paradigmatyyppejä, joissa ovat mahdollisia kaikki kolme 

monikkoa. Sanatyypissä muuseum, akvaarium, pension voivat monikon partitiivi 

ja siten osa monikon obliikvisijoista olla kahdenlaisia, esimerkiksi muuseume → 

muuseume/s ja muuseume/i/d → muuseume/i/s. Lisäksi on kahdenlaisen yksikön 

partitiivin perusteella kahden de-monikon mahdollisuus: muuseumi → 

muuseumi/de → muuseumi/de/s ja muuseumi/t → muuseumi/te → muuseumi/te/s 

(KT 1985: 10–20; Hint 1998a: 214). Osalla se-vartaloisia nomineja voi niin ikään 

olla de-monikon ohella vartalo- ja i-monikko; yksikön partitiivissa ja de-

monikossa rinnakkaismuotoja ei esiinny, esimerkiksi (üldine : üldise :) üldisi → 

üldisi/sse ja üldise/i/d → üldise/i/sse, samoin (raskus : raskuse :) raskusi → 
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raskusi/l ja raskuse/i/d → raskuse/i/l (KT 1985: 21–29). Yksittäisistä paradig-

moista, joissa on rinnakkaisia monikkomahdollisuuksia ks. Tiiu Erelt 2000: 49–

69. 

Viron sijamuodoista partitiivi ei ole koskaan de-monikossa. Genetiivi puoles-

taan on tavallisesti vain de-monikollinen. Ainoastaan kirjanik, õnnelik -tyyppisillä 

paradigmoilla on lisäksi yleinen vartalomonikollinen genetiivi; i-monikollisia 

genetiivejä ei ole. Poikkeuksellinen sija on varsinaiseen paradigmaan kuulumaton 

instruktiivi, josta virossa tavataan joukko leksikaalistumia. Kirjakielessä muodot 

eivät ole milloinkaan de-monikollisia (kansanrunoissa tosin sellaisiakin esiintyy; 

Kross 1988: 33), vaan ne edustavat enimmäkseen vartalomonikkoa, esimerkiksi 

palja jalu, pikisilmi, (eesti) keeli, lehvivi hõlmu, värisevi käsi, vesisi silmi. Harvi-

naisempi on i-monikko, koska se on mahdollinen vain yksitavuista: ammuli su/i, 

palja pä/i. Tällaiset i-monikon instruktiivit poikkeavat sikäli muista sijoista, ettei 

niissä i-monikon vartaloon liity sijapäätteitä. Sen sijaan vartalomonikossa ovat 

päätteettömiä sekä tavallisin muoto partitiivi että mahdollinen genetiivi (kirjanike, 

jalge (all), silme (ees)), lyhyt illatiivi ((jäi) jalgu, (vaatas) silmi) ja instruktiivi 

(palja jalu). Huomattakoon, että sananloppuinen diftongi on mahdollinen vain 

pääpainollisessa tavussa (EKG I 1995: 282–283), joten kauempana sanassa 

instruktiivimuotojen monikkotyyppi vaihtuu agglutinatiivisesta fleksiiviseksi: ei 

esimerkiksi *paljai (jalu) tai *selgei (päi) (vrt. mon. part. palja/i/d, selge/i/d), 

vaan palja (jalu), selge (päi). Samoin v-partisiippien ja osin ne-johdosten monik-

kotyyppi vaihtuu: ei *lehvivai, *värisevai, (vesine :) *vesisei (vrt. mon. part. 

lehviva/i/d, väriseva/i/d, vesise/i/d), vaan lehvivi, värisevi, vesisi. 

Viron sid-päätteiseltä monikon partitiivilta, esimerkiksi koi/sid, nime/sid, 

kodu/sid, jõge/sid, puuttuvat ominaisuudet, jotka oikeuttaisivat sijoittamaan sen 

johonkin kirjakielen kolmesta monikkotyypistä. Tässä taustaltaan analogisessa 

partitiivissa on suffiksina salkkumorfi, joka ilmaisee sekä monikon että sijan (ks. 

Hint 1969: 331–332). Muoto on agglutinatiivinen, sillä -sid liittyy aina sanan 

yksikölliseen vokaalivartaloon aiheuttamatta sen loppuvokaalissa muutoksia, 

joten vartalon ja taivutusaineksen raja on selkeä. Partitiivityyppi nimesid täyttää 

tavallaan sen aukon, joka virossa on de-monikon sijasarjassa partitiivin kohdalla. 

Se on kuitenkin oikeastaan oma, neljäs monikkotyyppinsä, agglutinatiivinen sid-

monikko, jolla ei ole muita sijamuotoja. sid-partitiivi on osassa paradigma-

tyyppejä pakollinen (esim. koi/sid, nime/sid, ratsu/sid, mäge/sid), osassa taas 

rinnakkaismahdollisuus (esim. lu/i/d ~ luu/sid, pesi ~ pesa/sid, seminare ~ se-

minari/sid, sõpru ~ sõpra/sid, pakse ~ paksu/sid; muodoilla voi olla tyylieroja, ks. 

esim. EKG I 1995: 278). 
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Tunnusmerkkisyyden kannalta viron kolme monikkotyyppiä ovat erilaisia. 

Muihin verrattuna vähiten tunnusmerkkinen on de-monikko, koska se on kaikista 

normaalisti taipuvista nomineista mahdollinen ja koska sen sijavalikoima on 

suurin. Tunnusmerkkisempien monikkotyyppien eli suomen i-monikon kielihisto-

riallisten vastineiden, agglutinatiivisen i-monikon ja vartalomonikon, välillä on 

ero tunnusmerkkisyyden asteessa: fleksiivinen vartalomonikko on tunnusmerkki-

sempi, koska sen käyttö monissa sanatyypeissä rajoittuu partitiiviin tai on vain 

siinä tavallista. Agglutinatiivista i-monikkoa sen sijaan käytetään partitiivin ohella 

useissa muissakin sijoissa, ja sen muodostaminen on yksinkertaisempi prosessi 

kuin vartalomonikon. 

Viron sisäiset monikkotyyppien tunnusmerkkisyyssuhteet eivät ole suoraan 

sovellettavissa kielivertailuun. Suomalaiselle viron opiskelijalle ja käyttäjälle ovat 

oman kielen näkökulmasta aivan vieraita de-monikon obliikvisijat, osin genetiivi-

kin. Suomen ja viron monikkotyyppien vertailussa suomen t-monikko ja viron de-

monikko rinnastuvat tietenkin helposti nominatiivin ja yleensä konsonanttivarta-

loisten genetiivien osalta, esimerkiksi sm. punaiset, punaisten – vir. punased, 

punaste, sm. kielet, kielten – vir. keeled, keelte, mutta suomalaiselle oudompia 

ovat muun muassa viron genetiivitapaukset maade, poegade, nimede, unede, 

hoonete, kõrgete, madalate ja koerte (ks. monikon genetiivin käsittelyä luvussa 

5.1.1). Virolaisille on puolestaan suomen monikon genetiivissä vierasta muun 

muassa se, että de-suffiksia läheisesti muistuttavaa den-päätettä käytetään monik-

kovartalon jäljessä, kuten mai/den, kirvei/den, kanaloi/den, mansikoi/den, mante-

rei/den. 

Tuntuisi luontevalta, että kielissä esiintyvät i-monikot olisivat lähellä toisiaan. 

Näin onkin esimerkiksi silloin, kun i-loppuinen diftongi muodostuu morfo-

fonologisessa prosessissa ensi tavuun tai supistumaperäisenä jälkitavuihin: sm. 

pu/i/ta – vir. pu/i/d, sm. hampa/i/ta, murte/i/ta, kuninka/i/ta – vir. hamba/i/d, 

murde/i/d, kuninga/i/d. Läheisiä monikkomuotoja tavataan myös osassa niitä 

paradigmoja, joissa vartalo päättyy labiaalivokaaliin, esimerkiksi sm. raama-

tu/i/ssa, kuusiko/i/ssa – vir. raamatu/i/s, kuusiku/i/s, tai joissa on morfofonologi-

nen vaihtelu vartalon loppu-i + monikon i > ei, kuten tapauksissa sm. pape-

re/i/ssa, tiikere/i/ssä, setele/i/ssä – vir. pabere/i/s, tiigre/i/s, sedele/i/s. Muissa 

paradigmatyypeissä eroavat sellaiset viron i-monikkomuodot, joissa on illabiaali-

vokaalista + i:stä koostuva diftongi (ts. ai tai ei), selvästi suomen edustuksesta: 

vir. kuulsais, lugejais, suuremais, suurimais, punaseis, teoseis, vrt. sm. kuuluisis-

sa, lukijoissa, suuremmissa, suurimmissa, punaisissa, teoksissa. Syynä ovat 
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suomen monet vaihtelut, joita monikon i:n liittyminen aiheuttaa vartalovokaalis-

sa; viro onkin tällaisissa tapauksissa puhtaammin agglutinoiva. 

Osassa paradigmatyyppejä on suomen i-monikkoa lähellä viron vartalomo-

nikko, vaikka siitä ei olekaan erotettavissa itsenäistä monikon tunnusta. Helpoh-

kosti havaittavien äännevastaavuuksien perusteella ovat yhdistettävissä esimer-

kiksi suomen pesiä, silmiä, kohtia, suomalaisia, lehtiä, nuotteja, lautoja, velkoja 

ja viron pesi, silmi, kohti, soomlasi, lehti, noote, laudu, võlgu. Toisaalta on muun 

muassa varhaisesta kahtalaisesta äännekehityksestä johtuvia eroja, kuten sm. 

lupia, munia, (kota :) kotia ja vir. lube, mune, kode, sekä eroja, joiden syynä on 

virossa käyttöön tullut sekundaari monikkovartalo, esimerkiksi sm. varjoja, 

lintuja, mäntyjä, heiniä ja vir. varje, linde, mände, heinu. Erojen taustalla voivat 

olla myös fonotaktiset seikat: viron useimmissa murteissa ja kirjakielessä on 

muun muassa foneemijakso /ji/ kielletty (ks. 4.2.1), ja siksi suomen monikkoja 

tyhjiä, kurjia, nuijia, neljiä vastaavat sekundaarit vartalomonikot tühje, kurje, 

nuie [nuìje], nelju (ei esim. *tühji, *nelji). 

Kun virossa monikon genetiivi on perustana de-monikon muodostuksessa, on 

vastaavasti monikon partitiivi muoto, jonka pohjalta saadaan muut monikko-

tyypit. Agglutinatiivisessa i-monikossa jätetään pääte -d pois ja diftongiloppui-

seen vartaloon liitetään obliikvisijojen päätteet (esim. raamatu/i/d → 

raamatu/i/sse, raamatu/i/l). Vartalomonikossa monikon partitiivista saadaan 

suoraan tarvittava vartalo, joka on kuitenkin astevaihtelusanoilla muutettava 

heikkoasteiseksi (esim. pesi → pesi/sse, pesi/st, jalgu → jalu/s, jalu/le, kirjanikke 

→ kirjanike/l, kirjanike/ks). Kuten aiemmin on todettu, on partitiivi usein varta-

lomonikon ainoa muoto. Jos sanalla on monikon partitiivissa vain sid-päätteinen 

muoto, ei paradigmassa voi esiintyä muita monikkotyyppejä kuin de-monikko. 

Suomeen verrattuna monikon partitiivin asema on viron nominien taivutusjärjes-

telmässä selvästi keskeisempi.  

Sukukielten monikon muodostusta verrattaessa on kiintoisaa havaita, kuinka 

eräiden suomen yhtenäisten taivutustyyppien virolaiset vastineet jakautuvat eri 

tyyppeihin. Suomessa taipuvat esimerkiksi kaikki -ex:lliset supistumanominit 

samoin: kone : koneita : koneissa, side : siteitä : siteissä, huone : huoneita : 

huoneissa, murre : murteita : murteissa. Suomen sanatyypin monikko vastaa 

viron agglutinatiivista i-monikkoa, mutta virossa tällaisista kaksitavuisista 

e-loppuisista substantiiveista se on mahdollinen ainoastaan niissä paradigmoissa, 

joihin kuuluu 3. kvantiteettiasteen muotoja (ja joissa aina on astevaihtelu). Jos 

paradigmassa on pelkästään 1. kvantiteettiasteen muotoja, on vain de-monikko 

mahdollinen, monikon partitiivi on sid-päätteinen eikä taivutuksessa voi esiintyä 
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käänteistä eli vahvenevaa astevaihtelua. Tarkastelen suomen ja viron e-loppuisten 

nominien paradigmasuhteita lähemmin luvussa 9.1.3. 

Toisena esimerkkinä voi mainita suomen (i)nen-johtimiset nominit, joilla kai-

killa on samantyyppinen monikko: jäinen : jäisiä, punainen : punaisia, entinen : 

entisiä, suomalainen : suomalaisia, tavallinen : tavallisia jne. Sen sijaan virossa 

vastaavat ne-johdokset käyttävät osin i-monikkoa, osin vartalomonikkoa: jäine : 

jäiseid, punane : punaseid, mutta endine : endisi, soomlane : soomlasi, tavaline : 

tavalisi. Taivutustyyppi määräytyy sanan tavuluvun ja kvantiteettiasteen perus-

teella. Kieli on tosin näissä suhteissa muuttumassa, mitä osoittaa i-monikon 

ekspansiivisuus ja monikkotyypin endiseid, üldiseid, tõeliseid yleistyminen (KT 

1985: 21–29; Hint 1986: 61–62; ÕS 1999: 20). Historiallisesti suomen (i)nen-

johdosten monikkoa vastaa viron vartalomonikko. Muodot jäiseid, punaseid 

ovatkin analogisia (Rätsep 1979: 4–5), ja endiseid-tyyppisten tapausten leviämi-

nen osoittaa, kuinka yhä lisääntyvässä määrin ollaan muinaista agglutinatiivista 

vaihetta seuranneesta fleksiivisestä vaiheesta siirtymässä taas agglutinaatioon, 

jossa muodot jäsentyvät morfologisesti selkeämmin (*entis/i/tä → endisi → 

endise/i/d, *entis/i/ltä → endisi/lt → endise/i/lt, vrt. sm. entis/i/ä, entis/i/ltä). 

Siten suomen ja viron ero on tämänkin sanatyypin taivutussuhteiden osalta kas-

vamassa. Käsittelen suomen (i)nen- ja viron ne-johdosten suhteita tarkemmin 

luvussa 9.1.2. 

5.1.3 Omistusliitteinen taivutus 

Omistusliitteisen taivutuksen juuret ulottuvat todennäköisesti kantauraliin asti 

(Hakulinen 1979: 111–115). Itämerensuomalaisista kielistä suomi käyttää posses-

siivisuffikseja eniten. Muissa pohjoisen ryhmän kielissä käyttö on vähäisempää, 

erityisesti monikollisten suffiksien kohdalla. Eteläisen ryhmän kielet viro, vatja ja 

liivi ovat säilyttäneet omistusliitteistä vain rudimentteja, lähinnä adverbeissa 

(Laanest 1975: 116). 

Suomen possessiivisuffiksillista taivutusta vastaa esimerkiksi indo-

eurooppalaisissa kielissä yleensä erillisten possessiivipronominien käyttö: sm. 

kala/ni = saks. mein Fisch, ruots. min fisk. Viro on kehittynyt omistussuhteen 

ilmaisemisessa germaanistyyppiseksi ja käyttää niin ikään analyyttista rakennetta, 

jossa omistajaa osoitetaan persoonapronominin genetiivimuodolla: minu/mu 

kala, sinu/su käed, meie raamatud. Siten possessiivisuffiksillinen suomen sa-

nanmuoto sisältää suhteellisesti enemmän kieliopillista informaatiota kuin vastaa-
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va viron taivutusmuoto, jollaisessa omistusliite ei tule kysymykseen (ks. esim. 

Metslang 1994: 187–188). 

Suomen possessiivisuffiksijärjestelmässä ovat 1. ja 2. persoonan liitteet yksi-

kössä ja monikossa erilaiset (yks. -ni, -si – mon. -mme, -nne), mutta erikoista 

kyllä 3. persoonassa numerus neutraloituu ja siinä on kaksi rinnakkaista liitettä 

(-nsA ja -Vn; niiden käytöstä ks. Hakulinen 1979: 112): hänen / heidän koira/nsa, 

hänen / heidän koiralla/an. Kun omistusliitteisten muotojen edellä käytetään 

persoonapronominin genetiiviä, on mahdollista puhua possessiivikongruenssista 

(Karlsson 1977b: 364): (minun) kirja/ni, (sinun) kirja/si, hänen kirja/nsa jne. 

Pronominin käyttö on 1. ja 2. persoonassa valinnaista, mutta 3. persoonassa se 

vaikuttaa olennaisesti viittaussuhteisiin (vrt. Liisa etsi kirjaansa − Liisa etsi hänen 

kirjaansa). Possessiivikongruenssilla on yhteisiä piirteitä verbien persoona-

kongruenssin kanssa (Karlsson, mp). 

Kirjakieli on tunnetusti omistusliitteiden käytössä eri kannalla kuin useimmat 

puhekielen variantit. Esimerkiksi Paunosen (1995a: 507) mukaan Helsingin puhe-

kielessä tavataan yksikön 1. persoonan omistusrakenteissa viisi eri vaihtoehtoa: 

– minun kirjani, minun kirjassani 

– kirjani, kirjassani 

– minun kirja, minun kirjassa 

– mun kirjani, mun kirjassani 

– mun kirja, mun kirjassa 

Paunonen arvelee, että suffiksittomat muodot voivat olla peräisin osin omistus-

liitteettömästä Uudenmaan murteiden edustuksesta, mutta osin voi olla kyse myös 

omapohjaisesta innovaatiosta, jota on edistänyt Helsingin kaksikielisyys ja ruotsin 

vaikutus. 

Liitteettömien m(in)un kirja -tyyppisten rakenteiden yleistyminen merkitsee 

sitä, että suomi lähestyy possessiivisuuden ilmaisemisessa viroa. Suomen kielen 

omistusliitteisen taivutuksen tulevaisuudesta on esitetty erilaisia arvioita; ks. 

esimerkiksi Paunonen 1995a ja sen kommenttina Hurtta 1999: 88–91. Anhava 

(1992: 440) on kiinnittänyt huomiota siihen, että erityisesti yksikön 2. persoonan 

possessiivisuffiksi on pitänyt puhekielessäkin puolensa selvästi muita paremmin. 

Samoin lauseen subjektipersoonaan viittaavana omistusliitteet ovat jatkuvasti 

käytössä (Anhavan esimerkit mä löin pääni, Pekka myy prätkänsä), jolloin kyse 

on NP:n (esimerkeissä mä, Pekka) ja possessiivisuffiksin samatarkoitteisuus-

suhteesta, sidonnasta (Vilkuna 2000: 228). 
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Suomen possessiivisuffiksien käyttöyleisyyteen ovat vaikuttamassa osaltaan 

ne verbien infiniittiset muodot, joissa liite on valinnainen tai pakollinen, esi-

merkiksi (1. inf.:) löytääkse/ni, (2. inf.:) lukiessa/si, (hänen) nähte/nsä, (5. inf.:) 

eksymäisillä/mme, (1. partis.:) (arvelin) tunteva/ni, (oli) kirjoittavina/an, (2. 

partis.:) (luuli) onnistunee/nsa, tultua/nne, (agenttipartis.:) laatima/ni (selvitys), 

(taulu on hänen) maalaama/nsa (infiniittimuodoista lähemmin luvussa 5.2.3). 

Omistusliitteet aiheuttavat suomen nominitaivutuksessa allomorfiaa sekä sa-

navartaloissa että sijapäätteissä. Vartaloallomorfian kannalta ovat tärkeitä ensin-

näkin tapaukset, joissa possessiivisuffiksi liittyy yksikön nominatiiviin. No-

minatiivissa ei ole allomorfiaa, jos muoto on liitteettömänä (vahvan) vokaalivarta-

lon kaltainen:  

koira – koira/ni poika (: poja/n) – poika/si 

talo – talo/nne kauppa (: kaupa/n) – kauppa/mme 

Mikäli nominatiivi poikkeaa (vahvasta) vokaalivartalosta, käytetään tätä vartalo-

varianttina omistusliitteen edellä: 

nimi – nime/n käsi – käte/mme 

mies − miehe/si pyyhe – pyyhkee/nne 

vastaus – vastaukse/nsa tytär – tyttäre/nsä 

Mahdollisia eivät ole siis esimerkiksi yksikön nominatiivit *nimi/si, *käsi/mme, 

*pyyhe/nne, eikä suffiksi voi liioin olla konsonantin jäljessä (ei *tytär/si). 

Myös yksikön genetiivissä ja monikon nominatiivissa possessiivisuffiksi on 

aina välittömästi (vahvan) vokaalivartalon jäljessä; genetiivin -n ja monikon -t 

saavat vastineekseen nollamorfin: 

koira/n (koppi) – koira/ni (koppi) (oikeastaan koira/Ø/ni) 

poja/n (pyörä) – poika/mme (pyörä) (oikeastaan poika/Ø/mme) 

laittee/t (toimivat) – laittee/si (toimivat) (oikeastaan laittee/Ø/si) 

Harvoin omistusliitteisenä esiintyvässä monikon instruktiivissa voi olla monikko-

vartalon allomorfiaa; heikko aste muuttuu vahvaksi. Instruktiivin n-pääte saa 

nollaedustuksen: 

(omin) luvi/n – (omin) lupi/nsa 
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Koska possessiivisuffiksi ei voi liittyä konsonanttiloppuiseen muotoon, on moni-

kon genetiivin sekä yksikön ja monikon illatiivin n-loppuisilla päätteillä aina 

vokaaliloppuinen variantti, esimerkiksi  

kirjoj/en – kirjoj/e/ni puu/hun – puu/hu/si 
vierai/den – vierai/de/nsa talo/on – talo/o/mme 
mai/tten − mai/tte/mme venee/seen – venee/see/nsä 
lasi/en – lasi/e/nne lasei/hin – lasei/hi/ni 
las/ten – las/te/si puhei/siin – puhei/sii/nsa 

Niin ikään vanhahtavassa genetiivityypissä kirjailija/in on allomorfiaa, ja 

kirjailija/i/mme-tyyppisessä omistusliitteisessä muodossa monikon genetiivin 

salkkumorfina on vain i, joka kielihistoriallisesti on alkuaan numerussuffiksia ja 

sijapäätettä yhdistänyt sidevokaali (Rätsep 1977: 37; Hakulinen 1979: 93–94). 

Huomattakoon, että A-vartaloisilla nomineilla omistusliitteinen yksikön illatiivi 

on äänteellisesti aivan partitiivin kaltainen:  

hän syventyi kirja/an – hän syventyi kirja/a/nsa (ill.) 

hän luki kirja/a – hän luki kirja/a/nsa (part.) 

vieras tutustui isäntä/än – vieras tutustui isäntä/ä/mme (ill.) 

vieras katsoi isäntä/ä – vieras katsoi isäntä/ä/mme (part.) 

Omistusliitteinen taivutus kaksinkertaistaa muutenkin runsaslukuisten monikon 

genetiivin allomorfien määrän kuudesta 12:een ja illatiivin allomorfien määrän 

18:sta peräti 36:een. Loppu-n:lliset suffiksivariantit ovat primaarisia, ”täysiä” 

asultaan, kun taas n:ttömät ovat jakaumaltaan suppeampia ja ovat johdettavissa 

niistä morfofonologisen säännön avulla (Karlsson 1977a: 38–43, 1983: 32–33). 

Toisenlaista sijamorfeemin varianssia on translatiivissa, jossa jakaumaltaan 

laajempaa pääteallomorfia -ksi vastaa omistusliitteen edellä -kse, esimerkiksi 

lapse/ksi, vierai/ksi, mutta lapse/kse/mme, vierai/kse/en. Ensimmäisen infinitiivin 

pitemmässä muodossa päätteen asu on -kse, koska sitä aina seuraa pakollinen 

possessiivisuffiksi: ehtiä/kse/ni, voittaa/kse/nne (*ehtiä/ksi, *voittaa/ksi eivät ole 

mahdollisia). 

Omistusliitteistä on viron kirjakielessä säilynyt vain rudimentteja, jotka ovat 

peräisin tunnusmerkittömän 3. persoonan suffikseista. Kansankielessä omistus-

liitteiden käyttöä tavataan eniten Koillis-Viron rantamurteessa, jossa on runsaasti 

3. persoonan suffiksin sisältäviä adverbeja ja sanontoja. Suffiksi voi liittyä eri 

sijapäätteisiin ja viitata myös 1. ja 2. persoonaan (Must 1987: 219–223). Niin 

ikään kansanrunoista löytyy omistusliitteisiä muotoja, ennen kaikkea Pohjois-
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Viron alueelta. Muita keskuspaikkoja ovat saarimurteiden alue ja Kaakkois-Viro. 

Erikoista on, että tavallisin kansanrunoissa tavattava omistusliite on -ni, jota 

käytetään paitsi yksikön 1. persoonaan myös usein yksikön 3:nteen ja monikon 

eri persooniin viittaavana suffiksina. Liite -sa esiintyy varsinkin Virumaan runois-

sa. (Peegel 2006: 132–138.) Murre- ja kansanrunoesimerkeissä sijapäätteet ovat 

liitteen edellä loppuheitottomia, kuten osoittavat muun muassa rantamurteen 

(Must 1987: 220–221) piaDasa (”päätänsä”), ajalasa (”ajallansa”), 

laijalDasa ’laialt’ (”laajaltansa”), mielestäs ’meeleldi’ (”mielestänsä”) sekä kan-

sanrunojen (Laugaste 1955: 125) kullastani (’kultaistani’), viljadasa (’viljaansa’), 

vatsalasa (’vatsallansa’). Nykyisen kirjaviron useat konsonanttiloppuisiksi lyhen-

tyneet sijapäätteet eivät mahdollistaisi omistusliitteen käyttöä (vrt. suomen kieli, 

jossa esim. s(in)un kirja/ssa/s(i), mutta ei *kirja/s/si). 

Kirjavirossa on senkaltaisten alkuaan possessiivisuffiksillisten muotojen kuin 

enese (”hänensä”), iganes ja eales (molemmat ikä-sanan muotoja), iseäranis sekä 

üksnes ohella joukko ablatiivipohjaisia ldasa-loppuisia adverbeja (vrt. sijan 

nykypäätteeseen -lt), esimerkiksi ealdasa ’ea poolest’, kasvuldasa ’kasvu poo-

lest’, sisuldasa ’sisu poolest’ (’sisällöltään’) (EKG I 1995: 611). Vanhemmat sana-

kirjat, erityisesti Wiedemann (1893), mainitsevat myös kansankielen pohjalta 

useita adessiivilähtöisiä lasa-adverbeja sekä partitiiviin perustuvia tasa-johdoksia: 

ajalasa (”ajallansa”), viisilasa (’tavallansa’), hullutasa (’hulluuttansa; hulluutensa 

vuoksi’), suurutasa (’suuruuttansa; suuruutensa, kokonsa vuoksi’) (ks. myös 

Wiedemann 1875: 301, 309–310). Partitiivitapaukset perustuvat alkuaan ominai-

suudennimien konsonanttivartaloisiin muotoihin, vrt. sm. suuruut/ta/nsa, joten 

analogista on tasa-aineksen leviäminen sellaisiin adverbeihin kuin kehatasa ’keha 

tõttu, keha poolest’, naljatasa ’nalja pärast’ ja jämedatasa ’jämeduselt’. Varhempi 

t:llinen konsonanttivartalo on ominaisuudennimissä vaihtunut deverbaalisten us-

johdosten mallin mukaiseen s-loppuiseen asuun. (Wiedemann 1875: 309; Alvre 

1968: 658–665, 668–669.) Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa on liitteenä 

ollut 3. persoonan suffiksi. Tämä onkin odotuksenmukaista tunnusmerkkisyyden 

periaatteiden valossa; tunnusmerkittömät ainekset ovat esiintymistaajuudeltaan ja 

jakaumaltaan yleisimpiä ja ovat vähemmän alttiita kielenmuutoksille kuin tun-

nusmerkkiset ainekset (Karlsson 1998: 114–115). Suomessakin on useita adverbe-

ja, joissa on säilyneenä nimenomaan 3. persoonan possessiivisuffiksi, esimerkiksi 

ammollaan, entisellään, viimeisillään, valloilleen, kerrassaan, kertaalleen, 

kerrakseen, kokonaan ja yhtenään. 

Suomen possessiivisuffiksien käyttöä virolaisiin ilmaisukeinoihin verrannut 

Eeva Kangasmaa-Minn (1986: 7–8) on huomauttanut, että kielestä katoaa yleensä 
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tarpeeton ja kehitys kulkee synteettisestä analyyttiseen. Ilmaukset minun kalani ja 

teidän kalanne ovat redundanttisia, koska jo persoonapronomini ilmaisee omista-

jan. Kehitys on kulkenut kehässä, koska alkuaan substantiivin perään on liittynyt 

persoonapronomini, josta omistusliite on kehittynyt, ja nyt substantiivin edelle 

vahvennukseksi pantu pronominin genetiivi on syrjäyttämässä possessiivisuffik-

sin tarpeettomana. Suffiksin katoon on vaikuttamassa myös sananloppuinen 

asema – jäljessä voi enintään olla liitepartikkeli. Kangasmaa-Minn onkin toden-

nut, että sellaisissa kielissä, joissa on possessiivinen deklinaatio ja omistusliite 

sijapäätteen edellä, on aineksen asema vakaa (esim. unk. ház/am/ban ’talossani’, 

oik. ”talo+ni+ssa”). 

Anu Laine (1996) on SCLOMB-korpusta hyödyntäen tutkinut sitä, millaisia 

keinoja virossa käytetään possessiivisuuden ilmaisemiseen ja verrannut suomalai-

sen tekstin omistusliitteisiä muotoja virolaisiin käännösvastineisiin. Hän on 

viitannut (mas. 183–184) siihen mahdollisuuteen, että suffiksien katoamiseen on 

voinut vaikuttaa muun muassa redundanttiuden, indoeurooppalaisten naapurikiel-

ten vaikutuksen ja kulumiselle altistavan sananloppuisen aseman ohella prono-

minijärjestelmässä tapahtunut muutos. Kolmannen persoonan pronomineiksi ovat 

tulleet demonstratiivit tema ja nemad. Demonstratiivien kanssa ei käytetä omis-

tusliitteitä suomessakaan (hänen talonsa, mutta sen talo, tämän talo), joten 

suffiksien puuttumisella niin tärkeästä persoonasta kuin kolmannesta on voinut 

olla vaikutusta koko järjestelmään. 

5.1.4 Nominien morfotaksi 

Viron nomineilla on kaksi morfologista kategoriaa, sija ja luku, jotka esiintyvät 

toisiinsa yhdistyneinä siten, että jokainen nominin muoto ilmaisee samalla sekä 

sijan että luvun. Epäselvyyttä voi tosin aiheuttaa kielen poikkeuksellisen runsas 

eri muotojen homonymia (esim. yks.nom./gen./part. kala, yks. gen./part. nime, 

yks. part./ill. linna, yks. part. / mon. nom. maad, yks./mon. nom. jõud, yks. 

nom./iness. mustikas), mutta kontekstin perusteella muoto on yleensä yksiselittei-

nen. Morfeemien järjestys on viron nomineissa VARTALO + LUKU + SIJA. 

Suomen kielessä voi nominimuodossa olla vartalon jäljessä luvun ja sijan lisäksi 

omistajaa osoittava suffiksi, joten kaava on VARTALO + LUKU + SIJA + 

POSSESSIIVI. 

Kieliopillisten kategorioiden tärkeä yhteinen ominaisuus on se, että kutakin 

voi samassa sananmuodossa edustaa korkeintaan yksi morfi (Karlsson 1983: 

234). Näin on synkronisesti, mutta diakronisesti esimerkiksi sellaisissa suomen 
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muodoissa kuin maiden, veneiden, meidän, näiden ja noille on vähintään kaksi 

monikon merkkiä. Virossa monikon genetiivin yksikkövartaloisuus (monikon 2. 

genetiivin tyyppi) aiheuttaa sen, ettei muodossa voi olla (edes kielihistoriallisesti) 

kahta monikon tunnusta (toisin etelävirossa ja osin rantamurteessa, ks. esim. 

Rätsep 1977: 39–54). Poikkeuksia on kuitenkin pronominien taivutuksessa. 

Sellaisia ovat esimerkiksi monikollisten demonstratiivipronominien i:lliset varta-

lot nei-, noi- sekä pronominien nominatiivit nemad, need, nood (vrt. sm. vanh. ja 

murt. nämät, nuot) (Hakulinen 1979: 95). Sija on diakroniselta kannalta ilmaistu 

kahteen kertaan monikon genetiiveissä nende (< *ne+n+den) ja nonde (Posti 

1937: 284–285, 292–293). Kaksi kaasussuffiksia on myös suomen osin jo kirja-

kielessäkin esiintyvässä pleonastisessa partitiivissa montaa (< mon+ta+a). 

Suffiksin liittyminen vartaloon voi olla transparenttia, jolloin morfologinen 

segmentointi on ongelmatonta, mutta jos esiintyy vartalon ja suffiksin fuusiota, on 

muoto morfotaktisesti opaakki, läpinäkymätön; sitä on hankalampi, ääritapauksis-

sa mahdoton, segmentoida. Morfotaktinen transparenssi on siten asteittaista. 

Suomen ja viron yleiskielten nominitaivutukseen voidaan soveltaa Dressleriä 

(1985: 316–317) mukaillen seuraavaa asteikkoa: 

1. ei morfofonologisia muutoksia, morfinraja = tavunraja 

sm. poika/na, talo/si, puu/ta, lasi/en; vir. maja/le, tüdruku/na, pesa/de 

2. ei morfofonologisia muutoksia, morfinraja ≠ tavunraja 

sm. talo/ssa, yö/ksi, koira/mme, laulu/i/ssa;  

vir. maja/s, õpetaja/ks, hoone/t, lamba/i/d, punase/i/l 

3. morfofonologisia muutoksia, ei fuusiota 

sm. kalo/i/ssa, papere/i/ta, lun/ta, las/ta; vir. pabere/i/d, lun/d, las/t 

4. morfofonologisia muutoksia, osittainen fuusio 

sm. koir/i/lla, nais/i/sta, pu/i/ta, lampa/i/ta; vir. ma/i/d, pu/i/st  
(virossa ei muuntyyppisiä i-monikkotapauksia, vrt. 2. kohta), käte [kät̆te]  

5. täydellinen fuusio (ei suomen kirjakielessä) 

vir. uut, vart 

6. vartalofleksio (ei suomessa) 

vir. (jõgi :) jõe : jõge, (tuba :) toa : tuppa : tube, (jalg :) jala : jalga : jalgu, 

(endine :) endise : endisi 
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7. suppleetio 

sm. sinä : te, se : ne; vir. sina : teie, sinu : teie (pronominitapauksia) 

Mitä transparentimpi ja samalla agglutinoivampi taivutusmuoto on, sitä helpompi 

ja säännöllisempi se on tuottaa (Dressler 1985: 319). Läpinäkyvintä on taivutus, 

jossa vartalon ja suffiksin välinen morfinraja on samalla tavunraja. Opaakimpaa 

on morfinrajan ja tavunrajan yhtenemättömyys, morfofonologisten muutosten 

lisääntyminen ja fusionaalisuuden kasvu. Täydellinen fuusio ja vartalofleksio 

eivät mahdollista enää sananmuodon segmentointia. Vartalofleksio eroaa fuusios-

ta siinä, että taivutusta ilmaisevat erilaiset vartalonsisäiset vaihtelut, eivät vaihte-

lut vartalon ja suffiksin rajalla. Äärimmäinen opaakkisuuden aste on suppleetio, 

jossa taivutuksessa käytetään eri alkuperää olevia vartaloita. Asteet 1–4 ovat 

tavallisia sekä suomessa että virossa, joskaan kielihistoriallisesti vastaavat tapa-

ukset eivät aina edusta samaa astetta etenkin virolaisten paradigmojen restruktu-

roitumisen vuoksi. Astetta 5 ei suomen kirjakielessä esiinny, puhekielessä kyllä-

kin. Virossa on myös aste 6 tavallinen, suomesta se puuttuu. Se on kuitenkin 

vähemmän luonnollinen, tunnusmerkkisempi verrattuna morfologisesti läpinäky-

viin asteisiin, joista ensimmäinen on luonnollisin ja samalla tunnusmerkitön. 

Vartalotaivutus ei olisikaan kielessä mahdollinen ilman luonnollisempaa affiksaa-

tiota; päinvastaista tilannetta ei voi esiintyä (Dressler 1985: 293). 

Kun suomessa ja virossa numeruskategoriasta käytetään tunnusmerkitöntä jä-

sentä, yksikköä, liittyy sijapääte suoraan vartaloon. Jos taas sijakategoriasta 

esiintyy tunnusmerkitön jäsen, koostuu muoto vain vartalosta (virossa aina yksi-

kön nominatiivi ja genetiivi, esim. pesa : pesa, jalg : jala, suomessa yksikön 

nominatiivi, pesä) tai vartalosta ja monikon tunnuksesta (virossa monikon no-

minatiivi ja genetiivi, esim. pesa/d : pesa/de, lapse/d : las/te, suomessa vain 

monikon nominatiivi, pesä/t). Suomessa on lisäksi mahdollinen VARTALO + 

POSSESSIIVI yksikön nominatiivissa (kala/ni, nime/nsä). Sijapääte voi edustua 

viron partitiivissa ja yksikön illatiivissa myös nolla-allomorfina (esim. yks. part. 

pesa/Ø, yks. ill. jalga/Ø). Suomessa nolla-allomorfiaa aiheuttavat omistusliitteet 

(esim. yks. gen. koira/Ø/si (koppi), mon. nom. (kaikki) koira/Ø/mme). 

Viron morfotaksin synkronisessa kuvauksessa on huomattava päätteettömien 

muotojen tulkintaerot (ks. EKG I 1995: 194–195). Nominien yksikön nominatiivi 

on päätteetön, esimerkiksi pesa, nimi, jalg. Samoin päätteetön on sananloppuisen 

n:n kadon vuoksi myös genetiivi: pesa, nime, jala; ei siis pesa/Ø, nime/Ø, jala/Ø, 

kuten suomen pesä/n, nime/n ja jala/n -muotoihin verrattaessa voisi tulkita. 

Lingvististä koulutusta saamattomalla virolaisella ei ole perustetta ajatella, että 
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nominatiivin ja genetiivin päätteettömyys olisi eritaustaista. Yksikön nominatiivin 

ja genetiivin suhdehan on virossa aina sellainen, että muodot ovat joko samanlai-

set tai eroavat vartaloiltaan (ks. 4.2.3). Päätteettömän muodon nolla-

allomorfitulkinta tulee kyseeseen vain silloin, kun samalla sijalla esiintyy toisissa 

sanatyypeissä segmentaalinen pääte (Hint 1998a: 219; toisin mm. Havas 1974: 

351–352), esimerkiksi yks. part. pesa/Ø, jalga/Ø (vrt. kõrge/t, puu/d, ke/da) ja 

lyhyt yks. ill. jalga/Ø, metsa/Ø, restorani/Ø (vrt. sse-päätteisiin jala/sse, met-

sa/sse, restorani/sse sekä lyhyihin illatiiveihin meel/de, lään/de, su/hu). Monikon 

partitiivissakin voi EKG I:n tulkinnan mukaan (s. 194) esiintyä nolla-allomorfi, 

esimerkiksi jalgu/Ø, silmi/Ø, toole/Ø. Tällaiset täysin fuusioituneet muodot kuu-

luvat kuitenkin vaihtomorfi- eli prosessimorfitapauksiin (Wiik 1991: 91; Karlsson 

1998: 93), ja niissä on oikeastaan segmentaalisen Ø:n asemesta vaihtomorfit a – 

u, a – i ja i – e (vrt. segmentaalisiin pu/i/d, kõrge/i/d, pere/sid, jõge/sid).  

Päätteettömän yksikön genetiivin funktio on viron nominien paradigmassa 

erittäin keskeinen, koska kaikki yksikön muodot nominatiivia, partitiivia ja 

lyhyttä illatiivia lukuun ottamatta perustuvat siihen, samoin monikon nominatiivi. 

Genetiivistä tuli n-päätteen kadon takia suoraan vartaloksi kelpaava muoto, ja sen 

asemaa vahvisti postpositionaalisen komitatiivin kehittyminen genetiivi + 

*kansak -rakenteesta: *kēlen kansak >> keele kaas (1600-luvun alun kirjak.) > 

keele kaa > keelega (Rätsep 1979: 77–79). Heikkenevässä astevaihtelussa olevien 

sanojen kannalta oli lisäksi tärkeää, että niissä yksikön obliikvisijoissa, joissa oli 

vahva aste, koska pääte ei sulkenut edeltävää tavua, tapahtui muutoksia: essiivi 

katosi paradigman muotojen joukosta rantamurretta lukuun ottamatta, ja illatiivis-

sa tuli käyttöön kaikissa sanatyypeissä mahdollinen, tavun sulkeva pääte -sse, 

esimerkiksi jala/sse, sepa/sse, jutu/sse (vrt. sm. jalka/an, seppä/än, juttu/un). 

Näin ollen genetiivin astekaan ei ollut esteenä sille, että muoto hahmotettiin 

kaikkien obliikvisijojen perustaksi. Kun essiivi tuotiin kieleen uudelleen, se 

vakiinnutettiin heikkoasteisena heikkenevässä astevaihtelussa olevilla sanoilla 

(pojana, põlluna, vrt. sm. poikana, peltona), kuten aiemmin (ks. 4.3) olen esittä-

nyt. 

Viron nominiparadigman tärkeitä muotoja on yksikön genetiivin ohella mo-

nikon genetiivi, joka eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta on de- tai te-

suffiksillinen muoto, esimerkiksi pesa/de, tütar/de, kõrge/te, pimeda/te, hoone/te, 

suur/te, teis/te, oks/te. Synkronisesti suffiksiaines on tulkittavissa monikon tun-

nukseksi; genetiivillä ei päätettä ole (EKG I 1995: 195, 206). Siten muoto on 

morfotaktiselta rakenteeltaan monikon nominatiivin mukainen; rakenne on varta-

lo + monikon tunnus: puu/d – puu/de, teise/d – teis/te. Muodot eroavat toisistaan 



 105 

suffiksinsa ja osassa sanatyyppejä vartalonsa perusteella. Monikon nominatiivi on 

aina vokaalivartaloinen, mutta monikon genetiivi on joko vokaali- tai konsonant-

tivartaloinen; vartaloiden aste voi olla eri, esimerkiksi jala/d – jalga/de, murde/d 

– murre/te, ratta/d – ratas/te. 

Kielihistoriallisesti suomen monikon 2. genetiiviä vastaava viron monikon 

genetiivi on agglutinatiivisessa de-monikossa perustana muille monikon sijoille 

lukuun ottamatta nominatiivia ja partitiivia sekä paradigmaan kuulumatonta 

instruktiivia, aivan kuten yksikön obliikvisijat perustuvat yksikön genetiiviin. 

Suomen monikon genetiivi on asemaltaan vain yksi sija muiden monikkomuoto-

jen joukossa. Viron obliikvisijojen muodostuksen kannalta genetiivien kala – 

kala/de, jala – jalga/de, ratta – rattas/te suhde on yksiköllisen ja monikollisen 

taivutusvartalon suhde. i-monikollisten muotojen muuttuminen epähavainnolli-

siksi, loppu-n:n kato, yksikön genetiivin malli ja postpositionaalisen komitatiivin 

kehittyminen ovat tekijöitä, jotka vaikuttivat de-monikon syntyyn (Rätsep 1977: 

18–20; ks. edeltä lukua 5.1.2). 

Viron nominimuotojen morfotaktisten rakennemallien vertaaminen suomeen 

osoittaa kielten eriytyneen monissa kohdin. Erityisesti virossa on voimistunut 

fusionaalinen tendenssi. Viron tieteellisen kieliopin mukaan (EKG I 1995: 194) 

kielessä on nomineilla seitsemän morfotaktista rakennemahdollisuutta. Seuraa-

vassa tarkastelen viron ja suomen nominimuotojen morfotaktisia suhteita kie-

liopissa lueteltujen viron mallien pohjalta. Olen lisännyt luetteloon yhden raken-

nemahdollisuuden kohdaksi 5. Luettelossa plus tarkoittaa agglutinatiivista liitty-

mistä (morfofonologiset muutokset mahdollisia) ja miinus fuusiota. Esimerkkejä 

on jonkin verran enemmän, ja esitän ne ortografian mukaisessa asussa (kieliopissa 

käytetty fonologista merkintää). Symboli Ø tarkoittaa suffiksin nollaedustusta 

kategoriassa, jossa osin toisentyyppisissä paradigmoissa käytetään segmentaalista 

suffiksia (esim. yks. partit. pesa/Ø, mutta maa/d, aasta/t). Jos muodossa ei ole 

missään paradigmoissa suffiksia, se on vain vartalo (yks. nominatiivin lisäksi 

virossa aina yks. genetiivi n-päätteen kadon vuoksi). 
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Taulukko 3. Viron nominien morfotaktiset rakennemallit. 

Rakenne Esimerkkejä 

1. VARTALO + LUKU + SIJA pesa/de/s, aasta/i/l, ma/i/d 

2. VARTALO + LUKU pesa/d, pesa/de, mees/te, (ammuli) su/i 

3. VARTALO + SIJA pesa/s, (y. part.) pesa/Ø, (y. part., ill.) jalga/Ø  

jalu/l, õnnelike/st, (m. part.) pesi/Ø, pesi/s 

4. VARTALO – LUKU + SIJA õnnelike, kirjanike, silme (ees) 

5. VARTALO – LUKU (y. ill.) pessa, patta, ojja 

6. VARTALO – SIJA pesa/sid, pere/sid 

7. VARTALO + LUKU – SIJA (y. nom., gen.) pesa, (y. nom.) nimi,  

8. VARTALO (y. gen.) nime, (y. instr.) jala 

Verrattaessa rakenteita ja niitä kuvaavia esimerkkejä suomeen, voidaan havaita, 

että parhaiten kielten kesken löytyy vastaavuutta kohdissa 1 ja 7. Rakenne 

VARTALO + LUKU + SIJA edustaa vanhaa suomalais-ugrilaisille kielille omi-

naista tyyppiä, joka on suomessa paljon runsaammin käytössä kuin virossa ja on 

monikon muodostuksessa valtaedustus: talo/i/ssa, nais/i/lla, lase/j/a. Virossa 

sijamuodon Ø-edustus ei tule tässä rakenteessa kyseeseen, mutta suomessa se on 

mahdollinen omistusliitteisessä taivutuksessa (tällöin rakenne VARTALO + 

LUKU + SIJA + POSSESSIIVI) esimerkiksi sellaisissa marginaalisissa tapauksis-

sa kuin mon. instr. (om/i/n) lup/i/Ø/nsa (vrt. luv/i/n). 

Rakenteessa 7 esiintyy salkkumorfi, jossa yhdistyvät numeruksen ja kaasuk-

sen merkitykset. Virossa rakenne koskee sid-päätteisiä monikon partitiiveja. 

Suomessa taas vastaavanlaista edustusta on monikon genetiiveissä, esimerkiksi 

mies/ten, lasi/en, kala/in. Viron sid-partitiiveille ja suomen en- ja in-päätteisille 

monikon 2. genetiiveille on typologisesti yhteistä, että niiden salkkumorfi ei 

aiheuta sanan vartalossa mitään monikkoon viittaavia vokaalivaihteluja. Suomen 

salkkumorfitapausten määrä kasvaa, jos Karlssonin (1983: 190, 282, 286–287, 

292) tapaan yhdistetään monikon merkki sijapäätteeseen partitiivissa, genetiivissä 

ja illatiivissa, esimerkiksi kiv/iä, hullu/ja, lattio/ita, vene/iden, vene/itten, kalo/jen 

(mutta tulkinta lovi/en, käsi/en, mts. 286), ohu/isiin, kalo/ihin, hedelm/iin, 

nuor/iin. Huomattakoon kuitenkin, että partitiivin päätevariantit -A ja -tA voivat 

esiintyä myös yksikössä (vrt. talo/a – talo/j/a, vapaa/ta – vapa/i/ta), samoin 

illatiivin -hin sekä -Vn:n reaalistuma -in (vrt. pii/hin, sprii/hin – talo/i/hin, 

mansikko/i/hin ja siili/in – nuor/i/in). Vain monikon 1. genetiivin -den, -tten ja -en 

sekä illatiivin -siin puuttuvat yksiköstä. Perinteisen morfologisen analyysin 

pohjalta voisi esimerkiksi suomen monikon 1. genetiiviä kuvata kaavalla 

VARTALO + LUKU + LUKU – SIJA, mutta nykykielitajun mukaan tulkinta on 
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pikemminkin ikonisesti VARTALO + LUKU + SIJA, jossa sijaa osoittava aines 

esiintyy vain monikossa. 

Viron morfotaktisten rakenteiden 2. malli VARTALO + LUKU koskee kahta 

monikon sijaa, nominatiivia ja genetiiviä, joissa on vain monikon tunnus mutta ei 

päätettä. Suomessa tulee tällaista rakennetta noudattavana muotona kyseeseen 

vain nominatiivi pesä/t, poja/t jne. Viron monikon genetiivin suomalaiset kielihis-

torialliset vastineet, 2. genetiivin muodot kuten mies/ten, lasi/en ja kala/in, edus-

tavat rakennetta VARTALO + LUKU – SIJA eli suffiksiaines on salkkumorfi, niin 

kuin edellä todettiin. Suomen monikon nominatiivinkin osalta on toisinaan esitet-

ty salkkumorfitulkinta (esim. Karlsson 1983: 293). Viron 2. rakennemallin mukai-

sia ovat paradigmaan kuulumattomat, yksitavujen monikon instruktiivit (ammuli) 

su/i, (palja) pä/i. Ne ovat morfotaktisesti samanrakenteisia kuin monikon no-

minatiivi ja genetiivi, koska instruktiivissa ei esiinny päätettä missään sanatyypis-

sä. 

Rakennemalli 3 VARTALO + SIJA on viron tavoin yleinen suomessa yksikön 

sijamuodoissa, esimerkiksi pesä/ä, pesä/ssä, jalka/an, tyttö/nä. Omistusliitteisessä 

taivutuksessa, jolloin suomessa on lisäksi + POSSESSIIVI, voi esiintyä sijasta 

Ø-allomorfi: gen. talo/Ø/si (katto), vrt. talo/n (katto). Erikoistapaus suomen 

VARTALO + SIJA -rakenteiden joukossa on komitatiivi, joka on numerukseltaan 

neutraali: pien/ine laps/ine/en. Useimmiten komitatiivi kuitenkin miellettäneen 

rakenteen VARTALO + LUKU + SIJA (+ POSSESSIIVI) mukaiseksi: pien/i/ne 

laps/i/ne/en. 

Morfotaktisista rakenteista 4, 5 ja 6 kuvastavat viron kehittymistä agglu-

tinoivasta tyypistä fusionaaliseen suuntaan. Rakenne 4 VARTALO – LUKU + 

SIJA tulee kyseeseen fleksiivisen vartalomonikon muodoissa, joten sillä on 

sanatyypeittäisiä ja muotokohtaisia jakaumarajoituksia: vartalomonikko ei ole 

läheskään kaikista sanatyypeistä käytössä, ja sen kaasusvalikoimaan kuuluu 

tavallisena muotona osalla paradigmoja vain partitiivi, osalla kuuluvat lisäksi 

paikallissijat ja translatiivi sekä vain kirjanik-tyypillä muutkin sijat nominatiivia 

lukuun ottamatta, esimerkiksi jalu/st (vrt. yks. jala/st), jalu/l (vrt. jala/l), jalgu/Ø 

(vrt. jalga/Ø), kirjanike/s, kirjanike/ta, kirjanike/ga, kirjanikke/Ø. Tällaisella 

rakenteella ei ole suomen kirjakielessä vastinetta. 

Rakennemalli 5 VARTALO – LUKU, joka tieteellisestä kieliopista puuttuu, 

koskee vartalomonikon genetiivejä, jollaisia käytetään produktiivisesti vain 

kirjanik, õnnelik -tyyppisistä sanoista: kirjanike, õnnelike, lugemike, sõnastike. 

Lisäksi on yksittäisiä, lähinnä vakiintuneissa ilmauksissa esiintyviä muotoja, 

kuten jalge (all), silme (ees). Sama rakenne tavataan lisäksi kaksi- ja useampi-
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tavuisilla sanoilla paradigmaan kuulumattomassa, mutta toisinaan mahdollisessa 

monikon instruktiivissa (vrt. rakennemalli 2), esimerkiksi palja jalu, pikisilmi, 

(eesti) keeli, lehvivi hõlmu. Rakenteella ei ole suomessa vastinetta. 

Rakenne 6 VARTALO – SIJA esiintyy lyhyissä illatiiveissa, joissa vartalo-

konsonantti geminoituu: pessa, tuppa, tulle, majja, (oluline : olulise :) olulisse. 

Siten tyyppi on eriytynyt pitkäensitavuisten lyhyestä illatiivista jalga/Ø, linna/Ø 

(vrt. rakenne 3). Rakennemallilta 6 puuttuu vastine suomen kirjakielestä, mutta 

murteittain esiintyy sen mukaista edustusta, esimerkiksi LM yks. part. vik-

ka ’vikaa’, ruakka ’ruokaa’, leippä ’leipää’ (Rapola 1966: 30). Muodoissa on 

geminaation lisäksi lyhentynyt toisen tavun supistumavokaali. 

Rakennemalli 8 VARTALO koskee virossa päätteettömän yksikön nominatii-

vin ohella niin ikään päätteetöntä yksikön genetiiviä. Muotojen vartalot ovat olla 

samanlaiset, kuten esimerkiksi kala : kala, kõrge : kõrge, tai erilaiset, kuten 

tapauksissa nimi : nime, pime : pimeda, jalg : jala ja murre : murde. Suomalaise-

na vastineena tulee kyseeseen vain yksikön nominatiivi kala, nimi, jalka, pimeä 

jne. 

Rakenteita, jotka tavattaisiin suomessa mutta puuttuisivat virosta, ei ole lu-

kuun ottamatta + POSSESSIIVI -tapauksia. Molemmissa kielissä on mahdollista 

liitepartikkelien esiintyminen erilaisten morfotaktisten rakenteiden lopussa. 

Liittyminen on aina plusmerkkinen, ts. agglutinatiivinen; se ei aiheuta fuusiota 

eikä liioin morfofonologisia vaihteluja lukuun ottamatta suomessa rajakahdennus-

ta. Virossa tulee kysymykseen vain korostava kliitti -ki/-gi, esimerkiksi pe-

sa/de/s/ki, pesa/l/gi, jala/st/ki, jalgu/Ø/gi (EKG I 1995: 194). Suomessa liitepar-

tikkeleita on enemmän, ja niitä voi sananmuodon lopussa olla yksi, kaksi tai 

joskus jopa kolme: pesä/kö, pesä/n/pä, pesä/stä/kin, pesä/stä/kään; poika/kin/ko, 

äidi/ltä/kö/hän, se/pä/hän, mies/kö/s; viera/i/lle/kin/ko/han, tyttö/kin/kö/s. Liite-

partikkelit poikkeavat siis suomessa nominien taivutuksen tunnuksista, päätteistä 

ja omistusliitteistä, joista voi sananmuodossa esiintyä vain yksi morfi. (Karlsson 

1983: 234.) 

5.2 Verbien taivutus 

Suomen ja viron verbien muodot voivat olla finiittisiä tai infiniittisiä. Finiittiset 

muodot ovat joko yhdistämättömiä tai liittomuotoja. Molempien kielten konju-

gaatiossa esiintyvät kategoriat ovat pääluokka eli verbaaligenus, modus, tempus, 

numerus ja persoona. (ISK 2004: 132–133; EKG I 1995: 223). 
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Viron kieliopeissa (EKG I 1995: 223; EKKR 2000: 199, 219–220) lasketaan 

nykyään lisäksi verbitaivutuksen morfologisiin kategorioihin ns. kõneliik (”puhe-

laji”), joka perustuu muotojen kahtiajakoon myönteisiin (affirmatiivi) ja kieltei-

siin (negatiivi). Kielto on modaalinen ilmiö, ja myönteinen/kielteinen-

oppositioparin jäsenistä se on tunnusmerkkinen sekä frekvenssiltään että morfo-

logisesti: on kieltomorfeemeja mutta ei myöntömorfeemeja (Hakulinen – Karls-

son 1979: 266). Kieltomuodot ovat kummassakin kielessä aina liittomuotoja 

(virossa tosin poikkeuksena pole, poleks jne.). On huomautettu (esim. Penttilä 

1963: 212) siitä, että suomessa osa kieltoilmauksissa olevista pääverbin muodois-

ta, konnegatiiveista, vaatii täydennyksekseen kieltoverbin pakollisesti, esimerkik-

si (ei) oteta, (ei) otettaisi, (et) ottane, (älkää) ottako, (älköön) otettako, tai valin-

naisesti, eli samat muodot voivat esiintyä myös myöntömuotoina, kuten (ei) 

ottaisi, (älä) ota (vrt. myönt. ottaisi, ota). Osa verbimuodoista voi esiintyä vain 

myöntörakenteissa, muun muassa otan, ottaisimme, ottakaa, otetaan, otettiin, 

otettakoon. Suomen ja viron kesken on tällaisten myöntö- ja kieltomuotojen 

suhteiden välillä eroja: virossa voidaan useammin käyttää samaa muotoa sekä 

myöntö- että kieltoilmauksissa, mikä paljolti johtuu suomeen verrattuna laajem-

masta persoonapäätteettömyydestä sekä imperatiivirakenteiden eroista (esim. 

(ärgem) lugegem, (ärge) laulge, (ei) loetaks, (ärgu) kirjutatagu, vrt. sm. (äl-

käämme) lukeko, (älkää) laulako, (ei) luettaisi, (älköön) kirjoitettako; suomen 

muodot eivät esiinny myöntöilmauksissa). 

Infiniittisillä verbimuodoilla on vain yksi finiittimuotojen kanssa yhteinen 

taivutuskategoria, nimittäin pääluokka, sillä morfotaktisesti passiivin suffiksi on 

välittömästi vartalon jäljessä, ennen infiniittimuodon tunnusta tai vastaavasti 

finiittimuodoissa ennen muita suffikseja (esim. sm. juos/ta/e/ssa, juos/ta/va – 

juos/ta/an, juos/ta/isi/in, vir. loe/ta/ma, loe/ta/v – loe/ta/kse, loe/ta/ks). Infiniittis-

ten muotojen suffiksi nominaalistaa muodon niin, että siinä tavataan samoja 

kategorioita kuin nominien deklinaatiossa: sija, numerus ja omistusliitteisen 

taivutuksen persoona. Karlsson (1983: 227) on todennut, että infinitiivisuffiksit 

kuuluvat syntaksiperäisyytensä vuoksi lähemmin taivutukseen kuin sananjohtoon 

ja että infinitiivit ovat täydennysjakaumassa finiittimuotojen kanssa. Partisiipeilla 

taas on toisaalta verbinomaista käyttöä – etenkin liittomuodoissa – ja toisaalta 

adjektiivinomaista käyttöä, jolloin ne ovat itsenäisten johdosten kaltaisia. Tällöin-

kin ne voivat saada verbille ominaisia määritteitä. 

Suomen ja viron välillä on infiniittisten muotojen kategorioiden esiintymises-

sä huomattavia eroja. Suomen infinitiivit ovat aina jossakin sijassa (tosin 1. eli 

A-infinitiivin lyhyemmän muodon sija on synkronisesti hämärä); virossa ei näin 
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välttämättä ole, kuten morfotaksin käsittelystä (5.2.4) ilmenee. Esimerkiksi ma- ja 

da-infinitiivit ovat kehittyneet päätteettömiksi perusinfinitiiveiksi. Numerus on 

niin ikään vähän edustuneena: monikko tulee kysymykseen lähinnä v-parti-

siipissa, suomen 1. eli VA-partisiipin vastineessa (luge/va/i/s, loe/ta/va/i/s). 

Persoonakategoria ei viron infiniittisissä muodoissa voi esiintyä, koska kielestä 

puuttuvat possessiivisuffiksit. Piirre on yhteydessä infiniittimuotojen ja syntaksin 

tasolla lauseenvastikkeiden vähemmyyteen suomeen verrattuna. Kummassakin 

kielessä voi partisiipeilla olla komparaatiota, esimerkiksi sm. lue/tta/va/mpi, 

kulu/ne/in, vir. loe/ta/va/m, kõige kulu/nu/m (viron osalta ks. EKG I 1995: 85). 

Verbien paradigmassa ei ole sellaista selkeästi tarjolla olevaa perusmuotoa 

kuin nomineilla yksikön nominatiivi, joka on rakenteeltaan yksimorfeeminen ja 

joka myös psykolingvistisesti on perustava (Karlsson 1983: 197). Yksikön no-

minatiivi on niin ikään esimerkiksi sanakirjoissa nominin hakumuoto. Verbien 

hakumuotona käytetään suomen kielen esityksissä 1. infinitiivin lyhyempää 

muotoa (latiivia), joka ei kuitenkaan sovellu kielenkuvauksen perusmuodoksi 

muun muassa rakenteellisista ja psykolingvistisistä syistä. Se on useampimorfee-

minen (kerto/a, juos/ta, tul/la) ja esiintymistaajuudeltaan useita finiittimuotoja 

harvinaisempi. Verbien perusmuodoksi käy suomessa parhaiten aktiivin indikatii-

vin preesensin yksikön 3. persoonassa esiintyvä vartalo, joka astevaihtelullisilla 

verbeillä on aina vahva-asteinen, esimerkiksi kasva/a, juokse/e, kerto/o, alka/a, 

pienene/e, harkitse/e. Useimmilla verbityypeillä tämä on sidonnainen vartalo, 

joka edellyttää V-persoonapäätteen liittymistä. Muutamissa tyypeissä yksikön 3. 

persoonana käytetään kuitenkin (vahvaa) vokaalivartaloa sellaisenaan: saa, tuo, 

haravoi, emännöi, hakkaa, lupaa. Perusmuotoasemalle löytyy myös psykolingvis-

tistä pohjaa. (Karlsson 1983: 207–208.) Yksiköllisyyden, astevaihtelusuhteiden ja 

yleisyyden (esim. yksipersoonaisista verbeistä ainoa muoto) vuoksi preesensin 

yksikön 3. persoona on verbimuodoista vähiten tunnusmerkkinen, mikä on perus-

kategorialle ominainen piirre. 

Viron verbien hakumuodoksi on vakiintunut ma-infinitiivi lukuun ottamatta 

suomalaisille tarkoitettuja sana- ja oppikirjoja, joissa yleensä hakumuotona 

käytetään 1. infinitiivin vastinetta da-infinitiiviä. Muotojen sopivuudesta perus-

muodoksi voidaan esittää samanlaisia huomautuksia kuin suomen 1. infinitiivistä. 

ma-infinitiivi olisi sikäli sopivampi kuin da-infinitiivi, että se on astevaihteluver-

beillä aina vahva-asteinen (luge/ma, õppi/ma, hakka/ma, õmble/ma), kun taas da-

infinitiivissä aste on osalla verbejä vahva ja osalla heikko (luge/da, õppi/da – 

haka/ta, õmmel/da). Kuitenkin ma-infinitiivissä on useampimorfeemisuuden 

ohella vartalon kahtalaisuutta: osa verbityypeistä käyttää vokaalivartaloa (saa/ma, 
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tule/ma, luge/ma, hakka/ma), osa konsonanttivartaloa (saat/ma, kand/ma, laul/ma, 

seis/ma), jollainen on usein suomeen verrattuna sekundaari. 

Virossa ei liioin yksikön 3. persoonan vartalo sovellu suomen tavoin perus-

muodoksi, koska se on heikkenevässä astevaihtelussa olevilla sanoilla muiden 

persoonien analogian (vrt. Kettunen 1962: 33–34, 173) takia heikkoasteinen, 

esimerkiksi luge/da : loe/b, õppi/da : õpi/b, kand/a : kanna/b. Sama ominaisuus 

koskee viron ainoita suffiksittomia verbimuotoja, yleensä keskenään samanlaisia 

imperatiivin yksikön 2. persoonaa ja indikatiivin preesensin konnegatiivia: loe! – 

(ei) loe, saada! – (ei) saada, kanna! – (ei) kanna. Muiden verbityyppien osalta 

tällainen muoto kävisi perusmuodoksi, esimerkiksi (ei astevaihtelua:) jää/ma : 

jää! – (ei) jää, ela/ma : ela! – (ei) ela, kõnele/ma : kõnele! – (ei) kõnele, (vahve-

neva astevaihtelu:) hakka/ma, haka/ta : hakka! – (ei) hakka, õmble/ma, 

õmmel/da : õmble! – (ei) õmble. Kuitenkaan yhteistä, kaikissa verbityypeissä vain 

(vahvan) vokaalivartalon käsittävää muotoa ei virosta löydy (ks. esim. EKG I 

1995: 121 ja Ehala 1997: 375–376). Verbityypeissä lugema ja õppima vahva 

vokaalivartalo esiintyy ma- ja da-infinitiiveissä sekä niistä saatavissa muissa 

suffiksillisissa muodoissa. Sellaisissa heikkenevän astevaihtelun verbeissä, joissa 

ma-infinitiivi on (sisäheiton vuoksi) konsonanttivartaloinen, on diakronisesti 

ainoa vahvan vokaalivartalon säilyttänyt muoto da-infinitiivi, esimerkiksi saata, 

jätta, tappa, kanda, murda, leida. Tällaiset muodot ovat oikeastaan tulleet suffik-

sittomiksi, kun infinitiivin tunnuksen vokaali on sulautunut vartalon loppu-a:han 

(kanda < *kanta/a < *kanta/δa/k, kuten nomineilla partitiivissa kala < *kala/a < 

*kala/δa). Verbien synkronisen kuvauksen kannalta on kuitenkin tarkoituksenmu-

kaista tulkita toisen tavun a infinitiivin tunnukseksi, koska näin saadaan vartalo, 

jota käytetään da-infinitiiviin pohjautuvissa paradigman muodoissa (esim. 

kand/es, kand/ke, kand/nud). (Remes 1983: 157–158.) 

Virolaisessa kielioppitermistössä verbien perusmuodoilla (põhivorm) tarkoi-

tetaan neljää merkkimuotoa, teemaa, joka koostuu 1) ma-infinitiivistä, 2) da-

infinitiivistä, 3) indikatiivin preesensin yksikön 1. persoonasta ja 4) tud-

partisiipista. Teemamuotojen lisäksi verbin ns. päämuotoihin (peavorm) on usein 

laskettu kolme muotoa, jotka eivät osalla verbejä ole muodostettavissa säännölli-

sesti perusmuodoista: aktiivin indikatiivin imperfekti (i-tunnuksiset aktiivin 

imperfektit), nud-partisiippi (läinud, teinud jne.) ja passiivin indikatiivin myöntö-

preesens (ollakse, pannakse, juuakse, lüüakse -tyyppiset tapaukset. (Valgma – 

Remmel 1970: 122–123; Remes 1983: 137–139.) Eesti keele käsiraa-

mat -teoksessa (2000: 155, 234–235) on luovuttu päämuodon käsitteestä. Perus-

muotoihin on yksikön 1. persoonan asemesta sisällytetty yksikön 3. persoona, 
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josta saadaan esimerkiksi muut preesensin muodot (kanna/b → kanna/n, kanna/d 

jne.). Kolmas persoona on useilla verbityypeillä toisin kuin suomessa heikkoas-

teinen, joten suomalaisen kannalta on tarkoituksenmukaisempaa pitää viron 

preesensin (ja konditionaalin) muodostuksessa perusmuotona yksikön 1. persoo-

naa, jonka astetta 3. persoonat noudattavat (kanna/n → kanna/d, kanna/b, kan-

na/vad). Passiivimuotojen perustaksi on käsikirjassa valittu tud-partisiipin sijasta 

passiivin indikatiivin preesens, joka kuitenkin eräillä verbityypeillä poikkeaa 

vartalon tai tunnuksen taikka molempien osalta muista passiivimuodoista. 

5.2.1 Pääluokat 

Sekä verbien finiitti- että infiniittimuodoille yhteinen kielioppikategoria on 

pääluokka (kielihistoriallisesti osin myös tempus). Suomen ja viron aktiivi on 

tunnusmerkitön. Sen ohella kielissä on pääluokka, jossa tekijä jää epämääräiseksi 

niin persoonaltaan kuin numerukseltaan (ks. Hakulinen – Karlsson 1979: 255). 

Suomessa tätä tunnusmerkkistä, passiiviksi nimitettyä kategoriaa luonnehditaan 

yksipersoonaiseksi, koska finiittimuodoissa käytetään kielihistoriallista yksikön 3. 

persoonan pääteaineksia (Erkki Itkonen 1966: 271–272; Hakulinen 1979: 240–

241). Varsinainen passiivigenus, jollainen esimerkiksi indoeurooppalaisissa 

kielissä esiintyy, suomesta puuttuu. 

Virossa vastaavasta tekijältään indefiniittisestä kategoriasta käytetään nimi-

tystä impersonaali (impersonaal eli umbisikuline tegumood; Valgma – Remmel 

1970: 120; Hint – Maanso 1992: 110). Tieteellisessä kieliopissa sen nimenä 

esiintyy lisäksi impersonaalinen passiivi (impersonaalne passiiv; EKG I 1995: 

73), esimerkiksi saa/da/kse, tul/d/i, saade/ta/ks, ela/ta/gu, teh/ta/ma, loe/ta/v, 

kirjuta/tud. Koska kyse on suomen passiivin morfologisesta ja useimmiten syn-

taktisesta vastineesta, käytän esityksessäni impersonaalin asemesta suomalaisille 

tarkoitetuissa viron kieliopeissa ja oppikirjoissa vakiintunutta passiivi-nimitystä 

(ks. jo Krohn 1872: 107–109 sekä Kettunen 1955: 59, 66–67, Remes 1983: 64, 

Kasik 1991: 133–135). 

Viron passiivi eroaa morfologisesti suomen passiivista ennen kaikkea kahdes-

sa suhteessa: 1) indikatiivin preesensissä on säilynyt alkuperäisempi, ksen-

loppuiseen suffiksiainekseen palautuva tyyppi ja 2) passiivissa ei esiinny per-

soonapäätettä, eli suomen suffiksilta -Vn puuttuu passiivimuodoista vastine. 

Diakronisesti tosin preesensiin saadakse, tullakse, elatakse jne. kuuluva se-aines 

on sellainen (< *-sen, jonka edellä oleva k on vanha preesensin merkki; Hint 

1978: 479; Hakulinen 1979: 241; Remes 1983: 132), mutta nykykielen kannalta 
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on tarkoituksenmukaista katsoa koko -kse passiivin preesensin tunnukseksi (ks. 

lähemmin 5.2.2.2). 

Virossa esiintyy morfologisen personaali–impersonaali-opposition ohella 

myös puhtaasti syntaktisesti ilmenevä aktiivi–passiivi-vastakkaisuus, jossa passii-

vitapaukset muistuttavat muun muassa germaanisten kielten passiivia. Viron 

syntaktinen passiivi on tavallinen esimerkiksi tilapassiivirakenteissa, joissa on 

tud-partisiippimuotoinen predikatiivi: 

Uks on suletud. 

Ta on üllatatud. 

Tällaiset lauseet, joilla on passiivinen merkitys ja joihin sisältyvät subjekti ja 

predikatiivi, ovat asultaan samanlaisia kuin objektin ja impersonaalisen predikaa-

tin käsittävät lauseet; eroa on aikaparadigmassa. Esimerkiksi lause Uks on suletud 

voidaan tulkita joko siten, että siinä uks on subjekti, jolloin se vastaa ilmausta Uks 

on kinni, tai siten, että siinä on objektin uks ohella perfektissä oleva predikaatti ja 

se on impersonaalinen. Tällöin sitä vastaisi preesensissä ilmaus Uks suletakse. 

(EKG II 1993: 30–31; EKG I 1995: 74; ks. myös Rajandi 1966 ja 1967 sekä 

Rätsep 1981a: 456–457.) 

Mati Hint (1998b: 195) on käsitellyt passiivin ja impersonaalin kuvauksen 

ongelmia ja esittänyt, että teknisesti sopiva ratkaisu voisi olla sellainen, jossa 

olema-verbin muodosta + tud-partisiipista koostuva rakenne voidaan samalla 

käsittää joko impersonaalin perfekti-/pluskvamperfektimuotoiseksi predikaatiksi 

tai passiiviseksi ilmaukseksi, jossa on predikatiivi. Hän kuvaa kategorioiden 

suhdetta seuraavalla esimerkkisarjalla: 

impersonaalinen Klapid avatakse. 

 Klapid avati. 

impersonaalinen + passiivinen Klapid on avatud. 

 Klapid oli(d) avatud. 

passiivinen Klapid on olnud avatud. 

 Klapid olid olnud avatud. 

Koska impersonaalin ja passiivin erottaminen ei ole viron verbien taivutusmorfo-

logian kannalta olennainen seikka, varsinaista passiivia ei tarkastella enempää 

tässä tutkimuksessa, ja suomen ja viron morfologisen vertailun yksinkertaistami-

seksi passiivi-nimitystä käytetään viron impersonaalisista muodoista. 
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Pääluokista aktiivi on tunnusmerkitön, passiivi tunnusmerkkinen. Passiivin 

tunnuksissa on kummassakin kielessä konsonanttiaines, jota seuraa väljä vokaali 

lukuun ottamatta imperfektiä sekä toista partisiippia, jossa on salkkumorfi. Tun-

nusten allomorfeissa on kuitenkin suomen ja viron välillä merkittäviä eroja. 

Suomen kielen passiivilla on kaksi täydennysjakaumassa olevaa tunnusta, jotka 

molemmat ovat astevaihtelullisia: 

1. Pitempi tunnus, jonka konsonanttiaineksena on geminaatta-t, esim. 

ote/tta/va : ote/ta/an, kirjoite/tt/i/in : kirjoite/ta/an, kerro/ttu : kerro/tu/n. 

2. Lyhyempi tunnus, jonka konsonanttiaines on yksinäis-t, esim. saa/ta/va : 

saa/da/an, haravoi/t/i/in : haravoi/da/an, teh/tä/kö/ön : teh/dä/än. Verbivarta-

lon loppu-n:n, -l:n ja -r:n jäljessä tunnus alkaa heikossa asteessa vastaavalla 

konsonantilla: men/t/i/in : men/nä/än, tul/ta/va : tul/la/an, pur/ta/e/ssa : 

pur/ra/an. Vaihteluttomana, aina t:llisenä tunnus esiintyy s:n jäljessä: 

juos/ta/va : juos/ta/an, pääs/ty : pääs/ty/n. 

Virossa passiivin tunnus, jonka konsonanttina on t (usein [t̆t]) tai d, on astevaihte-

lun ulkopuolella, esim. ela/t/i : ela/ta/kse, saa/d/i : saa/da/kse (vrt. sm. elettiin : 

eletään, saatiin : saadaan). Posti (1945: 357) on Mihkel Toomseen viitaten 

pitänyt todennäköisenä, että saadakse-tyyppisten muotojen passiivin tunnuksen 

vahva-asteisuus on analogisesti peräisin sellaisista paradigman passiivimuodoista, 

joissa suffiksin vahva aste on säännönmukaisesti kehittynyt. Klusiilin sisältävä 

passiivin tunnus puuttuu kuitenkin eräiden verbien myöntöpreesensistä, vaikka 

vastaavassa kieltomuodossa klusiili esiintyykin yleisedustuksen mukaisesti. Kyse 

ei ole astevaihtelusta, sillä esimerkiksi suomessa tällaisten viron verbien vastineil-

la on sama passiivin tunnuksen heikko aste sekä myöntö- että kieltomuodossa. 

Tapaukset, joilla on kiintoisaa suffiksin äänneasun yhteyttä da-infinitiiviin, 

voidaan sijoittaa kahteen ryhmään: 

1. Verbit, joiden da-infinitiivissä on tunnus a vokaalin tai h:n jäljessä, esim. 

(tuu/a :) tuu/a/kse (mutta kielt. ei too/da), (käi/a :) käi/a/kse (ei käi/da), 

(teh/a :) teh/a/kse (ei teh/ta); vrt. sm. käydään – ei käydä, tehdään – ei tehdä. 

1900-luvun alussa kirjakieltä säännötettäessä oli esillä kilpailevana vaihtoeh-

tona levikiltään suppea-alaisempi, klusiilinen myöntömuoto too/da/kse, 

teh/ta/kse (Kask 1984: 189; Raag: 1990: 438). 

2. tulema-tyyppiset verbit ja verbi minema, joilla da-infinitiivissä on tunnuksen 

alkukonsonantti assimiloitunut vartalon loppukonsonantin kaltaiseksi, esim. 

(tul/la :) tul/la/kse (mutta kielt. ei tul/da), (sur/ra ’kuolla’:) sur/ra/kse (ei 
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sur/da), (min/na :) min/na/kse (ei min/da); vrt. sm. tullaan – ei tulla, surraan 

– ei surra, mennään – ei mennä. 

Näihin kahteen ryhmään kuuluvat viron verbien myöntöpreesensit ovat ainoita 

tapauksia, joissa passiivin tunnus on klusiiliton; muissa tyypeissä piirrettä ei 

esiinny, kuten muun muassa osoittavat verbit (kuul/da :) kuul/da/kse – ei kuul/da, 

(õmmel/da :) õmmel/da/kse – ei õmmel/da; vrt. sm. kuullaan – ei kuulla, 

ommellaan – ei ommella.  

Virossa kandma-, murdma-tyyppisissä verbeissä (d ennen ma-tunnusta) on 

kehitys johtanut vartalon ja passiivin tunnuksen fuusioon, eikä näiden ainesten 

välisen morfeeminrajan määrittely ole mahdollista (Remes 1983: 158; EKKR 

2000: 211–212, 288). Passiivi perustuu vahva-asteiseen konsonanttivartaloon: 

kand+takse → kantakse 

murd+ti → murti 

hoid+tud → hoitud 

(vrt. sm. kanne/taan, murre/ttiin, hoide/ttu). Suomessa puolestaan tavataan passii-

vissa toisentyyppistä morfeeminrajan hämärtymistä. Sellaisissa verbiryhmissä, 

joissa on t-loppuinen konsonanttivartalo, on rajan määrittely ongelmallista indika-

tiivin preesensissä ja 2. partisiipin heikkoasteisissa muodoissa, koska niissä on 

tapahtunut kehitys *-t+t- > *-t̆t- > -t-, esimerkiksi (supistumaverbit:) vastataan, 

vastatun (vrt. vastat+tu), (ne-johdokset:) edetään, edetyssä (vrt. edet+ty), (itse-

johdokset:) harkitaan, harkitulta (vrt. harkit+tu). Virossa paradigmasuhteet ovat 

näissä verbiryhmissä muuttuneet niin, että ne- ja itse-johdosten vastineilla on vain 

vokaalivartaloisia muotoja (häbene+takse, valitse+tud) ja supistumaverbien 

kielihistoriallisesti konsonanttivartaloiset muodot on nykykielessä pradigmatyy-

pissä tapahtuneen restrukturoitumisen vuoksi tarkoituksenmukaista tulkita vokaa-

livartaloisiksi (lähemmin 9.2.2). 

Sellaisissa suomen kielen passiivimuodoissa, joissa käytetään pitempää pas-

siivin tunnusta, edustaa verbivartalon loppu-a:ta ja -ä:tä tunnuksen edellä e, 

esimerkiksi laula/n : laule/taan, elä/n : ele/ttiin, kirjoita/n : kirjoite/ttu, ymmär-

rä/n : ymmärre/tään. Virossa ei kuitenkaan vastaavaa vaihtelua yleensä esiinny, 

kuten osoittavat muun muassa lukuisat tapaukset tyyppiä ela/n : ela/takse, ja-

ga/n : jaga/ti, kirjuta/n : kirjuta/tud. Tällaisten paradigmojen passiivimuotojen 

a:llisuutta pidettiin aikoinaan (esim. Setälä 1915: 135 alav. 2, Posti 1945: 356–

357) supistumaverbien (vastatakse, hüpati, visatud jne.) vaikutuksesta johtuvana. 

Posti on sittemmin (1975: 330–331) osoittanut, että virossa on lähdettävä useam-
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min kuin suomessa passiivin muodostuksessa lyhyemmän tunnuksen käytöstä, 

jolloin tunnusta edeltävä a on odotuksenmukainen, eikä tarvitse olettaa analogista 

e:n korvautumista a:lla. Samassa yhteydessä (mas. 327–330) hän on antanut 

selityksen haplologiselta näyttävälle passiivityypille kirjutakse, jota tavataan 

murteittain ja jollainen 1800-luvun lopulla sekä vielä osin kielenuudistuksen 

kaudellakin (Kask 1970: 251, 308, 1972b: 352–353 ja 1984: 185; Tauli 1968: 73–

74 ) kilpaili kirjakielisestä asemasta pitemmän kirjutatakse-tyypin kanssa. Muo-

dossa olisi ollut alkuaan vartalon jäljessä passiivin lyhyemmän tunnuksen heikko 

aste, ja äännekehitys olisi johtanut tunnuksen katoedustukseen: *kirjoittaδaksen > 

kirjutakse. Hintin (1972a: 604) mielestä tällaisten muotojen ta-aineksen voidaan 

katsoa olevan samalla kertaa sekä johtimen että passiivin tunnuksen tehtävässä, 

mutta vain kse-suffiksin edellä. 

Virossa on myös tapauksia, joissa verbivartalon a muuttuu passiivin tunnuk-

sen edellä e:ksi. Näin käy aina saatma-tyyppisten verbien (fortisklusiili ennen 

ma-tunnusta) paradigmassa, esimerkiksi saada/n : saade/takse, osta/n : oste/ti, 

tapa/n : tape/tud, jäta/n : jäe/takse (vartalon t katoaa yleensä dissimilatorisesti 

passiivista, kun ensi tavussa on lyhyt vokaali). Lisäksi on sellaisia yksittäisiä 

sanoja kuin (vedama :) vea/n : vee/takse, (pidama :) pea/n : pee/ti ja epäsäännöl-

linen (ajama :) aja/n : ae/tud. 

Suomen verbiparadigmoissa passiivimuodot perustuvat aina yksivartaloisilla 

verbeillä vokaalivartaloon ja kaksivartaloisilla verbeillä konsonanttivartaloon. 

Virossa tavataan kuitenkin jonkin verran suomelle vierasta vartaloiden käytön 

kahtalaisuutta: (uskuma :) usutakse ~ ustakse, (kiskuma :) kistakse ~ kisutakse 

(näillä verbeillä valinnaista konsonanttivartaloisuutta vain passiivissa). Lisäksi 

esimerkiksi tegelema-tyyppisillä verbeillä paradigma voi olla kaksi- tai yksivarta-

loinen: tegeldakse ~ tegeletakse, kõnel/di ~ kõneleti (ks. 9.2.1). 

Kokoavasti voi todeta, että suomen ja viron välillä on passiivin muodostuk-

sessa eroja useissa kohdin: 

– Passiivin tunnusten käyttö (esim. sm. saatiin : saadaan – vir. saadi :  

saadakse, sm. tullaan : ei tulla – vir. tullakse : ei tulda). 

– Vartaloiden käyttö (sm. jätän : jätettiin – vir. jätan : jäeti, sm. kannan :  

kannettiin – vir. kannan : kanti, sm. juodaan : juotiin – vir. juuakse : joodi). 

– Vartalovokaalin vaihtelu (sm. valan : valetaan – vir. valan : valatakse). 

– Passiivin persoonapääte (sm. istuttiin, istuttaisiin, istuttakoon – vir. istuti, 

istutaks, istutagu). 

– Preesensin tyyppi (sm. istutaan, tullaan – vir. istutakse, tullakse). 



 117 

5.2.2 Finiittimuodot 

5.2.2.1 Modukset 

Modaalisuutta voidaan ilmaista kielessä monin keinoin, esimerkiksi kiellolla, 

modaaliverbeillä ja modaalisilla adverbeilla. Verbimoduksen käyttö, kieliopillis-

ten morfeemien liittäminen verbin vartaloon, on synteettinen keino välittää mo-

daalista informaatiota. (Hakulinen – Karlsson 1979: 273; Karlsson 1998: 228.) 

Suomen ja viron yhteisiä moduksia ovat indikatiivi, joka on tunnusmerkitön 

kategoria, sekä konditionaali. Molemmissa kielissä esiintyy myös imperatiivi, 

joka tosin on luonteeltaan enemmän interpersoonallinen kuin modaalinen; velvoi-

tuksen merkityksen takia se kuitenkin ilmaisee deonttista modaalisuutta (Karls-

son, mp.; ISK 2004: 1510–1511; vrt. KSK 1994: 168). Uusissa viron kieliopeissa 

erotetaan varsinaisesta imperatiivista omaksi moduksekseen jussiivi (EKG I 

1995: 83; EKKR 2000: 218; vrt. esim. Valgma – Remmel 1970: 117–119 ja Hint 

– Maanso 1992: 106–107). Sillä ilmaistaan muun muassa epäsuoraa kehotusta tai 

käskyä, jonka puhuja suuntaa puhetilanteeseen osallistumattomalle henkilölle tai 

joka on peräisin tällaiselta henkilöltä. Jussiivi-nimitys on otettu myös Isoon 

suomen kielioppiin (esim. ISK 2004: 145, 1511, 1576–1578), mutta sitä käytetään 

imperatiivimoduksen piiriin kuuluvista kolmansien persoonien ja passiivin muo-

doista (kertokoon, kertokoot, kerrottakoon). Virosta puuttuu suomen potentiaalin 

vastine; suomessa taas ei esiinny viron tavoin kvotatiivia, epäsuoraa tapaluokkaa 

(modus obliquus). Suomen ja viron modusjärjestelmien suhteita kuvaa taulukko 4 

(suomen jussiivi on merkitty imperatiivin alakategoriaksi). 

Taulukko 4. Suomen ja viron modusjärjestelmien suhteet. 

SUOMI VIRO 

Indikatiivi Indikatiivi (kindel kõneviis) 

Konditionaali Konditionaali (tingiv kõneviis) 

Potentiaali – 
– Kvotatiivi (kaudne kõneviis) 

Imperatiivi (käskiv kõneviis) 

yks. 2. persoona 

mon. 1. ja 2. persoona 

Imperatiivi 
yks. 2. persoona 

mon. 1. ja 2. persoona 

Jussiivi (möönev kõneviis) 

yks. ja mon. 3. persoona 

passiivi 

kaikki persoonat 

passiivi 
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Indikatiivilla ei ole tunnusta. Se on tavallaan yleismodus, jonka tempusvalikoima 

on muita moduksia laajempi ja jolla semanttisesti neutraalina voidaan esimerkiksi 

leksikaalisia keinoja apuna käyttäen ilmaista usein samaa kuin tunnusmerkkisillä 

moduksilla (esim. EKG I 1995: 80–81). Sekä suomessa että virossa on yksi 

tunnusmerkkinen muoto, joka pyrkii normaalissa tyylissä korvautumaan indika-

tiivilla, nimittäin imperatiivin monikon 1. persoona. Muoto koetaan ylätyyliseksi 

ja osin vanhahtavaksi. Kielet ovat kuitenkin valinneet eri muodot sen korvaami-

seen. Suomessa käytetään passiivin indikatiivin preesensiä: lähdetään kotiin! (pro 

lähtekäämme kotiin!; Penttilä 1963: 471; Yli-Vakkuri 1986: 154, 160–161; ISK 

2004: 1566–1568). Virossa on tällaisissa tapauksissa muotona vastaava aktiivin 

indikatiivin persoona: ootame!, hakkame laulma! (pro oodakem!, hakkakem 

laulma!; Valgma – Remmel 1970: 119; EKG I 1995: 82). Erikoinen muoto on 

normaalin indikatiivin preesensin läheme sijasta optatiivisesti käytettävä sisä-

heittoinen lähme! (pro mingem!), joka imperatiivisuffiksin puuttumisesta huoli-

matta on leksikaalistunut vain imperatiiviseen tehtävään. 

Kuten kohdassa 4.1 on mainittu, ovat suomen ja viron konditionaalityypit eri 

alkuperää, vaikka muotojen käyttö on kielissä samantapaista. Suomen kantaisin, 

hyppäisin -tyyppinen muoto perustuu astevaihteluverbeillä aina vahvaan vokaali-

vartaloon; isi-suffiksi aiheuttaa usein morfofonologisia vaihteluja vartalovokaalis-

sa, esimerkiksi saa/n : sa/isi/n, tule/n : tul/isi/n, vastaa/n : vasta/isi/n, juo/n : 

jo/isi/n. Viron ks(i)-tunnuksinen konditionaalissa käytetään indikatiivin preesen-

sin mukaista vartaloa, joten muoto voi olla joko heikko- tai vahva-asteinen: 

kanna/ksi/n – hüppa/ksi/n. Toisaalta virossa tunnus ei aiheuta morfofonologisia 

vaihteluja vartalovokaalissa: saa/n : saa/ksi/n, tule/n : tule/ksi/n, vasta/n : 

vasta/ksi/n, joo/n : joo/ksi/n. Sellaiset vokaalinvaihtelut, jotka esiintyvät heikko-

asteisissa tapauksissa kuten loeksin, peaksin, seoksin (vrt. luge/da, pida/da, 

sidu/da), eivät johdu konditionaalin suffiksin liittymisestä vartaloon vaan ovat 

morfologistuneen astevaihtelun aiheuttamia automaattisia fonotaktisia piirteitä 

(suppea vokaali ei voi esiintyä heikkoasteisten muotojen supistumavokaaleissa 

eikä -diftongissa). Kielenoppimisen kannalta konditionaali on hyvä esimerkki 

yhteisestä kategoriasta, jossa kuitenkin on merkittäviä eroja muodostamisessa. 

Virossa muoto on suhteellisesti enemmän tunnusmerkkinen kuin suomessa ennen 

kaikkea astevaihtelusuhteiden, mutta myös myöhemmin puheeksi tulevan per-

soonapäätteiden käytön perusteella. Kummankin konditionaalityypin suffiksit 

ovat kielihistoriallisesti yhdysperäisiä: varsinaiseen modustunnukseen on liitetty 

imperfektin i (< *j) –suffiksi, mikä alkuaan on merkinnyt persoonapäätteissä 

imperfektin mukaista käyttöä. Nykykielissä i, joka yksikön 3. persoonassa on 
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ollut altis loppuheitolle (vir. ta tule/ks, sm. puhek. hän/se tul/is), tajutaan osaksi 

konditionaalin tunnusta (Häkkinen 2002: 105). 

Koillis-Viron rantamurteessa (Must 1987: 251–254) esiintyy myös suomen 

tyyppistä konditionaalia (esim. veisin ’viiksin’, teGisin ’teeksin’, keittäs ’kee-

daks’) ja jonkin verran – kuten vatjassakin – myös tyyppien kontaminaatiota, 

jolloin suffiksina on iks(i) (esim. Jõelähtme van. meniksid ’läheksid’, Vaivara 

söiksin ’sööksin’). Samoin vanhasta kirjavirosta löytyy esimerkkejä isi-

konditionaalityypistä. Sellaiset kuuluvat muun muassa ns. Turun käsikirjan 

suomalaispiirteisiin (v̈löstousisim, erra surnut olis; Kettunen 1930a: 5). Vanhoissa 

suomen kieliopeissa konditionaalia on kutsuttu milloin konjunktiiviksi, milloin 

optatiiviksi tai subjunktiiviksi (Häkkinen 1994: 260 ). Myös Virossa on aiemmin 

käytetty samankaltaisia nimityksiä. Esimerkiksi Hupel (1818: 72) esittelee ks(i)-

tunnuksisen optatiivin, jonka aikamuotoja ovat imperfekti ja pluskvamperfekti.  

Suomen ne-tunnuksinen potentiaali on etymologisesti vanha modus; sillä on 

vastineita sekä lähi- että etäsukukielissä. Etäsukukielissä, muun muassa unkarissa, 

ne on konditionaalin tunnus. Kategoria, joka varhemmin on ollut ilmeisesti 

jonkinlainen konjunktiivi, lienee suomalais-ugrilaista, kenties uralilaista perua. 

Itämerensuomalaisissa kielissä potentiaali on väistymässä; taivutusparadigmaan 

se sisältyy enää suomessa, karjalassa ja inkeroisessa, mutta esimerkiksi suomen 

yleiskielessä se ei ole kaikkien kielenkäyttäjien aktiivisessa kieliopissa. Kansan-

kielessä modus kuuluu lähinnä itämurteisiin. Levinnein on suppletiivisen olla-

verbin potentiaalimuoto lie(nee). (Laanest 1975: 155; Hakulinen 1979: 245; 

Forsberg 1998: 16–26, 354–360.) Suomessa potentiaalin käytön vähäisyyteen 

vaikuttavat muun muassa murrepohjan puutteellisuus ja moduksen kirjakielisen 

käytön nuoruus: se on yleistynyt vasta 1800-luvulla ja tajutaan usein muodolli-

seksi, erityisesti kirjakielelle ominaiseksi kategoriaksi, jollaisen sijasta kielessä on 

tarjolla muita, leksikaalisia, ilmaisukeinoja (Forsberg 1998: 19–20). Ongelmia 

aiheuttavat osaltaan potentiaalin muodostuksessa konsonanttivartaloiset muodot, 

joissa tavataan assimilaatiota morfeeminrajalla ja siten tunnusmorfeemista useita 

allomorfeja, mikä näyttää johtavan virheellisesti vokaalivartaloisiin tai pleonasti-

siin ilmauksiin (tulenee tai tullenee pro tullee, juoksenee pro juossee) tai muotojen 

karttamiseen. 

Suomen potentiaalin morfologinen vastine puuttuu viron yleis- ja kirjakieles-

tä, joten potentiaalisuus on ilmaistava leksikaalisin keinoin: esimerkiksi hän 

tullee voidaan virontaa ta tuleb vist / võib-olla ja on võimalik, et ta tuleb. Kansan-

kielessä potentiaalia tavataan etelävirossa, jossa se on säilyneenä Võrun murtees-

sa: olnes̀ ’lienee’ (vrt. sm. murt. ollee), sānes̀ ’saanee’, läǹneZe ’lähtenevät, 
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mennevät’ (Niilo Ikola 1931: 51; Keem 1970: 18; Laanest 1975: 155). Ahrensin 

kieliopissa (2003 [1853]: 192) todetaan, että potentiaali (”konjunktiiv”), joka on 

ollut vastaavanlainen kuin suomessa, on kadonnut virosta; jälkiä siitä on vain 

kansanrunoudessa (esim. jääneb, teaneb, wiined). Wiedemannin kieliopin (1875: 

472–473) mukaan potentiaali on kadonnut pohjoisvirosta mutta esiintyy etelävi-

rossa (”im Dörptehstnischen”), jossa kuitenkin yksikön 3. persoonan muotoa 

käytetään – kuten konditionaalissa – usein muissakin persoonissa. Võrun murtees-

ta Wiedemann (2002 [1864]: 86) esittää täyden potentiaalin aktiivimuotojen 

sarjan, mutta passiivissa modusta ei käytettäne (mts. 92). Keem (1997: 50) toteaa, 

että 1930-luvulla ja myöhemminkin Võrun murteesta on merkitty muistiin useita 

kymmeniä potentiaalitapauksia, mutta poikkeuksetta huomio on kohdistunut vain 

yksikön tai monikon 3. persoonan muotoihin. Vaikka etelävirolaisen potentiaalin 

levikistä ja kehityksestä ei voikaan esittää varmoja tietoja, on hänen mielestään 

vanhojen kirjallisten lähteiden perusteella mahdollista, ettei Tartonmaalla käytetty 

modusta enää vuoden 1730 aikoihin. Murteittain potentiaali on voinut kehittyä 

epäsuoraksi tapaluokaksi, kvotatiiviksi (esim. paikoin Saarenmaalla ta tulne ’ta 

tulnud’, ta läine ’ta läinud’, jotka ovat kvotatiivin preteritejä). Epävarmaa on, 

voidaanko etelävirolaisia na-tunnuksisia kvotatiivin muotoja pitää potentiaalista 

kehittyneinä, kuten joskus on arveltu (Keem 1970: 18; Kasken 1984: 274–281 

mukaan na ja ne ovat saman tunnuksen variantteja). Alvren (1993a: 99) mielestä 

na-suffiksi olisi tulosta alkuaan potentiaalin ne-suffiksin ja partisiipin va-suffiksin 

kontaminaatiosta: *olne + oleva > olna ’soll sein, würde sein’. Metslang – Paju-

salu (2002: 106–108) ovat katsoneet äännesuhteiden syynä voivan olla murteittain 

muutenkin tapahtuneen jälkitavujen e > a/ä -muutoksen (jolloin potentiaalissakin 

ne > na / nä) tai na-kvotatiivin selittyvän menneen ajan partisiipista kehittyneeksi 

(jolloin nu > ne [redusoitumisen tuloksena] > na). 

Potentiaalin aikaisempaan laajempaan levikkiin viittaavat kansanrunoesiin-

tymät, joita on runsaasti myös Pohjois-Virosta: teanen, tahaneb, kuulunekse, olleb 

(ll < ln), pass. tehtanekse, käidanekse, vaadetanne ’vist vaadatakse’, käi-

daneia ’vist käiakse’ (Laugaste 1955: 130; Must 1987: 263). Peegel (2006: 167, 

168) toteaa potentiaalin olevan arkaistisen kansanrunokielen leimallisimpia 

piirteitä. Erityisesti nekse-tyyppisiä preesensmuotoja tavataan kaikkien murrealu-

eiden runoissa, joukossa runsaasti myös passiivimuotoja (tehtänekse, pandaneksi, 

oldanesse; Peegel, mts. 172–173). Kiinnostavia ovat Lüganusen toodanesi, 

tehtanesi -tyyppiset passiivimuodot, joita modusrakenteeltaan muistuttavat Kale-

valan kielen eventiivit suuttuneisi, nuristuneisi, ts. potentiaalin ja konditionaalin 
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kontaminaatiot (Laugaste 1955: 130; Penttilä 1963: 234, 476; suomen muotojen 

taustasta ks. Nurmi 1999; sm. lienisi-tyypistä Heinonen 2002: 38). 

Vanhan kirjaviron potentiaalitiedot tukevat käsitystä siitä, että modus on kuu-

lunut viime vuosisatoina lähinnä etelävirolaiseen kieleen. Johannes Guttslaffin 

eteläviron kieliopissa (1648) mainitaan muun muassa tapaukset kas tulnes, mis 

tennes (’mida ta võiks teha’) ja kas olnes, jotka nimetään konjunktiivin preesensin 

yksikön 3. persoonan kysyviksi muodoiksi (Guttslaff 1998 [1648]: 114, 124). 

Vuoden 1727 etelävirolaisessa Uudesta testamentissa tavataan esimerkiksi muo-

dot olnes, tulnes, lännes ja tahtnesz (Osmo Ikola 1953: 23), ja samantyyppisiä 

etelävirolaisia potentiaaleja esittelee A. W. Hupel kieliopissaan (1818: 105, 110). 

Vanha potentiaalin pohjoisvirolainen kirjallinen käyttö näyttää rajoittuvan lähinnä 

lee-vartaloisiin muotoihin sekä muotoon olneb. Johann Hornung luettelee kie-

liopissaan (1693: 109) persoonasarjan lenen, lened, leneb/leeb, leneme, lenete, 

lenewad/lewad, minkä lisäksi hänellä esiintyvät (Wiedemannin 1875: 472 mu-

kaan) myös muodot olneb ja woineb. olneb mainitaan niin ikään Anton Thor 

Hellen (1732) ja Hupelin (1818) kieliopeissa (Osmo Ikola 1953: 24). Vuoden 

1715 pohjoisvirolaisesta Uudesta testamentista löytyy muoto leeneb (Wiedemann 

1875: 472) ja ensimmäisestä koko Raamatun vironnoksesta olneb (Osmo Ikola, 

mts. 24–25). Nykykirjakielessä esiintyy harvinaisena itsenäisen paradigman 

omaavana verbinä leema : leeda : leen : lees, joka ilmaisee toisaalta futuurisuutta 

ja toisaalta episteemistä todennäköisyyttä: ’olema saama, tulevikus olema’ (EKSS 

III, 1: 84), ’tulevikus olema; vahest, vist küll olema’ (ÕS 1999). Verbistä huomat-

takoon ne-aineksen puuttuminen. Vartalona on siis suomen tavallisinta potentiaa-

li-ilmausta lie vastaava aines. Verbiä esitti kirjakieleen 1920- ja 1930-luvulla 

Johannes Aavik ja uudelleen 1975 Paul Ariste, mutta käyttö on jäänyt vähäiseksi 

(Metslang – Tommola 1995: 312 alav. 10; ks. myös Saari 2004: 38). 

Rätsepin (1989: 1517) mukaan potentiaalin taantuminen viron kielestä kuuluu 

useita vuosisatoja sitten tapahtuneisiin, kieltä suuresti muokanneisiin muutoksiin, 

ja syynä lienee osin ollut epäsuoran tapaluokan, kvotatiivin, synty. Modaalisuu-

den ilmaisemisen suhteita on ollut sekoittamassa myös potentiaalin käyttö toisi-

naan konditionaalin funktiossa (Peegel 1957: 66). Potentiaalin väistymiseen ovat 

nähdäkseni voineet vaikuttaa myös fonologis-morfologiset seikat. Viron verbien 

produktiivisiin johdostyyppeihin kuuluvat ne-verbit, ja niiden joukossa on huo-

mattavan paljon kielen erilliskehityksen aikana muodostettuja sanoja (Laakso 

1990: 127–128). Verbien paradigma on muuttunut yksivartaloiseksi, joten kaikis-

sa muodoissa on ne-aines (esim. vananeda : vananen : vananegu, vrt. sm. vanhe-

ta : vanhenen : vanhetkoon). Toisin kuin suomessa johdoksiin sisältyy useita 
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deverbaaleja tapauksia (Wiedemann 1875: 247; Laakso, mts. 97), kuten avanema 

← avama, hävinema ’järkjärgult, vähehaaval hävima’ (ÕS 1999) ← hävima. 

Potentiaalin tunnuksen ja ne-johtimen homonymian vuoksi kantaverbin potentiaa-

lin ja johdoksen indikatiivin vartalot olisivat voineet häiritsevästi olla samanasui-

set, esimerkiksi ava/ma : pot. *avane- – avane/ma : avane/b. Huomattakoon 

lisäksi, että alkuaan t:llisen konsonanttivartalon omaavilla verbeillä on kauempa-

na sanassa tapahtunut morfeeminrajalla äännekehitys *-t/n- > -n/n- > -n-, joten 

tällaiset muodot ovat tulleet vokaalivartaloisiksi (vrt. esim. *ava(i)t/nut > 

avan/nut > ava/nud). Suhteiden sekavuutta kuvastavat osaltaan myös runokieliset 

verbitapaukset, joissa ne-aines on potentiaalin tunnuksesta hämärtynyt runomitan 

vaatima täytetavu: viinema ← viima, õitsenema ← õitsema (Wiedemann 1875: 

247, 473; Peegel 2006: 169, 172 [”ne-element pole midagi muud kui lihtne 

tuletusliide”], 175). 

Kvotatiivi (epäsuora tapaluokka, modus obliquus) esiintyy viron lisäksi vain 

liivin kielessä, ja siltä puuttuu yhteinen tunnus, mikä osaltaan kuvastaa moduksen 

myöhäistä syntyä. Se onkin viron nuorimpia kielioppikategorioita, sillä se alkoi 

kehittyä vasta 400–500 vuotta sitten eriasuisena eri murrealueilla todennäköisesti 

saksan kielen konjunktiivin vaikutuksesta (Kask 1984: 281–285; Rätsep 1989: 

1517). Kirjavirossa käytetään vat-tunnuksista muotoa, joka on taustaltaan 

v-partisiipin (partisiipin preesensin) yksikön partiivi, ja kyse on siten infiniittisen 

muodon siirtymisestä finiittikäyttöön: tulevat, lugevat, kirjutavat, laulvat (vrt. 

ilmauksia ta lugevat palju ’hän lukee kuulemma paljon’ ja nägin teda 

lugevat ’näin hänen lukevan’; ensimmäisessä lugevat on kvotatiivi, toisessa 

partisiipin partitiivi). vat-suffiksinen muoto on lähinnä peräisin eteläviron mur-

teista, joissa kvotatiiviksi ovat kehittyneet erilaiset v-partisiipin muodot. Pohjois-

viron murteissa on moduksen ilmaisemiseen käytetty infinitiivejä, pääosin da-

infinitiiviä, mutta paikoin myös ma-infinitiiviä, ja vielä 1910-luvulla kirjakielessä 

oli vallitsevana kvotatiivin asuna da-infinitiivi, kunnes vat-muoto alkoi yleistyä 

sen tilalle. (Kask 1984: 247–250; Raag 1990: 437; Pajusalu 1997: 179; kvotatiivi-

suuden ilmaisukeinoista ks. EKG II 1993: 36–37.) 

Partisiippimuoto on alkuaan kuulunut referatiivirakenteeseen, mikä on suo-

men kanssa yhteistä. Virossa se on kuitenkin finiittistynyt ensin sivulauseen 

predikaatiksi, ja kun muotoa on alettu käyttää myös päälauseissa predikaattina, 

siitä on tullut uuden moduksen, epäsuoran tapaluokan ilmaisin. (Kettunen 1924: 

19–20; Osmo Ikola 1953: 11; Campbell 1991: 285–288.)  

Viron epäsuoraa tapaluokkaa käytetään, kun puhuja välittää kuulijalle kol-

mannelta taholta peräisin olevan sanoman. Valitsemalla indikatiivista poikkeavan, 
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tunnusmerkkisen moduksen hän ilmaisee, ettei ole vastuussa sanoman todenperäi-

syydestä. Kvotatiiviin saattaa myös liittyä epäilyn vivahde (EKG II 1993: 36): 

Tüdruk laulvat ilusasti. ’Tyttö laulaa kuulemma/muka kauniisti. / Tyttö kuu-

luu laulavan kauniisti.’ 

(Vrt. Tüdruk laulab ilusasti. ’Tyttö laulaa kauniisti.’) 

Kvotatiivi on suomennettaessa ilmaistava leksikaalisin keinoin, koska kielestäm-

me puuttuu vastaava modus. Kvotatiivi rinnastuu semanttis-funktionaalisesti 

saksan 1. konjunktiiviin, kun taas viron konditionaalin vastineena saksassa on 2. 

konjunktiivi (Metslang – Tommola 1995: 319). Saksalaistyyppisen moduksen 

kehittyminen vaikutti semanttisesti läheisen potentiaalin väistymiseen. Sekä 

potentiaaliin että kvotatiiviin sisältyy epävarmuutta, mutta potentiaalissa on kyse 

puhujan omasta, tekemisen todennäköisyyttä tai mahdollisuutta koskevasta 

arviosta, kun taas kvotatiivissa puhuja toimii kolmannelta taholta tulleen tiedon 

välittäjänä (ks. Rätsep 1971: 55–57). Osaltaan potentiaalin katoamiseen vaikutti-

vat myös edellä mainitut fonologis-morfologiset seikat, ts. paradigmoja restruktu-

roineet kielenmuutokset sekä vaara sekaantua deverbaalisiin ne-verbijohdoksiin. 

Kvotatiivimoduksen nimi on ollut kieliopeissa ja kielitieteellisissä esityksissä 

jossain määrin vakiintumaton. Vakiintuneena voidaan pitää vironkielistä nimitystä 

kaudne kõneviis ja tutkimuskirjallisuudessa käytettyä latinankielistä termiä modus 

obliquus. 1800-luvulla, kun kategorian muotovalikoima oli viron kielen alueella 

kirjava ja tilanne oli kirjakielessä epäyhtenäinen, puhuttiin saksan kieliopin mallin 

mukaan muun muassa konjunktiivista (esim. Ahrens 2003 [1853]: 294–295; Kask 

1984: 226–227). Ensimmäisen vironkielisen kieliopin kirjoittaja K. A. Hermann 

(2001 [1884]: 99) kutsui modusta nimellä ebakohene kõneviis (oratio indirecta). 

Wiedemann otti kieliopissaan (1875, mm. s. 473) käyttöön termin Modus relati-

vus. Siihen perustuvaa nimitystä relatiivi on käytetty jonkin verran 1900-luvulla. 

Valter Tauli puolestaan viljeli kieliopissaan (1972: 72, 83) termiä narratiivi. 

Tieteellisessä kieliopissa ja yleensä muussakin viime aikojen kirjallisuudessa 

epäsuoran tapaluokan nimenä on kvotatiivi (vir. kvotatiiv, ks. esim. EKG I 1995: 

82, EKKR 2000: 216, 218). 

Suomen ja viron nykykielten yhteisistä moduksista indikatiivi on tunnus-

merkitön peruskategoria. Konditionaalin käyttö on kielissä lähes samanlaista, 

mutta muodot poikkeavat toistaan tyypiltään, kuten edellä on todettu (esim. sm. 

kanta/isi/n – isi-tunnus ja vahva aste, vir. kanna/ksi/n – ksi-tunnus ja heikko aste 

heikkenevässä astevaihtelussa olevilla verbeillä; suomessa tunnus voi aiheuttaa 

vartalossa vokaalivaihteluita, virossa ei). Kummassakin kielessä esiintyy myös 
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imperatiivikategoria, mutta siinä on kielittäisiä eroja, sillä virossa ”vanha” impe-

ratiivi on jakautunut kahdeksi modukseksi, varsinaiseksi imperatiiviksi ja jussii-

viksi. Persoonajärjestelmä on viron imperatiivissa vajaampi kuin suomen, kun 

taas jussiivia käytetään kaikissa persoonissa. Imperatiivi poikkeaa muista moduk-

sista sikäli, että siinä ovat morfologinen modus ja syntaktinen modus eli lause-

tyyppi osittain päällekkäisiä. Se muodostaa oman rakenteellisesti eriytyneen 

lausetyyppinsä; muita verbin moduksiahan käskylauseessa ei voi olla. Väite- ja 

kysymyslauseet sen sijaan sallivat muut modukset paitsi imperatiivia, huudahdus-

lauseissa taas voivat esiintyä vapaasti vain indikatiivi ja konditionaali. (Hakulinen 

– Karlsson 1979: 273.) 

Suomen kieliopeissa imperatiivi jakautuu kahdeksi alakategoriaksi. Varsinai-

sia käskyn ilmaisevia eli 1. imperatiivin muotoja ovat ne, joissa on esiintynyt 

tunnus *-k, -kA- (nyk. -kAA-): yks. 2. pers. menex, mon. 2. pers. menkää, ottakaa 

sekä vanhahtava ja ylätyylinen mon. 1. pers. menkäämme, ottakaamme (joka on 

merkitykseltään tosin optatiivinen ja jonka asemesta normaalissa tyylissä käyte-

tään passiivia: mennään, otetaan). Kolmansissa persoonissa ja passiivissa, joissa 

muoto ilmaisee kehotuksen tai toivomuksen, käytetään kO-suffiksin sisältävää 2. 

imperatiivia eli optatiivia: menköön, ottakoot, pass. otettakoon. Saman suffiksin 

heikkoasteinen edustus tavataan runokielisissä yks. 2. persoonan optatiiveissa, 

kuten ottaos, mennös. Optatiiviset muodot voivat sisältää sallimisen ja myöntymi-

sen, joten ne ovat luonteeltaan jussiivisia. (Penttilä 1963: 234–235; Setälä – 

Sadeniemi 1970: 105; Osmo Ikola 1986: 58; ks. myös Erkki Itkonen 1966: 274.) 

Isossa suomen kieliopissa (ISK 2004: 145, 1576–1577) kutsutaankin imperatiivin 

3. persoonia ja passiivia jussiiviksi. Siten termistössä on lähennytty viron kieliop-

pia, joskin suomen jussiivin katsotaan kuuluvan imperatiivin yhteyteen.  

Vanhassa kirjasuomessa on 3. persoonissa ja passiivissa käytetty 1800-luvulle 

asti yleisesti myös kA(A)-tunnusta, eikä sen ja kO-tunnuksen välillä näytä olleen 

selvää funktionaalista jakaumaa (Rapola 1965: 148–149; Leskinen 1970: 19–37, 

50–58). Iältään 1. imperatiivin tunnukset ovat vanhempia kuin 2. imperatii-

vin -kO, jonka on arveltu kehittyneen kantasuomessa kA-suffiksin pohjalta, 

mahdollisesti sen deminutiivina, ilmaisevathan optatiivin funktiossa olevat muo-

dot lievempää käskyä ja toivomusta (Leskinen 1970: 11–17; Korhonen 1981a: 

260; Häkkinen 1994: 261). Imperatiivin pohjalta muodostettavalle deminutiivisel-

le optatiiville löytyisi myöhäinen paralleeli eteläviron Mulgin murteesta, jossa 

hoivakielessä liitetään verbin yksikön 2. persoonan imperatiivimuotoon ke(ne)-

deminutiivijohtimen partitiivi: mēkkest ’(dem.) mene!’, loekkest ’(dem.) lue!’ 

(verbeistä minema ja lugema; Pajusalu 1989: 142 ja 1996: 161). 
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Viron kieliopeissa on aiemmin esitetty käskyä ja kehotusta tai toivomusta il-

maisevat muodot yhden imperatiivimoduksen piirissä, joskin on kiinnitetty 

huomiota niiden vivahde-eroihin. Esimerkiksi Valgman – Remmelin kieliopissa 

(1970: 119) todetaan: ”Eesti keeles väljendab ainult käskiva kõneviisi 2. pööre 

otsest ja kindlat käsku, 3. pööre on käsu saaja suhtes kaudne, mitmuse 1. pööre on 

rohkem üleskutsuva, õhutava varjundiga, kusjuures see üleskutse on kehtiv ka 

kõneleja enda suhtes.” Yksikön 2. persoona on kulunut täysin suffiksittomaksi: 

loe, hüppa. Monikon 1. ja 2. persoonassa on ke-/ge-tunnus: lugegem, tõuskem, 

tulge, hüpake (suffiksin äänneasusta ks. Kettunen 1962: 76–77, 181). Monikon 1. 

persoona on sävyltään vanhahtava ja ylätyylinen, ja sen sijasta normaalityylissä 

käytetään optatiivisesti vastaavaa indikatiivin persoonaa: loeme, tõuseme (kuiten-

kin minema-verbin mingem-muodon korvaa lähme eikä läheme). Imperatiivissa 

on persoonapääte ainoastaan monikon 1. persoonassa; 3. persoonasta, jossa 

käytetään tunnusta -ku/-gu, on väistynyt numerusoppositio persoonapäätteiden 

kadon vuoksi, esim. lugegu ’lukekoon’ ja ’lukekoot’. 

Mati Hint kiinnitti vuonna 1969 (s. 335) huomiota 3. persoonan imperatiivi-

muotojen yleistymiseen ilmaistaessa muitakin persoonia koskevaa käskyä, joka 

on vähintään yhtä epäsuora kuin 3. persoonassa. Tällöin subjektina saattaa esiin-

tyä yksikön ensimmäinenkin persoona, mikä muuten imperatiivissa ei ole mah-

dollista. Hän vaatikin muotojen erottamista tavallisesta imperatiivista, jolloin sen 

käskymuotojen rinnalle näin saadaan ”paralleelne ja täielik paradigma”. Tällaista 

3. persoonan imperatiivin käyttöä yksikön 1. ja 2. persoonan muotona esiintyy 

kansanrunoudessa, ja siitä oli esimerkkejä jo Hornungin vuonna 1693 ilmesty-

neessä kieliopissa (Erelt – Metslang 2004: 167). Kuitenkaan 3. persoonan muoto-

jen erikoiskäyttö ei kielioppikirjallisuudessa aluksi antanut aihetta imperatiivista 

eroavan moduksen nimeämiseen. Wiedemannin kieliopissa (1875: 467–468) 

mainittiin imperatiivin yhteydessä useita esimerkkejä eri persoonia koskevasta 

epäsuorasta käskystä (mm. saagu ma enne aegu surema, ehk meie jäägu ilma, teie 

olgu kiidetud). Toisaalta Hermann esitti kieliopissaan (2001 [1884]: 99), että 

modusten joukkoon voidaan sisällyttää ”soowiw kõnewiis” (lyhem-

min ”soowkõne”, modus optativus), ja luetteli esimerkkinä palugu-muodon 

käyttöä eri persoonissa (mina palugu, sina palugu jne.). 

Viron koulukieliopeissa on 1980-luvulta lähtien huomautettu imperatiivin kä-

sittelyn yhteydessä kaikkia persoonia, myös yksikön ensimmäistä, koskevan 

epäsuoran käskyn ilmaisukeinosta, jollaisena on 3. persoonan imperatiivimuoto 

(esim. Hint 1987: 245, Hint – Maanso 1992: 106–107): 
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Mina tehku tööd ja nemad logelevad. 

Meie õppigu igaks tunniks, nemad kirjutavad meie pealt maha. 

1990-luvulla ilmestyneessä viron kielen tieteellisessä kieliopissa (EKG I 1995: 

82–83, 95–96 ja EKG II 1993 35–37) perinteinen imperatiivikategoria onkin 

jaettu kahdeksi modukseksi, joista imperatiivi (käskiv kõneviis) on paradigmal-

taan defektiivinen ja esiintyy vain yksikön ja monikon 2. persoonassa sekä moni-

kon 1. persoonassa: 

Jää minu juurde! 

Jätke mind siia! 

Olgem rõõmsad! 

Neutraalissa tyylissä käytetään monikon 1. persoonassa indikatiivia, esimerkiksi 

hakkame laulma! (pro hakakem laulma!). Epäsuoraa käskyä tai kehotusta, toivo-

musta ilmaiseva modus on jussiivi (möönev kõneviis), jonka muoto kolmessa 

yksikön ja kolmessa monikon persoonassa on ku-/gu-tunnuksinen ja jonka piiriin 

siten kuuluvat – jo eronteon tulkinnanvaraisuuden takia – kaikki perinteisen 

kieliopin 3. persoonan muodot. Kauttaaltaan on siis yleistynyt vähiten tunnus-

merkkinen kategoria. Esimerkkejä (EKG I 1995: 83) jussiivista: 

Ütle neile, et tulgu nad homme ise kohale.  

(’Sano heille, että heidän on tultava [”he tulkoot”] itse huomenna paikalle.’) 

Jüri räägib ikka, et hoolitsegu ma parem oma enese välimuse eest.  

(’Jüri sanoo aina, että minun pitäisi huolehtia [”minä huolehtikoon”] parem-

min ulkonäöstäni.’) 

Artur ütles selle peale, et rääkigu sa temaga ise.  

(’Artur sanoi siihen, että sinun olisi puhuttava [”sinä puhukoon”] hänen kans-

saan itse.’) 

Mina tehku päevad läbi palehigis tööd, aga teie ainult lesite ja lobisete. 

(’Minun on tehtävä [”minä tehköön”] kaiket päivät otsa hiessä työtä, mutta te 

vain makailette ja lörpöttelette.’) 

Tällainen kahden moduksen erottaminen merkitsee kielen kuvauksessa myös sitä, 

että passiivinen muoto, kuten elatagu, hakatagu, katsotaan jussiiviksi, eikä impe-

ratiivikategoriassa ole passiivia. 

Alkuaan 3. persoonan muodon käyttö muidenkin persoonien yhteydessä on 

nykyvirossa niin levinnyttä, että eron tekeminen imperatiivin ja jussiivin välillä 
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on paikallaan ja on otettava huomioon myös opetettaessa viroa suomalaisille. 

Muuten perinteiseen kielten imperatiivien kontrastointiin tottunut suomalainen 

kielenopiskelija joutuu ymmälle, kun hän kohtaa ma tehku, sa lugegu -tyyppisiä 

rakenteita. Ratkaisu merkitsee samalla sitä, että kieliopin kuvauksessa suomen 

verbien perinteistä neljää modusta vastaa virossa viisi. Kuten edellä on todettu, 

uudessa Isossa suomen kieliopissa (2004: 145, 1576) on kyllä otettu käyttöön – 

lähinnä syntaktis-semanttisista syistä – nimitys jussiivi imperatiivin alakategoria-

na, kun kyse on yksikön ja monikon 3. persoonasta sekä passiivista (lukekoon, 

lukekoot, luettakoon), mutta muodoilla ei ole käyttöä muisssa persoonissa, eli ne 

ovat täydennysjakaumassa muiden, varsinaista imperatiivisuutta ilmaisevien 

muotojen kanssa. Onkin huomautettu (Metslang – Tommola 1995: 318, alav. 17) 

siitä, että erona viroon suomalaiset 3. persoonan muodot ovat persoonasidonnai-

sia, joten viron mukainen kehitys ei ole ollut mahdollinen. Virossa taas nume-

rusoppositionsa menettänyt (suomessakin on taipumusta tällaiseen; ks. esim. 

Häkkinen 1994: 302) ja päätteettömäksi kulunut 3. persoonan muoto on ymmär-

rettävästi vähiten tunnusmerkkisenä päässyt yleistymään kaikkiin persooniin. 

Kuva viron alkuaan optatiivisten ku-/gu-muotojen käytöstä eri funktioissa on 

tarkentunut viime aikoina, kun Erelt ja Metslang ovat imperatiiviparadigman 

diakronisia muutoksia analysoidessaan (2004: 161–178, erit. 170 ja 176) toden-

neet, että vaikka osa muodoista on selvästi jussiivisia, osan voidaan tulkita (mas. 

170) ilmaisevan 3. persoonan imperatiivia:  

Ants ja Jüri jäägu siia, teised võivad ära minna. 

Vajugu ta maa alla! 

Siten imperatiiviin on osittain ”palautettu” 3. persoonan muoto. 

Rätsep (1971: 44–67) on yhdistänyt epäsuoran imperatiivin (jussiivin) epä-

suoraan tapaluokkaan (kvotatiiviin) ja esittänyt, että ne muodostavat indirektaa-

liksi (vir. vahendav teatamislaad) nimetyn yläkategorian vastakohtana direktaalil-

le (vir. otsene teatamislaad). Esimerkiksi epäsuoran tapaluokan sa minevat ja 

epäsuoran imperatiivin sa mingu olisivat indirektaalin indikatiivina ja imperatii-

vina vastaamassa direktaalin indikatiivia sa lähed ja imperatiivia mine (mas. 66).  

5.2.2.2 Tempukset 

Tempuksia ilmaistaan sekä suomessa että virossa yhdistämättömillä ja liittomuo-

doilla. Liittomuotojen lukeminen paradigmaan on ongelmallista sikäli, että tällöin 

morfologinen muoto ylittää sanan rajan. Myös liittomuotojen valinta on sovin-
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naista. Miksi esimerkiksi viron olen lugenud on morfologinen muoto, mutta 

hakkan lugema ei ole eikä kuulu lugema-verbin paradigmaan? (EKG II 1993: 92.) 

Perinteisesti suomen ja viron kieliopeissa paradigmaan on laskettu ne liitto-

muodot, joissa esiintyy jokin olla-verbin finiittimuoto ja pääverbistä aktiivin tai 

passiivin 2. partisiippi (= viron nud- ja tud-partisiippi). Liittomuotoja ovat lisäksi 

kieltomuodot, joissa on suomessa persoonittain taipuva suppletiivinen kieltoverbi 

ja virossa kieltosana ei tai sitä imperatiivissa ja jussiivissa vastaavat är(a)-

vartaloiset muodot. Tässä työssä noudatan liittomuotojen tulkinnassa perinteistä 

käytäntöä (ISK 2004:n tulkinnasta ks. s. 442–443). Verbiparadigman morfo-

logisen tarkastelun kannalta ei liittomuototulkinnan laajentaminen ole tarpeen.  

Suomen ja viron liittomuotojen välillä ei aina vallitse yksiyksinen vastaavuus, 

vaan virossa on toisinaan suomen liittomuotoa vastaamassa valinnaisesti yhdis-

tämätön muoto, esimerkiksi ei ollut – polnud (= ei olnud), olisin tullut – tulnuksin 

(= oleksin tulnud). Virossa saattaa myös – ilmeisesti ellipsin aiheuttamana – tulla 

kyseeseen finiittistynyt partisiippimuoto kvotatiivin preteritissä/imperfektissä ja 

pluskvamperfektissa: sina lugenud, nemad olnud lugenud (Valgma – Remmel 

1970: 119; Remes 1983: 131; Metslang 1994: 76; Metslang – Tommola 1995: 

320–321). 

Suomen ja viron tempusten määrä ja valikoima on sama: preesens (vir. ole-

vik), imperfekti (lihtminevik), perfekti (täisminevik) ja pluskvamperfekti 

(enneminevik). Morfologista futuuria kielissä ei esiinny, vaan tavallisesti tulevaa 

aikaa ilmaistaan preesensillä (ks. esim. ISK 2004: 1468–1475 sekä Metslang 

1994: 148–149 ja niissä mainittuja muita futuurin ilmaisukeinoja; ks. myös 

Metslang – Tommola 1995: 312–315). Koko neljän aikamuodon sarja esiintyy 

vain indikatiivissa; muissa moduksissa on kaksi tempusta, preesens ja mennyttä 

aikaa ilmaiseva, perinteisesti perfektiksi nimetty kategoria, esimerkiksi perfektis-

sä konditionaali sm. olisin tullut, olisi tultu ja vir. oleksin tulnud, oleks tuldud, 

potentiaali sm. lienet käynyt, lienee käyty, kvotatiivi vir. olevat lugenud, olevat 

loetud, imperatiivi/jussiivi (tav. vain 3. pers. ja pass.) sm. olkoon lukenut, olkoon 

luettu, vir. olgu lugenud, olgu loetud (Penttilä 1963: 613–614; Setälä – Sadeniemi 

1970: 96, 115–116; Valgma – Remmel 1970: 117–119). 

Indikatiivissa esiintyvä tarkkarajaisuus menneen ajan ilmaisemisessa puuttuu 

muilta moduksilta. Viron kieliopeissa onkin alettu käyttää konditionaalin, kvota-

tiivin ja imperatiivin/jussiivin yhteydessä menneen ajan tempuksen nimenä 

preteritiä, joka on tavallisesti liittomuoto ja jonka vironkielisenä termivastineena 

on kätevästi menneen ajan tempusten nimien perusosa minevik (esim. Hint 1987: 

238–239, Hint – Maanso 1992: 107–109). Tieteellinen kielioppi ja samoin esi-
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merkiksi EKKR käyttävät preteritin ohella termiä üldminevik (EKG II 1993: 75; 

EKKR 2000: 215–216; ks. myös ISK 2004: 1458). Teosten noudattaman modus-

jaon mukaan indikatiivilla on kaikki neljä aikamuotoa, kun taas konditionaalilla ja 

kvotatiivilla on preesensin ohella preteriti (kond. oleksin elanud, oleks elatud, 

kvot. olevat elanud, olevat elatud), imperatiivilla vain preesens (ela, elagem, 

elage; ei passiivimuotoja) ja jussiivilla preesensin (ma tulgu, nad tehku, loetagu) 

lisäksi liittotempus, joka osin nimetään preteritiksi, osin perfektiksi (olgu elanud, 

olgu oodanud, olgu elatud, olgu tehtud) (EKG II 1993:75, 79, 83, 94–96; EKKR 

2000: 212, 215–216, 226–228).  

Tempusten morfologiassa on suomen ja viron välillä joukko eroja: 

Preesens on nykysuomessa tunnusmerkitön, suffiksiton aikamuoto. Oletettu 

preesensin vanha *k-tunnus (Hakulinen 1979: 246–247) on joko sulautunut 

muiden suffiksien kanssa yhteen erottamattomaksi osaksi, kuten monikollisissa 

persoonapäätteissä *-k + mek > -mme ja *-k + tek > -tte, tai kadonnut indikatii-

vimuodoista, kuten kieltopreesensistä *epi tule+k > ei tule ja passiivista 

*pes+tä+k+sen > (anal.) *pes+tä+hen > pestään. Persoonapäätteissä on assimi-

laation ohella vaikuttanut *k:n preesensfunktion väistymiseen olennaisesti ge-

minaatallisten asujen yleistyminen imperfektiin ja konditionaaliin. Kehitys on 

siten ollut luonnollisen morfologian ja samalla tunnusmerkkisyyden periaatteiden 

mukaista: preesensin kaltainen peruskategoria on tullut tunnusmerkittömäksi 

(varhemman tunnusmerkkisyyden syynä lienee ikivanha nomini- ja verbitaivutuk-

sen eriytyminen ja verbikategorioiden kehittyminen).  

Virossa passiivin myöntöpreesensissä muodot ovat kse-loppuisia: elatakse, 

minnakse, hüpatakse, saadakse. Kielihistoriallisesti suffiksi kse koostuu preesen-

sin k:sta ja persoonapäätteestä sen (sama aines esiintyy myös sellaisissa leksikaa-

listuneissa aktiivimuodoissa kuin näikse, kuulukse, tunnukse) (Kettunen 1962: 40; 

Laanest 1975: 150–151, 156–157) Nykyvirossa passiivin preesens rinnastuu 

morfotaktisesti imperfektiin: ela+ta+kse – ela+t+i, jää+da+kse – jää+d+i (ks. 

esim. Hint – Maanso 1992: 107, 109 ja Metslang – Tommola 1995: 302; vrt. sm. 

ele+tä+än – ele+tt+i+in, joissa on passiivin persoonapääte, mutta preesensillä ei 

tunnusta). Aines kse on katsottava passiivin preesensin tunnukseksi vastoin 

tunnusmerkkisyyden periaatteita, vaikka se nykykielessä ilmaisee perustempusta 

(Remes 2001: 290). Sitä ei ole syytä purkaa osiin preesensin k + persoonapääte se 

(Hint 1978: 479), varsinkaan kun virossa ei suomen tavoin tulisi passiivin per-

soonapäätteen esiintyminen kyseeseen missään muissa muodoissa. Hint (mas. 

479–480) on myös huomauttanut siitä, että ilman preesensin tunnusta kse passiivi 

olisi osassa verbityyppejä aivan da-infinitiivin kaltainen passiivin ja infinitiivin 
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tunnusten homonymian takia (esim. tuua – tuua+kse, tulla – tulla+kse, laulda – 

laulda+kse, hakata – hakata+kse). Tieteellisessä kieliopissa ja eräissä muissa 

viron kielen tuoreehkoissa esityksissä (EKG I 1995: 243; EKKR 2000: 210) kse-

ainesta pidetään passiivin tunnuksen jakamattomana osana myöntöpreesensissä, 

esimerkiksi ela+takse, saa+dakse, teh+akse. Kielenkuvauksessa ei tällöin saavu-

tettane mainittavaa säästöä, koska passiivin tunnusvarianttien määrä kasvaa ja 

koska aineksista ta ja da kuitenkin esiintyvät useissa muissakin muodoissa, kuten 

ela+ta+ks, ela+ta+gu, saa+da+vat, (partisiippi) saa+da+v (saa+da+va, 

saa+da+va+s jne.). Vain aineksissa -akse, -lakse, -rakse ja -nakse olevan alkupe-

räisen passiivin tunnuksen distribuutio rajoittuu myöntöpreesensiin, eivätkä ne 

esiinny kovin suurella verbimäärällä. Myös esimerkiksi imperfektin analyysissa 

erotetaan toisistaan passiivin ja tempuksen suffiksit: ela+t+i, saa+d+i (ei ela+ti, 

saa+di). EKG I (1995: 238, 243) tosin viittaa lyhyesti myös tulkintamahdollisuu-

teen ela+ta+kse, laul+da+kse. 

Toinen vanha preesensin tunnus on ollut kolmansissa persoonissa esiintynyt 

*pA : *βA, josta on erinäisten välivaiheiden ja (kielissä erisuuntaisten) analogis-

ten yleistystenkin jälkeen kehittynyt yksikössä suomessa vokaalinpidentymä ja 

virossa -b (tulee – tuleb, kirjoittaa – kirjutab). Kirjasuomessa suffiksi puuttuu 

osasta verbityyppejä (saa, syö, vastaa, lepää, ahkeroi). Lyhyinä yksifoneemisina 

aineksina suomen ja viron yksikön 3. persoonan päätteet liittyvät rakenteeltaan 

samoin lyhyihin yksikön 1. ja 2. persoonan päätteisiin, eikä niissä ole preesensin 

merkitys etualalla. On tarkoituksenmukaista pitää kaikkia suffikseja sarjoissa 

tule+n : tule+t : tule+e ja tule+n : tule+d : tule+b ensisijaisesti persoonan 

ilmaisimina (ks. Hint 1981b ja 1998a: 267). Monikon 3. persoonassa vanhaan 

preesensin merkkiin on liittynyt monikon tunnus (*βA + t), mutta suomessa näin 

kehittynyt aines -vAt on yleistynyt imperfektiin ja persoonapäätteiden käytöltään 

sen mukaiseen konditionaaliin, ja siten preesensfunktio on siinäkin hämärtynyt. 

Virossa oli murteissa ja osin kirjakielessä vallalla samanlainen kehitysprosessi, 

mutta 1900-luvun alkupuolella päätettiin, kuten aiemmin (4.3) on esitetty, kirja-

kielessä vakiinnuttaa muotojen jäivad, hüüdsivad, oleksivad tilalle kielihistorialli-

sesti vanhemmat jäid, hüüdsid, oleksid (Kask 1967: 4, 7 ja 1970: 340, 364). Hint 

(esim. 1978 ja 1981b) on korostanut, että olisi synkronisesti erikoinen ja ilmeises-

ti kielitajun vastainen ratkaisu analysoida viron nykyiset 3. persoonien suffiksit -b 

preesensin tunnukseksi ja -vad preesensin + monikon tunnukseksi, kun muissa 

preesensin persoonissa on vain persoonapääte, ei tempus- eikä numerussuffiksia. 

Kuitenkin -b ja kielensäätelyratkaisun vuoksi -vad esiintyvät vain indikatiivin 

preesensissä, joten Rätsepin (2002: 38) mielestä on perusteltua yhtyä Uibon 
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(1980) tulkintaan, jonka mukaan suffikseihin sisältyy samanaikaisesti sekä tem-

puksen että persoonan merkitys; monimerkityksisyys on ominaista flekteeraavalle 

kielityypille (huom. toisaalta Hint 1981b: 157, 159–160). 

Olisi silti luonnollisen morfologian mukaista, että peruskategorialta, jollainen 

preesens on, puuttuu tunnus. Kieli on tavallaan korjannut monikon 1. ja 2. per-

soonan päätteiden tavoin tilanteen, joka pääsi muodostumaan, kun oletetusta 

nomini-ilmauksesta lintu lentävä (nykykielisesti) kehittyi muinoin predikaatis-

saan preesenssuffiksin sisältävä rakenne lintu lentä/vi (Hakulinen 1979: 37, 94, 

247). Tunnuksen muuttuminen päätteen funktioon johti tunnusmerkittömyyteen 

tempuksen osalta: lintu lentä/ä (kuten lennä/n, lennä/t). Vastaavasti monikossa 

lintu lentävä/t → linnu/t lentävä/t → linnu/t lentä/vät, jossa suffiksiaineksen 

semanttinen sisältö tempus + monikko kehittyi ilmaisemaan ylipäänsä monikon 3. 

persoonaa.  

Imperfekti on keskeinen, taajakäyttöinen kielioppikategoria, jossa suomen ja 

viron välillä on merkittäviä eroja. Suomen imperfekti muodostetaan käyttäen 

i-tunnusta, joka osassa paradigmatyyppejä aiheuttaa vaihteluita vartalovokaalissa: 

istu/i/n, kanto/i, tul/i/mme, jä/i, to/i/vat. Imperfektivartalo on astevaihtelussa, 

esimerkiksi luki : luin, otti : otin. Morfologisen analyysin kannalta ovat ongelmal-

lisia tapauksia i-vartalolliset verbit, sillä niillä imperfekti on preesensin kaltainen 

joko kaikissa persoonissa (esim. voin, voi, ahkeroin, ahkeroi) tai muissa kuin 

yksikön 3. persoonassa (esim. opin, vaadin, mutta oppii, vaatii – oppi, vaati). 

Virossa sen sijaan imperfekti eroaa aina preesensistä. Suomen supistumaverbien 

imperfekti voidaan tulkita restrukturoituneeksi ja esittää analyysin hyppäs/i/n, 

vastas/i asemesta myös morfeemijako hyppä/si/n, vasta/si (ISK 2004: 140). 

Jälkimmäistä on pidetty intuitiivisesti luontevampanakin (Karlsson 1983: 303). 

Jos si katsotaan imperfektin suffiksiksi, on se i:hin verrattuna tunnusmerkkisempi, 

koska käyttö rajoittuu vain yhteen verbiryhmään. 

Virossa tunnusmerkkisyyssuhteet ovat aktiivin imperfektissä suomeen verrat-

tuna päinvastaiset. Valtaosa verbeistä käyttää analogisperäistä tunnusta -si-, 

yksikön 3. persoonassa -(i)s: ela/si/n, ela/s, laul/si/n, laul/is. Astevaihteluverbeillä 

imperfekti on kaikissa muodoissa vahva-asteinen (vrt. sm. luin, kannoin : luki, 

kantoi), esimerkiksi luge/si/n, luge/s, kand/si/n, kand/is. 

Virossa on osassa paradigmoja äännekehitys – lähinnä diftongin jälkikom-

ponentin kato – muuttanut imperfektimuodot häiritsevästi preesensin kaltaisiksi, 

kuten tapauksissa tyyppiä istuin > istun, vannoin > vannon (> *vannun), ja on 

tarvittu uusi tunnusmerkkistä tempusta osoittava suffiksi, jollainen on edelleen 

levinnyt paradigmoihin, joissa se ei ole selvyyden kannalta välttämätön (esim. 
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ela/si/n, tund/si/d, kirjuta/si/me pro *elin, *tunsid, *kirjutime). Mallin ovat tar-

jonneet supistumaverbit (Kettunen 1962: 190–191), joista on myös peräisin viron 

imperfektin kauttaaltainen vahva-asteisuus, astevaihtelullisten supistumaverbien 

imperfektihän on aina vahvassa asteessa: (hakata :) hakkas/i/n → hakka/si/n, 

(hüpata :) hüppas/(i) → hüppa/s (supistumaverbienkin imperfekti on restrukturoi-

tunut tunnukseltaan, ks. 9.2.2). Vastaavaa kehitystä on tapahtunut myös suomen 

lounaismurteissa sekä vatjassa ja liivissä. Viron si-imperfektin tunnuksille on 

ominaista, etteivät ne aiheuta vaihteluita vartalovokaalissa. Erona suomeen on 

myös tunnusten mahdollisuus liittyä konsonanttivartaloon, esimerkiksi kand/si/d, 

laul/si/me, saat/is. Viitso (1998) on tarkastellut laajan, viron murteet ja useita 

etäsukukieliä huomioon ottavan aineiston valossa itämerensuomalaisten kielten 

imperfektin historiaa ja pyrkinyt muun muassa osoittamaan, että viron s:llisen 

imperfektin taustalla on osin ikivanha *ś-imperfekti. Yksikön 3. persoonassa 

esiintyvä tunnusvariantti -is voisi selittyä s-suffiksin lisäämisellä i-tunnukseen 

(mas. 428). Supistumaverbithän eivät ole tarjonneet tähän mallia. Selitys edellyt-

tää, että pohjois- ja rantavirossa olisivat poikkeuksellisesti aina a-vartaloisten 

verbien vartalovokaali ja tempustunnus sulautuneet i:ksi, esimerkiksi *anta+i > 

*anti (vrt. sm. antoi), mutta tällöin on ongelmallinen imperfektivartalon ja muu-

toksen *ti > si suhde (rantamurteen muotoa ans(i) ’andis’ Viitso 1998: 428 pitää 

analogisena). Kehitys *jätt/i+s > jätt/is, *ant(o)/i+s > and/is olisi samalla tuke-

nut viron imperfektin vahva-asteisuutta. *ant(o)i+s-tyyppisten tapausten osalta on 

kuitenkin huomattava, että virossa on aina kadonnut painottoman tavun diftongin 

jälkikomponentti i (Kettunen 1962: 183, 190–191), joten muodoissa andis, kan-

dis, saatis, tahtis, maksis, laulis jne. lienee analoginen imperfektivartalo, mallina 

muun muassa labiaalisen ensi vokaalin sisältävät a-vartalot (murdi+s, osti+s) ja 

alkuperäiset ä-vartalot (kündi+s, kiiti+s, peksi+s, lüpsi+s) – näistä osassa tosin 

klusiili pro s on puolestaan analoginen. 

Virossa tunnusta i käytetään aina passiivin imperfektissä suomen tapaan 

(ela/t/i, saade/t/i, ol/d/i, jää/d/i), mutta aktiivissa se esiintyy vain suhteellisen 

harvoilla verbeillä ja on siten tunnusmerkkisempi kuin si-suffiksi. i-imperfektiä 

käyttävät verbit ovat kuitenkin perussanastoa, ja niillä on useissa tapauksissa 

korkea frekvenssi (esim. olema, tulema, tegema, pidama [nesessiivisessä käytös-

sä], jääma, saama, sööma), mikä tunnusten suhteissa merkitsee eräänlaista luon-

nollisuuskonfliktia (termistä ks. Karlsson 1998: 115). Yksitavuisen vartalon pitkä 

vokaali lyhenee tunnuksen edellä: saa/n : sa/i/n, jää/n : jä/i/n, mutta too/n : tõ/i/n, 

söö/n : sõ/i/n (huom. õi, vaikka toisaalta nomineilla esim. soo : so/i/d, töö : tö/i/d; 

suomessa vastaavissa tapauksissa imperfektissä ja monikossa sama vaihtelu: 
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tuo/n : to/i/n – suo : so/i/ta ja syö/n : sö/i/n – työ : tö/i/tä). Kaksitavuissa imper-

fektin tunnus aiheuttaa suomen tapaan vartalon loppu-e:n, pidama-verbillä loppu-

a:n kadon, esimerkiksi tulema : tulin, panema : panin, pesema : pesin, tegema : 

tegin, pidama : pidin. Verbien nägema, tegema ja pidama yksikön ja monikon 1. 

ja 2. sekä monikon 3. persoonan muotojen vahva-asteisuus (nägin, tegid, pidime) 

on osin yksikön 3. persoonan muodon (ja ehkä myös sekundaarin nägivad-

tyyppisen monikon 3. persoonan muodon) analogista vaikutusta, mutta osaltaan 

siihen on vaikuttanut viron fonotaksi, joka supistumatapauksissa ei salli suppeaa 

vokaalia. Olisi siis päädytty preesensiin sekoittuviin tai muuten epäselkeisiin 

imperfektisuhteisiin, kuten nägi : *näen < *nä-in, tegi : *teen < *te-in, pidi : 

*peen < *pi-in (vrt. prees. pean). Näiden kolmen verbin imperfektin kauttaaltai-

nen vahva-asteisuus on tavallaan paljolti täydennysjakaumassa preesenssarjojen 

heikkoasteisuuden kanssa toisin kuin suomessa, jossa sekä preesens- että imper-

fektivartalo ovat astevaihtelussa: 

prees. näen impf. nägin 
 näed  nägid 
 näeb  nägi 
 näeme  nägime 
 näete  nägite 
 näevad  nägid (~ murt., kirjak. aik. nägivad) 

Viron kieliopin nykykuvauksissa (EKG I 1995:238–241; EKKR 2000: 213–214) 

erotetaan imperfektin muodostuksessa kolme tyyppiä: agglutinatiivinen 

s-imperfekti (istu/si/n, luge/s, hüppa/si/me), agglutinatiivinen i-imperfekti (sa/i/n, 

jä/i/d, sõ/i/me) ja fleksiivinen vokaali-imperfekti (EKKR 2000: tüvelihtminevik), 

jossa mennyttä aikaa ilmaistaan vokaalivaihteluin, esimerkiksi tule- : tuli, pese- : 

pesi, tege- : tegi (vaihtelu e : i), pida- : pidi (a : i). Ratkaisu on siten samankaltai-

nen kuin viron monikkotyyppien kohdalla. Fleksiivinen vokaali-imperfekti, 

vartaloimperfekti, eroaa kuitenkin vokaalimonikosta sikäli, että siinä on aina i eli 

kielihistoriallinen tempustunnus vaihtelun toinen osapuoli, kun taas monikossa on 

useita vaihtelumahdollisuuksia eikä vanha monikon i esiinny läheskään aina 

synkronisella tasolla (vrt. lindu : linde, kala : kalu, tuba : tube, sirpi : sirpe, 

seppa : seppi). Opetettaessa viron imperfektiä suomalaisille on nähdäkseni tarkoi-

tuksenmukaista pitää lähtökohtana agglutinatiivista tulkintaa, sillä vastaavanlais-

ten vartalovokaalin katotapausten (tulen : tulin, otan : otin) lisäksi suomessa voi 

vokaali säilyä muuttumattomana (istun : istuin) tai vaihdella toisen vokaalin 

kanssa (kannan : kannoin). Virolainen tulen : tulin -tyyppisten tapausten tulkinta 
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fleksiivisinä vokaalinvaihtelusuhteina mutkistaisi turhaan imperfektin kuvausta. 

Siten voidaan todeta, että virossa kaikissa aktiivimuodoissa i-tunnusta käyttävien 

verbien imperfektissä on aina vartalon lopussa morfofonologinen vaihtelu joko 

pitkän ja lyhyen vokaalin välillä (saa/n : sa/i/n, too/n : tõ/i/n) tai vokaalin ja 

kadon välillä (tule/n : tul/i/n, pida/da, pea/n : pid/i/n). 

Viron verbityyppi tõusma, jossa ma-infinitiivin tunnusta edeltää yksitavuinen 

s-loppuinen vartalo, näyttäisi olevan poikkeus yleisestä käytännöstä, jonka mu-

kaan imperfekti on kaikissa persoonissa johdonmukaisesti joko si- tai 

i-tunnuksinen: tõusin, tõusid, tõusime, tõusite, mutta yksikön 3. persoonassa 

tõusis. Samoin on esimerkiksi seisin : seisis, jooksin : jooksis, maksin : maksis ja 

lüpsin : lüpsis. Muotojen kuvaus on ollut jossakin määrin ongelmallista (ks. esim. 

Jürgens 1933: 137). Nykyään niiden suhteet selitetään yleensä niin, että muissakin 

persoonissa tunnus on s:llinen, mutta vartalon s ja suffiksin s sulautuvat toisiinsa, 

jolloin morfeeminraja on tulkinnanvarainen: seis+sin → seisin, maks+sime → 

maksime (EKG I 1995: 240, 330; EKKR 2000: 214, 288; EKG I 1995 merkitsee 

synkronisessa kuvauksessaan vartalon ja suffiksiaineksen rajan s:n edelle: sei/sin, 

mak/sime). Peebo (1997: 151) puolestaan huomauttaa, että morfeeminrajalla 

tapahtuneen sulautumisen vuoksi imperfektin tunnus on tällaisissa muodoissa 

nykykielen kannalta pelkkä i. Viitso (1998: 427) pitää mahdollisena, että imper-

fektimuodot ovat alkuaan olleet vokaalivartaloisia ja sisäheiton sekä sen seurauk-

sena syntyneen s-geminaatan lyhenemisen kautta on päädytty nykyiseen (vahva-

asteiseen) edustukseen, esimerkiksi *seisäsin > *`seissin > `seisin. Virossa 

fonotaksi kuitenkin sallii ss:n pitkän tavuaineksen jäljessä, kuten sellaiset tapauk-

set kuin poissi, kaussi sekä morfeeminrajaiset (yks. gen.) viskoosse ja ortodoksse 

osoittavat. 

Nähdäkseni seisin, tõusin -tyyppiset imperfektitapaukset voidaan selittää 

myös alkuperäisiksi i-imperfektimuodoiksi, joissa imperfektivartalon lopussa 

ollut äännejakso -si- on tehnyt tarpeettomaksi analogisen imperfektityypin käy-

tön. Esimerkiksi e- ja alkuaan ä-vartaloisilla verbeillä muodot ovat vartalovokaa-

lin katoamisen vuoksi kehittyneet säännönmukaisesti asuun tõusin, jooksid, 

seisime (< *seisä-), lüpsite jne. (vrt. sm. nousin, juoksit, lypsitte), siis samalla 

tavalla kuin minema-verbin läksin, läksid -tyyppinen imperfekti. Muotojen vahva-

asteisuus (3. kvantiteettiaste) olisi imperfektissä yleisesti esiintyvää analogisuutta. 

Ainoa alkuaan a-vartaloinen verbi maksma on imperfektiltään mukautunut mui-

hin s-verbeihin: maksin (vrt. sm. maksoin; virossa painottoman tavun diftongin i 

kadonnut, joten olisi päädytty asuun *maksun, mikä olisi johtanut analogiseen 

s-imperfektiin siirtymiseen; vrt. toisaalta Viitso 1998: 428: murteittain vartalo-
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vokaali + impf. *i > *i myös kaikilla a-vartaloilla). Murteittain i-imperfektiä on 

tavattu laajalti Pohjois-Virossakin, varsinkin Koillis-Viron rantamurteessa, mutta 

myös keskimurteessa (Must 1987: 243–247; Must – Univere 2002: 284–287). 

Vanha kirjaviro osoittaa i-imperfektin korvautumista jo varhaisessa vaiheessa 

s-imperfektillä (Must – Univere, mts. 287). s-loppuisen konsonanttivartalon 

omaavien verbien imperfekti on syytä opettaa ainakin suomalaisille 

i-tunnuksisena kategoriana turvautumatta si-tunnuksen fuusioitumisselitykseen, 

ovathan virolaiset muodot varsin lähellä vastaavia suomen imperfektejä lukuun 

ottamatta tapauksia maksin ja seisin (suomessa jälkimmäisessä tapauksessa 

erilainen vartalotyyppi: seisoa : seisoin). 

Yksikön 3. persoona on seisma, tõusma -tyyppisillä verbeillä poikkeukselli-

sesti is-tunnuksinen: seisis, tõusis, jooksis. Säännönmukainen äännekehityshän 

olisi johtanut loppuheittoisiin muotoihin, kuten *seis, *tõus, *jooks, jollaisista 

olisi minema-verbin muodon läks tavoin puuttunut muissa muodoissa esiintyvä 

tempustunnus. Epäselvyyttä olisi voinut aiheuttaa myös muotojen vaara sekaantua 

verbejä vastaavien substantiivijohdosten nominatiiveihin. Esimerkiksi tema jooks 

olisi tarkoittanut joko ’hän juoksi’ tai ’hänen juoksunsa’. Lisäämällä yksikön 3. 

persoonaan suffiksi -is, jossa analoginen -s lienee liittyneenä alkuperäiseen 

imperfektin i:hin (osin taustalla ehkä analogisesti myös i-vartaloiset [joissa osassa 

tapauksia i < *ü] verbit), on päästy selkeämpiin ja tunnusmerkkisiin asuihin. 

Muodossa läks vastaava ei ole ollut tarpeen, koska ks:llinen vartalo esiintyy 

suppletiivisessa paradigmassa vain imperfektissä. – Viron imperfektistä ks. myös 

Riionheimo 2007: 137–142, jossa taulukossa 4 (s. 139) ovat yleiskielen imperfek-

tityypit ryhmiteltyinä vartalo- ja tunnusallomorfien sekä mahdollisten morfofono-

logisten vaihtelujen perusteella. 

Viron kielen erikoisuuksiin kuuluu, että partisiipin perfekti on voinut omak-

sua finiittimuodon piirteitä ja sitä käytetään mennyttä aikaa ilmaisevana predi-

kaattina. Tällaista kieliopillisen muodon tehtävän muuttumiseen johtavaa kehitys-

tä pidetään regrammatikalisaationa (Muižniece ym. 1999: 527). Kielioppikirjalli-

suudessa on Wiedemannista (1875: 464) alkaen esitetty nud-partisiipin muotojen 

yhtenä tehtävänä kvotatiivin menneen ajan ilmaiseminen (ks. lähemmin Kask 

1984: 226–244). Esimerkiksi Valgman – Remmelin (1970: 119) mukaan epäsuo-

ralla tapaluokalla on neljä myöntötempusta, preesens lugevat, imperfekti lugenud, 

perfekti olevat lugenud ja pluskvamperfekti olnud lugenud, mutta kieltomuodois-

sa vain kaksi tempusta, preesens ei lugevat ja perfekti ei olevat lugenud (kielto-

rakenteet ei lugenud ja ei olnud lugenud olisivat indikatiivin kaltaisia). Wiede-

mann (1875: 466) ja osin eräät myöhemmät kieliopin kirjoittajat (ks. Kask 1984: 
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230–232) ovat maininneet myös mahdollisuuden käyttää passiivin partisiipin 

perfektiä kvotatiivin menneen ajan muotona, esimerkiksi kui ait pidatud ehitama, 

siis kiwid weetud seia (Wiedemann, mp.). 

Partisiipin perfektin käyttöä predikaattina on yleensä pidetty taustaltaan ellip-

tisenä perfektinä (esim. Kask 1984: 243, EKG II 1995: 36): ilmauksesta ta olevat 

lugenud olisi kopula kadonnut, ja näin olisi samaan kvotatiiviseen merkitykseen 

jäänyt rakenne ta lugenud. On myös viitattu (esim. Osmo Ikola 1960: 367) siihen, 

että partisiipin perfektin käyttö predikaattina on vanha sekä suomalais-ugrilaisissa 

että indoeurooppalaisissa kielissä esiintyvä piirre. Partisiipin tällainen funktio 

olisi peräisin vaiheesta, jolloin kieleen ei ollut vielä muodostunut finiittisten ja 

infiniittisten verbimuotojen eroa, ja siten lausetyypissä Jüri kukkunud partisiippi 

oli nykykannalta predikaatin ja predikatiivin välimaastoon sijoittuva lauseenjäsen 

(Muižniece ym. 1999: 528). Itämerensuomen indikatiivin ja potentiaalin preesen-

sin 3. persoonan tiedetään kehittyneen nominipredikaatista, muodosta, joka 

nykykielissä on partisiipin preesens (Hakulinen 1979: 42, 247, 501–502). Viron 

vat-tunnuksinen kvotatiivin preesenshän on myös tällaisesta partisiipista peräisin. 

Aktiivin 2. partisiippi eli nUt-tunnuksinen partisiipin perfekti on kuitenkin muo-

tona ilmeisesti vain myöhäiskantasuomalaista perua (Hakulinen, mts. 215). 

Kangasmaa-Minn (1988: 21) on huomauttanut, että menneisyyteen siirtymisestä 

kelpaa hyvin esimerkiksi kielteinen imperfekti: suomen en tullut -rakenteessa on 

ainoa menneeseen aikaan viittaava morfeemi partisiipin perfektin tunnus, ja sama 

tietysti soveltuu viron ei tulnud -ilmaukseen. Virossa partisiipin perfekti on 

predikaattina saanut ennen muuta evidentiaalisen, välillisyyden merkityksen, 

mutta osin muotoa voidaan käyttää myös imperatiivin 2. persoonan, 3. persoonan 

(jussiivin) sekä etelävirossa murteittain eräänlaisen konditionaali-imperatiivin 

(öelnud kohe ’oleks pidanud kohe ütlema’) tehtävissä (Muižniece ym. 1999: 524–

525, 531–533). 

Virossa voidaan liittomuodon sijasta käyttää aktiivin konditionaalin ja kvota-

tiivin perfektissä (preteritissä) kielenuudistuksen aikana kirjakieleen tuotuja 

synteettisiä muotoja (ks. 4.3): 

oleksin tulnud = tulnuksin 

oleksite lugenud = lugenuksite 

olevat elanud = elanuvat 

Vasemmanpuoleisissa rakenteissa ilmaisee mennyttä aikaa nud-partisiippi olla-

verbin käsittämän liittomuodon osana; olla-verbi puolestaan osoittaa moduksen. 

Synteettisissä muodoissa liittyy tempusta ilmaisevaan (nud →) nu-ainekseen 
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modussuffiksi, jonka jäljessä ovat konditionaalissa mahdolliset persoonapäätteet, 

esimerkiksi 

ole/ksi/te tul/nud → tul/nu + ksi/te (= tulnuksite) 

Morfotaktisesti synteettiset muodot ovat erikoisia, koska niissä on sekä tempus- 

että modussuffiksi, millainen suomessa ei ole mahdollista. Viron synteettistä 

rakennetta muistuttavat suomessa kaakkoishämäläiset konditionaalin perfektit 

tyyppiä sānnosin, sānnois (< sānut oisi < sānut olisi), ollois, täütünnöis (vokaali-

harmonia!), joissa kuitenkin loppuaines on sanasyntyinen (Lindén 1944: 119). 

Synteettiset konditionaalin ja kvotatiivin preteritit osoittavat Metslangin 

(1994: 89–90) mukaan pyrkimystä isomorfismiin; ne ilmaisevat moduksen ohella 

absoluuttista aikaa yhdellä muodolla. Hän on kiinnittänyt huomiota myös siihen 

synteettisten muotojen erikoisuuteen, että ne ovat tunnusmerkkisiä sekä tempuk-

sen että moduksen kannalta, mikä ei ole ominaista viron, kuten ei suomenkaan, 

verbimuodoille. Kirjakieleen tuodun synteettisen konditionaalin preteritin valossa 

on kiintoisa Juhan Peegelin (1957: 59) Saarenmaan kansanrunoista mainitsema 

muoto võisind (< *voi+isi+nut; kirjakielistettynä *võiksinud), jossa tempus- ja 

modusmorfeemit ovat päinvastaisessa järjestyksessä (vrt. võinuks), mikä kuvastaa 

niiden yhdistämisen outoutta kielessä.  

Looritsin (1922: 171, 173) esittämät synteettiset passiivin preteritimuodot, 

kuten olduks ja olduvat, eivät ole juuri saaneet suosiota, eikä esimerkiksi viron 

tieteellinen kielioppi ole sisällyttänyt niitä kirjakielen morfologian kuvaukseen 

(EKG I 1995: 242). 

Liittotempusten pääverbin aktiivin 2. partisiippi on suomessa numeruskong-

ruenssissa, esimerkiksi olen lukenut – olemme lukeneet, olisit tullut – olisitte 

tulleet. Virossa liittomuotojen partisiippi on aina taipumaton (yksiköllinen): olen 

lugenud – oleme lugenud, oleksid tulnud – oleksite tulnud, ta olevat kirjutanud – 

nad olevat kirjutanud. Sama taipumattomuus partisiipin suffiksiaineksessa koskee 

soveltaen myös synteettisiä preteritimuotoja, kuten näkyy ilmauksista lugenuksin 

– lugenuksime ja sa elanuvat – te elanuvad. 

Oppimisen kannalta suomalainen viron puhuja on yksinkertaisemmassa tilan-

teessa kuin virolainen suomen käyttäjä: virossa on liittomuodoissa vain yksi 

partisiipin asu, kun taas suomessa on valittava yksikön ja monikon välillä: 
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               olen lukenut  

                  olen / oleme lugenud 

               olemme lukeneet 

Kielteisessä pluskvamperfektissa partisiippivalinta on kaksinkertainen: sm. en 

ollut lukenut, emme olleet lukeneet, vrt. vir. ma / me ei olnud lugenud. 

Itämerensuomalaisissa kielissä on tavallista, että monikossa liittomuotojen 2. 

partisiippi on monikollinen, näin myös viron lähimmissä sukukielissä vatjassa ja 

liivissä (Laanest 1975: 163–181). Siksi numeruskongruenssin puuttuminen viron 

liittomuodoista on ilmeisesti saksan kielen vaikutusta, onhan saksassa liitto-

muotojen partisiipin perfekti aina samanasuinen ja vain apuverbi taipuu, esimer-

kiksi ich habe gelesen – wir haben gelesen, er ist gesegelt – sie sind gesegelt. 

5.2.2.3 Persoonat 

Verbien taivutuksen kuvauksessa on tapana yhdistää aktiivissa numerus- ja per-

soonakategoriat kolmen yksikön ja monikon persoonamuodon sarjaksi, jossa 

useimmissa muodoissa on segmentaalinen persoonapääte. Lisäksi suomessa 

esiintyy passiivin myöntömuodoissa persoonapääte, jolla ei ole virossa vastinetta 

(ks. luvun 5.2.2.2 kohtaa 1). 

Suomessa aktiivin myöntömuodoissa persoonapäätteet liittyvät indikatiivin 

preesensissä sanavartaloon, muissa muodoissa tempus- tai modusvartaloon. 

Päätteetön on vain yksikön 3. persoona imperfektissä ja konditionaalissa, kuten 

luki, lukisi, sekä eräiden verbityyppien indikatiivin preesensissä: saa, voi; hara-

voi, emännöi; hakkaa, lupaa. Virossa indikatiivin preesensissä on aina per-

soonapääte, esimerkiksi saa/n, saa/b, hakka/d, luba/b. Poikkeustapaus on vain 

olema-verbin muoto on, jota käytetään myös monikon 3. persoonassa. Murteittain 

tavataan yksikön 3. persoonan päätteettömyyttä, muun muassa rantamurteessa 

([ta] teke, juokse, pakene, laula, armasta; Must 1987: 236) sekä Tarton ja Võrun 

murteessa (T teGè ’teeb’, lät ̄ ’läheb’; V ju ̬̂ ’joob’, tule
<

 ’tuleb’; Keem 1970: 23 ja 

1997: 45, 47; Keem – Käsi 2002: 47). 

Indikatiivin imperfektissä ja konditionaalissa persoonapäätteiden käyttö on 

lähellä suomea lukuun ottamatta va-aineksen puuttumista monikon 3. persoonas-

ta, esimerkiksi sm. tuli/n, tuli/t, istui/Ø, istuisi/mme, laulaisi/tte – vir. tuli/n, tuli/d, 

istus/Ø, istuksi/me, laulaksi/te, mutta monikon 3. persoonassa sm. tuli/vat, 

istuisi/vat – vir. (nad) tuli/d, istuksid. Tavallista ja luonnollisen morfologian 

mukaista on, että tunnusmerkittömät tai vähemmän tunnusmerkkiset ainekset ovat 
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lyhyempiä kuin (enemmän) tunnusmerkkiset. Persoonapäätteisiin sovellettuna 

tämä tarkoittaa sitä, että yksikölliset päätteet ovat lyhyempiä kuin monikolliset 

(ks. Karlsson 1998: 114–115). Suomi noudattaa tätä periaatetta, kun taas virossa 

imperfektin ja konditionaalin monikon 3. persoona rikkoo sitä. Samalla muoto on 

aina homonyyminen yksikön 2. persoonan kanssa. (Remes 2001: 291.) 

Persoonapäätteiden esiintyminen poikkeaa virossa selvästi suomesta, jossa 

kaikkien modusten myöntömuodoissa käytetään persoonapäätteitä (realisaatio 

tosin eräissä tapauksissa Ø). Virossa persoonapäätteiden käyttö on säännöllistä 

vain indikatiivissa. Konditionaali voi nykynormien mukaan (ks. 4.3) olla per-

soonapäätteinen tai -päätteetön, jolloin verbin (perfektissä apuverbin) muoto on 

yksikön 3. persoonan kaltainen, esimerkiksi tule/ksi/n ~ ma tule/ks, tule/ksi/te ~ te 

tule/ks, ole/ksi/d tul/nud ~ sa tai nad ole/ks tul/nud; samoin synteettisessä perfek-

tissä: tul/nu/ksi/n ~ ma tul/nu/ks. Kvotatiivi on aina persoonapäätteetön, kuten 

myös 3. persoonan imperatiivi ja sen muotoa käyttävä jussiivi (ma, sa, ta, me, te, 

nad tul/gu). Imperatiivissa persoonapääte esiintyy vain monikon 1. persoonassa, 

jossa se on poikkeuksellisesti -m: ol/ge/m, ooda/ke/m (vrt. ind. ole/me, kond. 

ole/ksi/me). Muoto on kuitenkin ylätyylisenä vähäkäyttöinen, ja se korvataan 

tavallisesti indikatiivilla (mingem tosin muodolla lähme pro ”normaali” indikatii-

vi läheme; EKKR 2000: 208, 217–218). Yksikön ja monikon 2. persoona ovat 

Ø-päätteisiä: tule/Ø/Ø (myös imperatiivin tunnus Ø), tul/ge/Ø (EKG I 1995: 231–

233). 

Rätsepin (1981:207) mukaan persoonapäätteiden katoamisprosessi alkoi 

1300–1400-luvulla taipuvan kieltoverbin korvautumisella monissa viron murteis-

sa taipumattomalla kieltosanalla; pääverbissä ei ollut persoonailmaisinta. Kehitys-

tä tuki myöhemmin uuden moduksen, kvotatiivin, synty, sillä muoto on alkuaan-

kin persoonapäätteetön. Nuorempaa on konditionaalin persoonapäätteettömyys. 

Kirjakieleen se hyväksyttiin valinnaisena mahdollisuutena vuonna 1980 tasaval-

lan oikeakielisyyslautakunnassa (ks. 4.3). 

Verbien persoonapäätteisten muotojen käytön väheneminen liittyy virossa 

laajemmin persoonaa ilmaisevien morfologisten keinojen väistymiseen, minkä 

piiriin kuuluu myös possessiivisuffiksien kato. Samalla kieli on typologisesti 

kehittynyt synteettisestä analyyttiseen suuntaan. 

Suomessa on vallalla osin toisentyyppisiä persoonakategoriaa koskevia muu-

toksia. Puhekielessä käytetään tavallisesti monikon 1. persoonan asemesta passii-

via (me mennään, me kirjoitetaan). Metslang (1994: 188–189) on huomauttanut 

muutoksen merkitsevän radikaalia degrammatikalisaatiota, kun kieliopillinen ero 

aktiivin ja passiivin välillä väistyy. Toinen niin ikään virosta poikkeava, kieliopil-
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lista järjestelmää muuttava puhekielen piirre on numerusopposition katoaminen 

kolmannessa persoonassa (ne tulee, ne tuli, ne tulis[i]). 

5.2.2.4 Kieltomuodot 

Suomen kielelle on ominainen kieltomuodoissa persoonittain taipuva kieltoverbi, 

jolla on vajaa, suppletiivinen paradigma: indikatiivissa, potentiaalissa ja konditio-

naalissa käytetään e-vartaloista yleistä modusta ja imperatiivissa älä-/äl-

vartaloista muotosarjaa. Yleinen modus on tyypiltään oikeastaan aktiivin indika-

tiivin preesens; siihen ei voi liittyä pääluokan, moduksen eikä tempuksen tunnus-

ta, vaan tällaiset kategoriat ilmaistaan kieltorakenteissa pääverbin muodolla, 

esimerkiksi en tule, et tullut, ei ehtine, emme ottaisi, ette ottaneet, ei lauleta, ei 

laulettu, ei mentäne, ei muistettaisi. Virossa puolestaan käytetään indikatiivissa, 

konditionaalissa ja kvotatiivissa taipumatonta kieltosanaa ei, joten persoona on 

tarvittaessa ilmaistava leksikaalisin keinoin, esimerkiksi persoonapronominilla. 

Siten viron rakenne ei tule = sm. en, et, ei, emme, ette, eivät tule, viron ei tuleks = 

sm. en, et jne. tulisi ja ei tulevat = sm. en, et jne. kuulemma tule. Aktiivissa pää-

verbin muototyyppi on virossa vastaava kuin suomessa: indikatiivin preesensissä 

sanavartalo, imperfektissä nud-partisiippi ja konditionaalissa sekä kvotatiivissa 

modusvartalo. 

Rätsep (1981c: 207 ja 1989: 1516–1517) katsoo, kuten edellä persoonapäät-

teiden käsittelyn yhteydessä on todettu, taipuvan kieltoverbin muuttuneen virossa 

1300–1400-luvulla laajalti taipumattomaksi kieltosanaksi ei, ep. Samalla muuttui 

kieltolauseen rakenne; syynä oli alasaksan ja saksan vaikutus. Metslang ja Tom-

mola (1995: 302) ovat huomauttaneet siitä, että kieltosanan asema on teoreettises-

ti epäselvä, vaikka se taipumattomuutensa vuoksi tulkitaan partikkeliksi. Kielto-

verbin jälkiä on nähtävissä vielä siinä, ettei persoonan ilmaiseminen ole liittynyt 

pääverbiin (vrt. saks. ich komme nicht, du kommst nicht). Typologisesti viro on 

kieltorakenteissaan loitonnut selvemmin agglutinatiivisesta suomesta. Murteittain 

tosin tavataan monikollisten persoonapäätteiden liittymistä pääverbiin, esimerkik-

si Tarton murteessa (Keem 1970: 41) eGa me ei sü̬̂me (’emme syö’), eì massat̆ ̆te 

(’ette maksa’), nemä̀ - - ei eläs̆siväGi sîn (’eivät eläisi/asuisi’), Võrun murteessa 3. 

persoonassa (Keem – Käsi 2002: 53) ei tahavaˀ (’eivät tahdo’) ja saarimurteessa 

(Lonn – Niit 2002: 42) tê polet̆te maGanD (’ette ole’), joskus yksikössäkin: sā ̮ p̀ 

tahaksiD (’et tahtoisi’). 

Viron olema : olla -verbin analyyttisten kieltomuotojen rinnalla tavataan syn-

teettisiä, analyyttisten rakenteiden tavoin kaikissa persoonissa käytettäviä muoto-
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ja, kuten pole = ei ole, polnud = ei olnud, poleks = ei oleks, polevat = ei olevat, 

joiden p- on peräisin kieltosanasta (< ep < *epi). p- on morfotaktisesti prefik-

sinomainen, vain negaation ilmaiseva aines (ks. Savijärvi 1977: 17). Vastaavan-

laisia kieltomuotoja on kehittynyt myös vatjassa, esimerkiksi be ̮лe̮ ~ bē̮ ’ei ole’, 

be ̮ллu ’ei ollut’ (Ariste 1948: 88). Yksikön 3. persoonan muotojen *epi (< partis. 

*epä) ja ei suhde on jossain määrin epäselvä. *epi on odotuksenmukainen pree-

sens. ei on voinut muodostua siitä vain epäsäännöllisen äännekehityksen kautta, 

mutta mahdollista on myös, että muoto on jäänne kieltoverbin vanhasta imperfek-

titaivutuksesta. Monikon 3. persoonan säännönmukainen muoto on vanhassa 

kirjasuomessa ja osin myös murteissa sekä lähisukukielissä esiintyvä evät. Muoto 

eivät perustuu analogisesti yksikön 3. persoonaan. (Hakulinen 1979: 252–253.)  

Viron kansankielessä persoonittain taipuva kieltoverbi on kuulunut rantamur-

teen vanhoihin piirteisiin, esimerkiksi en, et, ei, emma, etta, evaD (Kask 1956: 31; 

Must 1987: 249–250). Samoin pohjoisviron itämurteessa on taipuva kieltoverbi: 

en, et, ep, emä, että, eväD (Kask, mas. 36). Kirjaviron vanhimmissa näytteissä 

tavataan niin ikään jonkin verran taipuvan kieltoverbin muotoja (Savijärvi 1977: 

17). Kieltosanasta voi virossa esiintyä myös imperfekti. Koska tempus ilmenee 

kieltosanasta, pääverbi on tällöin tavallisesti samassa muodossa kuin kieltopree-

sensissä. Etelävirossa ja saarimurteissa käytetään taipumatonta imperfektiä es 

(Wiedemann 2002 [1864]: 92; Koit 1963: 140–142; Keem – Käsi 2002: 53; Lonn 

– Niit 2002: 41). Saarimurteissa es on erikoista kyllä voinut myös kontaminoitua 

ei-sanan alueellisen variantin äi kanssa: äis̀ an ̆nà ’ei andnud’ (Koit, mas. 140). 

Kodaveressa on ollut vanha, jo väistynyt piirre persoonittain taipuva kieltoverbin 

imperfekti: eźìn, eźìD, es, eźìmä, eźìt̆tä, eźìD tulè ’ma ei tulnud, sa ei tulnud jne.’ 

(Univere 1988: 88; Pajusalu ym. 2002: 151). Kieltoverbin alkuaan 

*ś-tunnuksisella preteritillä on ilmeisen vanha tausta, koska sillä on vastineita 

liivissä ja osin saamelaiskielissä sekä volgalais-permiläisellä taholla (SKES I s. 

32–33; Korhonen 1981a: 309–310; Viitso 1998: 428−430, 433−435). 

Imperatiivissa käytetään suomessa persoonissa taipuvaa älä-/äl-vartaloista 

kieltosanaa. Vastaavalla viron ära-/är-asuisella imperatiivilla (ja siihen historialli-

sesti liittyvällä jussiivilla) on kyllä yleisestä kieltosanasta ei poiketen erilaisia 

taivutusmuotoja, mutta persoonapääte esiintyy vain monikon 1. persoonassa: 
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suomi  viro 
y. 2. p. älä ära 
y. 3. p. älkö/ön ärgu (jussiivi) 
   
m. 1. p. älkää/mme ärge/m 
m. 2. p. älkää ärge 
m. 3. p. älkö/öt ärgu (jussiivi) 

Virossa jussiivin muotona on ärgu, joka vastaa suomen kolmansia persoonia 

(diakronisesti alkuaan yksikköä), mutta on käytöltään laajentunut ensimmäisiin ja 

toisiin persooniin (esim. ma ärgu tehku, sa ärgu mingu). Samaa muotoa käytetään 

pääverbin passiivin yhteydessä, esimerkiksi ärgu tehtagu, jolloin suomessa on 

valittava yksikön 3. persoona: älköön tehtäkö (ei *älkööt tehtäkö). 

Aktiivin imperatiivisissa kieltoilmauksissa on virossa pääverbi suffiksiltaan 

aina samaa tyyppiä kuin kieltosana, joten monikossa rakenteet poikkeavat suoma-

laisista vastineistaan; lisäksi monikon 1. persoonassa pääte on redundantisti 

kahteen kertaan, esimerkiksi yks. 2. p. ära tule, mon. 1. p. är/ge/m tul/ge/m (vrt. 

sm. äl/kää/mme tul/ko), mon. 2. p. är/ge tul/ge (vrt. sm. äl/kää tul/ko; ei *äl/kää 

tul/kaa). Rakenteeltaan erikoinen on myös ylätyyliseksi koettua monikon 1. 

persoonaa vastaava puhekielinen kieltomuoto är/me oota/me (nyk. myös är/me 

oota; pro är/ge/m ooda/ke/m ’älkäämme odottako’; ks. esim. EKKR 2000: 220), 

jossa niin ikään persoonapääte – nyt indikatiivin mukaisena – esiintyy kahdesti ja 

liittyy kieltosanassa suoraan konsonanttivartaloon ilman välissä olevaa imperatii-

vin suffiksia (suomessa ei *äl/me). Jussiivin tyyppi (ma, sa, ta jne.) är/gu tul/gu, 

är/gu ooda/ku vastaa rakenteeltaan suomen kolmansien persoonien kieltomuotoja 

äl/kö/ön tul/ko, äl/kö/öt odotta/ko. 

Suomen älä- ja viron ära-kieltoilmausten yhdistämisen tekee jossain määrin 

ongelmalliseksi konsonanttien epäsäännöllinen suhde l : r. Viro on ainoa itäme-

rensuomalainen kieli, jossa sana on r:llinen. Kuitenkin suomen ja viron imperatii-

visten kieltolekseemien käyttö on vartaloiden ja imperatiivisuffiksien osalta 

varsin samanlaista, joten sanojen etymologinen yhteenkuuluvuus lienee hyvinkin 

mahdollista (ks. SKES I s. 33; vrt. SSA 1 s. 99). Virossa esiintyy myös l:llisiä 

asuja eräissä eteläisissä ja läntisissä murteissa: alà, älà (Wiedemann 1875: 477; 

Kettunen 1962: 112; Savijärvi 1977: 19). Huomattakoon, että virossa tavataan 

samanlaista konsonanttivaihtelua äänteellisesti läheiseksi kehittyneessä leksee-

missä ära ~ murt. älà ’pois’ (vrt. sm. erä, SKES I s. 40–41), ja tämä ära-sana on 
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saattanut vaikuttaa sekoittavasti kieltoimperatiivin äänneasuun (ks. esim. Mägiste 

1982: 4056–4057). 

Viron tieteellisessä kieliopissa katsotaan erilliseksi verbin kategoriaksi ns. 

puhelaji (kõneliik), joka osoittaa predikaattiverbillä ilmaistavan tilanteen myön-

töä tai kieltoa. Puhelajikategoriaan kuuluvat affirmatiivi eli myöntävä puhe(laji) 

(jaatav kõneliik, afirmatiiv) ja negatiivi eli kieltävä puhe(laji) (eitav kõneliik, 

negatiiv). (EKG I 1995: 84; EKKR 2000: 219–220.) Affirmatiivin piiriin kuuluvat 

myöntömuodot, esimerkiksi sõidan, kannaksime, tulge, ja negatiivin piiriin verbin 

kieltomuodot, kuten (ma) ei sõida, (me) ei kannaks, ärge tulge. Negatiivi eroaa 

affirmatiivista syntaktisesti, kieltosanan sisältävien rakenteiden perusteella; sillä 

ei ole morfologista tunnusta (esim. muodot sõida, kannaks ja tulge esiintyvät 

affirmatiivissa). Ainoa tapaus, jossa voidaan nähdä erityinen negatiivin tunnus, on 

jo tarkasteltu olema : olla -verbin p-alkuisten kieltomuotojen mahdollisuus (pole, 

polnud, poleks, polevat, poldavat jne.). Affirmatiivin ja negatiivin suhde on 

sellainen, että jokaisella finiittisellä myöntömuodolla on kielteinen vastineensa, 

mutta negatiivissa voi osa kategorioista (lähinnä persoona) neutraalistua. 

Viron kieliopin esityksiin 1990-luvulla uutena tasona tuodun puhelajin kat-

somista morfologiseksi kategoriaksi on perusteltu (EKKR 2000: 219) sillä, että 

kielessä käytetään osassa kieltoilmauksia kieltosanan ohella pääverbistä muotoa, 

joka poikkeaa vastaavasta myöntömuodosta, esimerkiksi elasime : ei elanud, 

elan : ei ela ja elatakse : ei elata (toisaalta elaks : ei elaks, elavat : ei elavat, 

elage : ärge elage, elatagu : ärgu elatagu jne.). Sama peruste soveltuisi tietysti 

suomeenkin, mutta suomen morfologian käsittelyissä ei esiinny erityistä puhelajin 

kategoriaa, vaan yleensä kieltoilmauksia tarkastellaan (esim. ISK 2004: 1534–

1536) syntaktis-semanttisista lähtökohdista verraten niitä tunnusmerkkisinä 

vastaaviin myöntömuotoihin. Kielen kuvauksissa toki esitellään myös kiellon 

morfologiset erityispiirteet. 

5.2.3 Infiniittimuodot 

Suomen ja viron verbien infiniittisiä muotoja ovat infinitiivit ja partisiipit. Niille 

on ominaista käyttäytyä taivutukseltaan osin nominien tavoin: infiniittisistä 

muodoista puuttuu morfologinen kategoria modus, infinitiiveistä myös tempus, ja 

partisiipeissakin tempusta ilmaistaan eri tavalla kuin finiittimuodoissa. Sen sijaan 

infiniittisissä muodoissa voi vartalon nominaalistavan infinitiivin tai partisiipin 

tunnuksen jäljessä esiintyä sijapäätteitä ja partisiipeilla myös monikon tunnus. 

Persoonaa ei ilmaista finiittimuotojen tavoin persoonapäätteellä, vaan suomessa 
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osassa muotoja possessiivisuffiksilla. Virossa ei tätä mahdollisuutta ole. Finiitti- 

ja infiniittimuotojen yhteinen kategoria on pääluokka; passiivissa nominaalimuo-

don suffiksi liittyy passiivivartaloon (2. partisiipissa tosin passiivin ja partisiipin 

merkitykset sisältyvät jakamattomaan salkkumorfiin). Infinitiivien taivutus on 

vähäistä, sillä niillä on vain muutamia sijamuotoja. Partisiipeilla on suomessa 

täydellinen sijataivutus yksikössä ja monikossa, samoin virossa 1. partisiipin 

vastineella eli partisiipin preesensillä. Sen sijaan 2. partisiipin vastine, partisiipin 

perfekti, on taipumaton, kun sillä on suomen taivutuspartisiippia ja pääsanansa 

edellä olevaa johdospartisiippia vastaavaa käyttöä (termeistä ks. Karlsson 1983: 

233), mutta on pääsanan jäljessä esiintyessään taipuneena (EKKR 2000: 206). 

Suomessa infiniittisten muotojen kategorioita on enemmän kuin virossa. Tä-

mä sekä taivutuskeinojen runsaammat mahdollisuudet heijastuu osin syntaksin 

puolelle siten, että infiniittisten muotojen käyttö on suomessa etenkin lauseenvas-

tikkeiden ja niiden tapaisten rakenteiden vuoksi huomattavasti moninaisempaa 

kuin virossa, vrt. esimerkiksi tapauksia luulin äidin menneen nukkumaan ’arvasin, 

et ema oli magama läinud’, et elä syödäksesi ’sa ei ela selleks, et sööd’, olin 

näkevinäni puistossa leijonan ’mulle näis, nagu oleks pargis olnud lõvi’, äidin 

tultua kotiin lähdimme ulos ’kui ema tuli koju, läksime välja’, lapsi oppii matki-

malla ’laps õpib matkides / matkimise teel’, hän oli nukahtamaisillaan ’ta oli 

magama jäämas’, äidin lahjoittama kirja ’ema kingitud raamat’, hän kulkee 

kulkemistaan ’ta kõnnib ja kõnnib’ (Roos – Tamm 1981: 132, 162, 170–171, 184, 

201), poika tuotiin setänsä kasvatettavaksi ’poiss toodi oma lelle kasvatada’, se 

on ymmärrettävissä ’see on arusaadav / sellest võib aru saada’ (Alvre 1992: 239). 

Perinteisissä suomen kieliopeissa infiniittisiin muotoihin lasketaan kuuluviksi 

neljä infinitiiviä – usein viidentenä vielä putoamaisillaan-tyyppinen muoto – sekä 

kaksi partisiippia. Infinitiiveillä on ainoastaan pari passiivimuotoa, mutta partisii-

peilla on aina aktiivinen ja passiivinen muoto. Lisäksi partisiippeihin tavallisesti 

luetaan muodoiltaan vain aktiivinen agenttipartisiippi. Partisiippien kielteisenä 

vastineena voidaan pitää mAtOn-suffiksilla muodostettavaa karitiivijohdosta, jota 

ei ole kuitenkaan ollut varhemmin tapana lukea partisiippien joukkoon. 

Isossa suomen kieliopissa (2004: 145–149, 443–445) infinitiivien määrä on 

vain kolme; vanhastaan 4. ja 5. infinitiiviksi kutsutut muodot käsitellään verbiliit-

tojen osina. Partisiippeihin puolestaan luetaan myös mAtOn-tunnuksinen kielto-

partisiippi. Kielioppiin on myös otettu, ilmeisesti virolaisen käytännön mukaan, 

nominaalimuotojen numeroinnin rinnalla tunnuksiin perustuvat nimitykset, kuten 

A-, E- ja MA-infinitiivi sekä VA- ja NUT-partisiippi. Onnistuneena ei voi kuiten-

kaan pitää passiivin NUT-partisiipista puhumista (esim. ISK 2004: 148–149), 
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koska passiivissa on aivan erilainen suffiksi kuin aktiivissa toisin kuin VA-

partisiipissa. 

Viron kieliopeissa on infinitiivien määrä ollut kaksi, ja suomen toisen infini-

tiivin inessiiviä äänteellisesti vastaava des-muoto on esitetty da-infinitiivin yh-

teydessä. 1990-luvulla ilmestyneessä tieteellisessä kieliopissa (EKG I 1995 ja II 

1993) sekä eräissä sitä seuranneissa kuvauksissa (mm. EKKR 2000) infiniittisten 

muotojen järjestelmä poikkeaa perinteisestä selvästi, kuten jäljempänä esitetään. 

Taulukossa 5 esitetään perinteistä jaottelua noudattaen rinnan suomen ja viron 

infiniittiset muodot (mukana eivät ole partisiippien kielteiset vastineet). Huomat-

takoon, että viron lugema-asuinen muoto vastaa pääteainesten kadon takia suo-

men kahta eri 3. infinitiivin muotoa. Koska virossa käytetään osin toisenlaisia 

nimityksiä kuin suomessa, on taulukossa mainittu virolaisetkin nimet. Mukaan on 

otettu myös kielten isoissa kieliopeissa (EKG I 1995 ja ISK 2004) esiintyvät 

termit. 
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Taulukko 5. Suomen ja viron infiniittiset muodot. 

Muoto Suomi Viro Virolainen nimi 

1. infinitiivi 

(A-infinitiivi) 

lukea 

lukeakse/ni, -si jne. 

lugeda da-tegevusnimi 

2. infinitiivi 

(E-infinitiivi) 

  des-vorm (gerundiiv) 

aktiivi lukiessa 

lukien 

lugedes  

passiivi luettaessa   

3. infinitiivi 

(MA-infinitiivi) 

aktiivi 

 

 

 

 

 

 

 

passiivi 

 

 

lukemaan 

lukemassa 

lukemasta 

lukemalla 

lukematta 

 

lukeman 

 

luettaman 

 

 

lugema 

lugemas 

lugemast 

 

lugemata 

lugemaks 

lugema 

 

loetama 

ma-tegevusnimi (supiin) 

4. infinitiivi lukeminen 

lukemista 

  

5. infinitiivi lukemaisilla/ni, -si jne.   

1. partisiippi 

(VA-partisiippi) 

aktiivi 

 

 

passiivi 

 

 

lukeva 

lukevan 

jne. 

luettava 

luettavan 

jne. 

 

 

lugev 

lugeva 

jne. 

loetav 

loetava 

jne. 

oleviku kesksõna 

 

v-kesksõna 

 

 

tav-kesksõna 

2. partisiippi 

aktiivi 

(NUT-partisiippi) 

 

lukenut 

lukeneen 

jne. 

 

lugenud 

mineviku kesksõna 

 

nud-kesksõna 

    

passiivi  

(TU-partisiippi) 

luettu 

luetun 

jne. 

loetud tud-kesksõna 

Agenttipartisiippi 

aktiivi 

 

lukema 

lukeman 

jne. 
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Infiniittimuotojen vertailu osoittaa, että kielten välillä ei vallitse läheskään yksi-

yksistä vastaavuutta. Suomessa on kategorioita ja muotoja enemmän, mikä näkyy 

viron sarakkeen tyhjistä riveistä tai täysin tyhjistä kohdista. Virossa eivät voi 

esiintyä esimerkiksi sellaiset muodot kuin 1. infinitiivin translatiivi ja 5. infinitii-

vi, joissa on possessiivisuffiksi. 

Ensimmäisen eli A-infinitiivin lyhyempi muoto, joka on vanha k-latiivi, on 

suomen verbien leksikkomuoto. Lisäksi infinitiivillä on pitempi muoto, translatii-

vi, johon aina liittyy possessiivisuffiksi (Hakulinen 1979: 255). Vanhassa kirjakie-

lessä on 1800-luvulle asti ollut käytössä 1. infinitiivin lyhyempi muoto myös 

passiivisena: Agricolan asetetta, hallitta, warielta; samoin esimerkiksi syötää, 

rakettaa (Rapola 1965: 162; Häkkinen 1994: 309). Virossa on vain aktiivin 

lyhyemmällä muodolla vastine, da-infinitiivi. Latiivisperäinen muoto on kum-

massakin kielessä syntaktisesti moninaisessa käytössä, mutta viron erikoisuuksiin 

kuuluu, että da-infinitiivi voi esiintyä muun muassa finiittimuodon korvaavana 

predikaattina a) kvotatiivissa (murteittain ja osin kirjakielessä: Ta olla väga kena 

inimena) ja b) käskylauseissa imperatiivin tai jussiivin asemesta (Lõuad pidada ja 

edasi teenida!, Sulgeda uks!) (EKG I 1995: 64; ks. myös Remes 1983: 128). 

Samoin se voi olla liittopredikaatin osana: See on mulle teada (EKKR 2000: 202), 

jollainen käyttö ei suomessa tule kyseeseen (”se on minulle / minun tietää”). 

Terho Itkonen (1983: 363) on huomauttanut siitä, että 1. infinitiivin käyttö on 

varmaan jo kantasuomessa supistunut 3. infinitiivin illatiivin tekemien alueenval-

tausten vuoksi. Vanhaa latiivista käyttöä kuvastavat vieläkin itämerensuomen 

pohjoisryhmässä kaksi verbiä, maata ja lämmitä, esimerkiksi menen maata, pani 

lapsen maata, panen saunan lämmitä. Virossa ei tällaisia rakenteita esiinny (vrt. 

lähen magama, panen sauna kütte / küdema). Virossa da-infinitiivi on täysin 

päätteettömäksi muuttuneena (vrt. sm. rajageminaatio) niin ikään päätteettömän 

ma-infinitiivin tavoin perusinfinitiivi, mutta uudempi ma-infinitiivi on ottanut yhä 

enemmän dynaamisia tehtäviä. Nykykielessä infinitiiveillä on tehtävänjakoa: ma-

infinitiivi implikoi dynamiikkaa tilassa, ajassa ja on abstraktimpi, kun taas da-

infinitiiviin liittyy staattisuus (Metslang – Tommola 1995: 312, alav. 11). Osa da-

infinitiivin käyttöeroista suomeen verrattuna on todennäköisesti saksalaista 

vaikutusta (esim. käyttö imperatiivina). 

Suomen 1. infinitiivin translatiivilla, lukeakseni-tyyppisellä muodolla, ei ole 

viron kirjakielessä eikä murteissa vastinetta, mutta Koillis-Viron rantamurteen 

alueen kansanrunoissa sitä esiintyy, eniten Kuusalussa: tundakseni, kuulaksesa, 

nähjäksesä, lauldakseni (Peegel 1955: 92–93 ja 2006: 156–157). Muilta alueilta, 

kuten Kodaveresta ja eräistä Keski-Viron pitäjistä, tavattavat harvat kansan-
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runojen da-infinitiivin translatiivit viittaavat Peegelin (2006: 157) mukaan siihen, 

että muodolla on mahdollisesti aiemmin ollut laajempi levikki. Saukkonen (1965: 

16–17) katsoo, että possessiivisuffiksillinen 1. infinitiivin translatiivi on selvästi 

suomalaiskeskeinen ja että olisi ”suomesta kulkeutunut runojen mukana karjalai-

sille ja pohjoisvirolaisille sekä inkeriläisten kautta inkeroisille ja edelleen vatjalai-

sille ja jonkin verran puhekielen fraaseihin karjalaan ja inkeroismurteisiin”. 

Yksinäinen tapaus on Wiedemannin (1875: 456) mainitsema da-infinitiivin essiivi 

magadana ’schalafend, im Schlafe’ (= magades). Saukkosen (mts. 21) mukaan 

kyse on täysin sekundaarista muodosta, joka on saattanut kehittyä ilmauksessa 

*magada olema ’olla maata’ → magadana olema ja jolla sekä käytön että seman-

tiikan puolesta on läheisiä yhtymäkohtia asentoa ilmaiseviin deverbaaleihin 

partitiiviadverbeihin, kuten istua/lla, -lta, -lle ja seisoa/lla, -lta, -lle (ks. Hakuli-

nen 1979: 255, joka pitää mahdollisena, että muodoissa on samaa alkuperää oleva 

aines kuin 1. infinitiivin tunnus; toisin Saukkonen, mts. 8–12). 

Suomessa 1. infinitiivin tunnuksella, joka on samanlaisena sekä lyhyemmässä 

että pitemmässä muodossa, on useita variantteja: -A, -dA, -tA sekä assimilaation 

vuoksi -lA, -rA ja -nA. Yksivartaloisten verbien tavallinen tunnus on -A (sano/a, 

tietä/ä, kirjoitta/a, vähentä/ä); tunnus -dA esiintyy niillä pitkään vokaaliin ja 

diftongiin päättyvän vartalon jäljessä (saa/da, vie/dä, ahkeroi/da, rekisteröi/dä). 

Kaksivartaloisilla verbeillä 1. infinitiivi muodostetaan konsonanttivartalon pohjal-

ta. Tunnus -dA tulee kyseeseen vain h-loppuisen vartalon jäljessä (näh/dä, 

teh/dä); soinnittomaan konsonanttiin liittyy tA-allomorfi (juos/ta, pääs/tä, ve-

täis/tä, suris/ta). Supistumaverbien sekä ne- ja itse-verbien infinitiiveissä vartalon 

loppu-t ja tunnuksen t ovat muodostaneet geminaatan, joka on lyhentynyt yk-

sinäisklusiiliksi, ja näin nykymuodoissa on fuusion takia mahdoton yksiselittei-

sesti erottaa morfologisessa analyysissa vartaloa ja tunnusta, esimerkiksi vastata 

(< *vastat̆/tak), lisätä, vanheta (: vanhene-), vallita (: vallitse-); samoin sellaiset 

yksittäiset tapaukset kuin kaita ja tuta. Soinnillisen konsonantin jäljessä tunnus-

variantteja ovat -lA (tul/la, kuul/la, hypel/lä), -rA (sur/ra, pier/rä), -nA (pan/na, 

men/nä). 

Virossa käytetään tunnuksia -da, -ta ja -a sekä muutamilla verbeillä assimi-

laation takia -la, -ra ja -na. Viron järjestelmästä sekä viron ja suomen suhteista on 

huomattava seuraavat seikat: 
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1. Tunnus -da, joka viron äännekehityksen kannalta on monissa tapauksissa 

analoginen (Kettunen 1962: 63, 66–67, 78–79), vastaa yleensä kielihistorial-

lisesti suomen -a:ta: luge/da, õppi/da, vandu/da, kirjuta/da, vähenda/da. 

2. Tunnukset -da ja -a esiintyvät epäsäännöllisesti vaihdellen yksitavuisten 

pitkään vokaaliin ja diftongiin päättyvien vartaloiden jäljessä (suomessa on 

yhteisissä tapauksissa aina -dA), esimerkiksi saa/da, jää/da, või/da, näi/da, 

mutta tuu/a, süü/a, käi/a, vii/a (vrt. sm. saa/da, voi/da, tuo/da, käy/dä jne.). 

a-suffiksi on myös h-loppuisen konsonanttivartalon jäljessä: näh/a, teh/a. 

3. Tunnus -ta voi liittyä sekä s-loppuiseen konsonanttivartaloon että vokaalivar-

taloon. Suomeen vertautuvia ovat esimerkiksi joos/ta, seis/ta, pääs/ta ja 

tõus/ta, mutta infinitiivityypiltään analogisia maks/ta, lüps/ta ja peks/ta (vrt. 

sm. juos/ta, pääs/tä, mutta maksa/a, lypsä/ä, pieksä/ä; virossa onkin kansan-

kielessä paikoin maksa, lüpsa, peksa; Peebo 1997: 150–151). Vokaalivartaloi-

set tapaukset, kuten vasta/ta, hüpa/ta, ovat supistumaverbejä, ja infinitiivit 

ovat alkuaan konsonanttivartaloisia (vartalosuhteiden muutoksista ks. 9.2.2). 

4. Yksitavuisen, lyhytvokaalisen ja soinnilliseen konsonanttiin päättyvän varta-

lon jäljessä käytetään assimilaatiosuffikseja -la (ol/la, tul/la), -ra 

(sur/ra ’kuolla’ [mutta pure/da, vrt. sm. pur/ra]), -na (pan/na, min/na). Pitkä-

vokaalisissa ja useampitavuisissa tapauksissa assimilaatio puuttuu: kuul/da, 

kool/da, viljel/da, õmmel/da, riiel/da (suomessa tällaisissakin assimilaatio: 

kuul/la, kuol/la, viljel/lä, ommel/la, riidel/lä). kuul/da-malliin perustuvat tun-

nukseltaan analogiset laul/da, naer/da -tyyppiset infinitiivit (vrt. sm. laula/a, 

naura/a), samoin sellaiset nuorehkot suomalaislainat kuin möön/da ja siir/da, 

joissa virolaistaminen on merkinnyt paradigman restrukturointia suomeen 

verrattuna (-da kuuluisi oikeastaan vartaloon, vrt. sm. myöntä/ä, siirtä/ä). 

5. Verbityypissä saata, võita, jätta, tappa, kanda, murda, leida (klusiili yksita-

vuisen konsonanttivartalon lopussa: saat/ma, tap/ma, kand/ma) ovat kielihis-

toriallisesti oikeastaan vailla infinitiivin tunnusta; se on sulautunut vartaloon: 

*kanta/δa/k > *kanta-a > kanda (kuten pääte partitiivissa *sauna/δa 

*sauna-a > sauna). Tällaisilla verbeillä on kuitenkin tarkoituksenmukaista, 

kuten luvussa 5.2 on todettu, erottaa infinitiivin tunnukseksi -a (kanda/Ø → 

kand/a, jolloin konsonanttiloppuisesta da-infinitiivin vartalosta saa muodos-

tetuksi säännönmukaisesti esim. imperatiivin ja jussiivin kand+ge, kand+gu 

sekä nud-partisiipin kand+nud). 

Viron kieliopeissa ja oppikirjoissa on vaihdellut 4. kohdan tulla, surra, pan-

na -tyyppisten muotojen morfologinen analyysi. Osassa esityksiä infinitiivin 
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tunnus on katsottu konsonanttialkuiseksi (tul+la; esim. Wiedemann 1875: 521, 

Valgma – Remmel 1970: 121–122, Hint 1987: 240), osassa taas vain -a:ksi 

(tull+a; esim. Hermann 2001 [1884]: 101, Remmel ym. 1966: 54, Tauli 1972: 77, 

EKG I 1995: 228, EKKR 2000: 202). Jälkimmäinen ratkaisu merkitsee sitä, että 

tulema, surema, panema -tyypin verbeillä on kaksi konsonanttivartaloa: tul- ja 

tull-, sur- ja surr-, pan- ja pann-. Koska vastaavien suomen verbien paradigmois-

sa ei ole tapana esittää tällaista analyysia (konsonanttivartalo ei ole geminaatalli-

nen), on mielestäni suositeltavaa asioita suomalaisille opetettaessa pitää infinitii-

vin tunnusta konsonanttialkuisena (mikä myös vastaa historiallista taustaa). 

Suomessahan on lisäksi tätä tulkintaa tukemassa huomattavasti suurempi määrä 

assimilaatiotapauksia kuin virossa, erityisesti l-loppuisen konsonanttivartalon 

omaavia verbejä (kuul/la, kuol/la, hypel/lä, vastail/la, ommel/la; samoin pur/ra, 

pier/rä, sur/ra). 

Toisella eli E-infinitiivillä on suomen kielessä kaksi sijamuotoa, inessiivi 

(sano/e/ssa, saa/de/ssa, pes/te/ssä, tul/le/ssa) ja instruktiivi (sano/e/n, saa/de/n, 

pes/te/n, tul/le/n). Inessiivi esiintyy myös passiivisena (sano/tta/e/ssa, 

pes/tä/e/ssä), mikä onkin ainoa suhteellisen tavallinen infinitiivien passiivimuoto; 

passiivin 3. infinitiivin instruktiivi (sanottaman) on siihen verrattuna marginaali-

nen. Virossa vastine on vain aktiivisella inessiivillä, des-muodolla, jota joskus on 

kutsuttu da-infinitiivin inessiiviksi (esim. Valgma – Remmel 1970: 122, Hint – 

Maanso 1992: 111) ja syntaktisen käytön perusteella gerundiiviksi (Valgma – 

Remmel, mp.; EKG I 1995: 69; EKKR 2000: 201, vrt. s. 207) ja gerundiksi (Tauli 

1972: 73). Syntaktisesti des-muoto esiintyy paitsi suomen aktiivin 2. infinitiivin 

inessiivin myös instruktiivin ja joskus passiivin 2. infinitiivin inessiivin vastinee-

na, joten esimerkiksi muoto lugedes on kontekstin mukaan suomennettavis-

sa ’lukiessa’, ’lukien’ ja ’luettaessa’ (myös ’lukemalla’). Suomessa voidaan 

ilmaista temporaalirakenteen subjektia 2. infinitiiviin liittyvällä possessiivisuffik-

silla, esimerkiksi nähdessäni, lukiessasi, tullessamme, ottaessaan. Virossa vastaa-

vaa käyttöä tavataan vanhoissa kansanrunoissa, eniten kolmella tärkeällä runoalu-

eella: Koillis-Virossa, Kaakkois-Virossa ja Muhussa, esimerkiksi tullessasa, 

murdesani, vedadessani, tuvvenani (n-iness.), kasvehnani (hn-iness.) (Peegel 

2006: 153–154). 

Kirjavirossa on säilynyt leksikaalistuneina muutamia vanhoja 2. infinitiivim-

me vastineen instruktiiveja: jõude (vrt. sm. jouten), kiuste ’kiusalla(an), kiusaksi’ 

(Univeren 1970: 182–183 mukaan oletetusta verbistä *kiusta), pidi (Univere, 

mas. 183–185; vrt. sm. pitäen). Muotoja tavataan myös viron murteissa, run-

saimmin pohjoisvirossa. Suomessa voi 2. infinitiivin instruktiiviin liittyä toisinaan 
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possessiivisuffiksi, kuten tapauksissa nähden : nähteni, kuullen : kuultemme (sija-

pääte katoaa omistusliitteen edeltä). On pidetty mahdollisena, että sellaisissa 

viron rakenteissa kuin minu nähes, kuuldes, arvates olisi des-muodon asemesta 

myös kyseessä infinitiivin instruktiivi, jonka lopussa on jäänne omistusliitteestä 

(Univere, mas. 192), mikä semanttiseltakin kannalta tuntuisi hyvin vertautuvan 

vastaaviin suomen muotoihin. Instruktiivi on niin ikään tavallinen kansan-

runoissa, esimerkiksi juoste, käide, kuulle, vaadatele, taide (Peegel 1955: 93 ja 

2006: 155–156). Suomen murteista on yksittäistietoja myös 2. infinitiivin adessii-

vista (Saukkonen 1965: 23), ja tällaisia muotoja esiintyy virolaisissa kansan-

runoissakin, eniten setukaisten lauluissa (esim. magadella, oihkil, jovvel; Peegel 

2006: 155). Wiedemannilla (1875: 456) on lisäksi maininta proosaesiintymästä 

(wanandel [wananedel]). Adessiivin käyttö inessiivin sijasta ei merkitse kovin 

suurta eroa, onhan kummassakin tapauksessa kyse infinitiivin olosijasta. 

Toisen infinitiivin tunnusvariantit ovat suomessa -e- (sano/e/ssa, sa-

no/e/n), -de- (vie/de/ssä), -te- (juos/te/ssa) sekä assimilaation takia -le-, -re- 

ja -ne- (tul/le/ssa, ommel/le/ssa sur/re/ssa, men/ne/ssä). Allomorfit noudattavat 

liittymiseltään ja jakaumaltaan 1. infinitiiviä. Passiivissa on aina tunnuksen asuna 

-e- (lue/tta/e/s-sa, jää/tä/e/ssä). Kirjaviron des-muodon suffikseja on tapana 

käsitellä salkkumorfeina niin, ettei niissä eroteta toisistaan tunnusta ja sijapäätet-

tä. Tämä ei olisikaan tarpeen, koska infinitiivissä on vain yksi sijamuoto toisin 

kuin suomessa. Suomen kielen edustuksen mukaisesti virossa tunnusvarianttien 

käyttö rinnastuu da-infinitiivin suffiksien käyttöön. Variantit ovat -des (luge/des, 

saa/des, kuul/des, õmmel/des, lauldes), -tes (joos/tes, maks/tes, vasta/tes), -es 

(tuu/es, käi/es, näh/es, kand/es, jätt/es) sekä assimilaation vuoksi -les 

(tul/les), -res (sur/res ), -nes (pan/nes, min/nes). 1. ja 2. infinitiivin tunnusten 

vanhat asut ovat oletettavasti olleet *tA ja *te, joihin nykyinen runsas allomorfia 

palautuu. Tunnusten konsonantti on ilmeisesti sama, joten niitä erottaa vain 

vokaali (Hakulinen 1979: 254–255; vokaalien erosta ks. esim. Saukkonen 1965: 

28–29). 1. infinitiivi on semanttisesti ollut alkuaan latiivinen, 2. infinitiivi lokatii-

vinen, minkä lisäksi se on saanut myös instruktiivista käyttöä. 

Kolmas eli MA-infinitiivi on infinitiiveistä sekä suomessa että virossa mo-

nimuotoisin, mikä piirre liittynee saman suffiksin käyttämiseen myös nomininjoh-

timena. mA-johtimella muodostetaan suomessa teon nimiä, kuten elämä, sattuma, 

syntymä, sekä muun muassa teon tuloksen tai kohteen nimiä, esimerkiksi 

halkeama, kokoelma, kovettuma, sanoma, tapahtuma. Lisäksi suffiksilla on 

adjektiivistä käyttöä; sillä muodostetaan transitiiviverbeistä agenttipartisiippi: 

(äidin) kutoma (pusero), kirjoittamasi (viesti). Sellaisten sijamuotojen osalta, 



 152 

jotka ovat mahdollisia 3. infinitiivistä, on kontekstin perusteella ratkaistava, onko 

kyseessä infinitiivi (lapset istuvat juomassa mehua), substantiivijohdos (lasten 

juomassa on liikaa sokeria) vai agenttipartisiippi (lasten juomassa mehussa on 

liikaa sokeria). Virossa m(a)-johdoksia muodostetaan vain yksitavuisista kannois-

ta (joom : jooma ’juominen’, loom : looma ’eläin’), ja enimmäkseen tällaisia 

vanhoja deverbaaleja käytetään nykykielessä yhdyssanojen alkuosana (söömaaeg, 

joomalaul; EKG I 1995: 538). 

Suomessa 3. infinitiivin sijamuotoja ovat inessiivi (luke/ma/ssa, teke/mä/ssä), 

elatiivi (luke/ma/sta), illatiivi (luke/ma/an), adessiivi (luke/ma/lla), abessiivi 

(luke/ma/tta) ja instruktiivi, jolla on sekä aktiivi- että passiivimuoto (luke/ma/n, 

lue/tta/ma/n). Muodot ovat nykykielessä tavallisia lukuun ottamatta instruktiiveja, 

jollaiset kuitenkin olivat vanhassa kirjakielessä yleisiä verbiketjuissa pitää 

tekemän, pitää tehtämän (Häkkinen 1994: 313; passiivinen instruktiivi lienee 

alkuaan latiivi, ks. Saukkonen 1965: 126–127, Leino 2005: 235). Nämä rakenteet 

ovat korvautuneet muuntyyppisillä nesessiivisillä ilmauksilla, kuten pitää tehdä, 

tulee tehdä, on tehtävä. Suomen murteista löytyy tietoja myös 3. infinitiivin 

ablatiivista (esim. käymältä; Saukkonen 1965: 34). Tällaisia muotoja esitettiin 

vielä 1800-luvun kieliopeissa, eräissä monikollisenakin (sanomilta), ja Renvallin 

kieliopissa mainitaan myös 3. infinitiivin allatiivi (hakkaamalleh) (Häkkinen 

1994: 312). 

Virossa infinitiivin ma-loppuinen muoto (luge/ma, hüppa/ma, kand/ma) on 

muuttunut kaasuksen suhteen neutraaliksi päätteiden kulumisen takia. Siitä on 

tullut tavallaan perusinfinitiivi da-infinitiivin rinnalle, ja sitä käytetään perintei-

sesti verbien leksikkomuotona. Historiallisesti ja paljolti syntaktisesti se vastaa 

suomen 3. infinitiivin illatiivia (lähen istuma, palus tulema, on valmis õppima), 

mutta pidama-verbin yhteydessä suomalainen vastine on 3. infinitiivin instruktiivi 

(peab lugema, vrt. sm. pitää lukeman). Instruktiivi on alkuaan myös viron passii-

vinen loetama-tyyppinen muoto (vrt. sm. luettaman). Viron muodoilla ei kuiten-

kaan ole vanhahtavaa sävyä, kuten suomalaisilla vastineilla. Kansanrunoudessa 

tavataan runsaasti erilaisia päätteellisiä ma-infinitiivin illatiivimuotoja, ylivoimai-

sesti laajimmin levinneenä maie-loppuisia asuja, kuten laulemaie, katsumaie 

(Peegel 2006: 140–143 ja kartta 12). 

Muut 3. infinitiivimme virolaisen vastineen muodot hahmottuvat nykyään 

päätteettömäksi kuluneeseen, perusinfinitiivin asemaan tulleeseen ma-infinitiiviin 

pohjautuviksi sijoiksi, esimerkiksi inessiivi luge/ma+s, elatiivi luge/ma+st ja 

abessiivi luge/ma+ta. Alkuaan päätteellisen muodon asemassa tapahtunutta 

muutosta voi verrata viron nominien taivutusjärjestelmässä toteutuneeseen yksi-
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kön genetiivin funktion muutokseen (ks. 4.2). Infinitiivisysteemin kehitys on 

johtanut entistä selkeämpään tilanteeseen, jossa vanhaan suomalais-ugrilaiseen 

tapaan Wohin-kaasus on tunnusmerkitön ja sekä Wo- että Woher-kaasus tunnus-

merkkisiä (ks. Korhonen 1975: 111–117). 

Viron maks-muoto, jolla ei ole suomen kirjakielessä morfologista vastinetta 

(murretieto Ruovedeltä: pitämäkses, tuamakses; Saukkonen 1965: 35), on tuotu 

kieleen keinotekoisesti 1900-luvulla (ks. 4.3) finaaliseen tehtävään. Sijamuodol-

taan se on translatiivi, kuten suomen 1. infinitiivin pitempi muoto, jota se syntak-

tisesti paljolti vastaa. Käyttö on kuitenkin esimerkiksi siten laajempaa, että maks-

muoto on mahdollinen hallitsevan lauseen predikaatin ollessa yksipersoonainen 

tai passiivissa (ks. esim. Mihkla ym. 1974: 169, 177, 211), mikä suomen 1. 

infinitiivin pitemmän muodon kohdalla ei tule kyseeseen (ei esim. *kirjastoon 

mentiin lukeakseen asiasta enemmän, mutta kylläkin hän meni kirjastoon 

lukeakseen asiasta enemmän). Rantamurteen alueen kansanrunoista löytyy yksit-

täisiä ma-infinitiivin translatiiveja (esim. istumaksi; Peegel 2006: 145).  

Johannes Aavik esitti maks-muodon ohella käyttöön otettaviksi myös ma-

infinitiivi terminatiivia (tege/ma/ni) ja komitatiivia (tege/ma/ga), mutta kieliyhtei-

sö ei suhtautunut niihin suopeasti (Kask 1967: 6; vrt. Tauli 1968: 90). maks-

muotokin alkoi yleistyä lähinnä kirjoitetussa kielessä vasta 1960-luvulla. Kirja-

kieleen ei ole hyväksytty vielä 1900-luvun alussa toisinaan esiintynyttä ma-

infinitiivin abessiivin taivuttamista karitiivisten tu-johdosten tavoin, esimerkiksi 

olemataks (= ole/ma/ta + transl. -ks). Vaikka asiasta päätettiin Tarton kielikonfe-

renssissa 1911, esitti J. V. Veski pari vuotta myöhemmin, että täysin kelvollisia 

olisivat muun muassa sellaiset muodot kuin liikumatadeks ~ liikumataiks, 

jagamatadeks ~ jagamataiks. Hän perusteli abessiivin ottamista muiden muotojen 

pohjaksi virheellisesti sillä, että muodostetaanhan tähtis, nägus -tyyppisistä 

inessiiveistäkin (!) taivutusmuotoja. (Veski 1958: 47, 57.) 

Kolmannen infinitiivin inessiivi ja viron vastaava mas-loppuinen muoto ovat 

käytöltään samantapaisia: hän on syömässä – ta on söömas, hän kävi poimimassa 

marjoja – ta käis marju korjamas. Suomessa muodolla voi kuitenkin olla propin-

kvatiivista käyttöä, esimerkiksi lohkare on putoamassa (ks. Maamies 1997: 22). 

Virossa puolestaan muoto voi esiintyä aistitoimintoja ilmaisevien verbien yhtey-

dessä ainoana mahdollisuutena tai partisiipin partitiivin vaihtoehtona: ta kuulas 

tüdrukut klaverit mängimas (vrt. sm. hän kuunteli tytön soittavan pianoa / 

kuunteli tytön pianonsoittoa, ei *kuunteli soittamassa pianoa), tundsin palavikku 

tõusmas ~ tõusvat (vrt. sm. tunsin kuumeen nousevan, ei *nousemassa; mutta 

nägin teda ratsutamas ~ ratsutavat, vrt. sm. näin hänet ratsastamassa, näin 
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hänen ratsastavan) (ks. EKG II 1993: 256). Viron itämurteessa on kiinnostava 

rakenne, jossa kiellon korostamiseksi käytetään ma-infinitiivin inessiivissä 

(Kodaveressa n-päätteinen, muualla -s) samaa verbiä kuin predikaattina, esimer-

kiksi Laiuse ei tule tulemaski (”ei tule tulemassakaan”), Kodavere enäm ei suand 

suamangi (Univere 1988: 90). – Infinitiivin elatiivien käyttö on suomessa ja 

virossa paljolti rinnakkaista: poika tuli juoksemasta – poiss tuli jooksmast; hän 

kieltäytyi syömästä – ta keeldus söömast; löysin veljen nukkumasta – leidsin 

venna magamast (ks. EKG II 1993: 256–257). 

Suomen 3. infinitiivin adessiivilta puuttuu kirjavirosta vastine, mutta muo-

dosta on tietoja Wiedemannilta (1875: 450–451): mahajäämal, raiumala. Sen 

sijaan varmoja kansanrunoesiintymiä ei ole. Adessiivin puuttuminen on ymmär-

rettävää, koska virossa käytetään yleensä vastaavissa tehtävissä des-muotoa, 

esimerkiksi opettamalla opimme ’õpetades õpime’, tekemällä työtä ’tehes tööd’ 

(Alvre 1992: 237), lapsi oppii matkimalla ’laps õpib matkides / matkimise teel’ 

(Roos – Tamm 1981: 164). Suomen 3. infinitiivin adessiivi on ollut vanhassa 

kirjakielessä harvinainen, mutta toisaalta tietoja on myös muodon passiivista 

(julistaa-verbistä julistettamallans; Häkkinen 1994: 312). Etelävirolaisissa kan-

sanrunoissa tavataan ma-infinitiivin allatiiveja, kuten sõudemalle, andemalle, 

kosjomale, kündemäle. Muodon käyttö on ymmärrettävää, sillä etelävirossa on 

usein sisäpaikallissijat korvattu ulkosijoilla. (Peegel 1955: 92 ja 2006: 145.)  

Varhemmin 3. infinitiivin adessiivilla, tavallisesti omistusliitteisenä, on suo-

messa ollut myös propinkvatiivista käyttöä: olen kaatumallani (Hakulinen 1979: 

256; Häkkinen 1994: 312; käyttö esitellään vielä esim. Setälän – Sadeniemen 

kieliopissa 1970: 106). Tällaiseen merkitykseen on kuitenkin yleistynyt 1800-

luvulla kirjakieleen tullut viidenneksi infinitiiviksi kutsuttu muoto 

kaatumaisillaan, putoamaisillaan, tekemäisillään. Kyse on morfologisesti 3. 

infinitiivin deminutiivijohdoksen monikon adessiivista, johon aina liittyy pakolli-

sena possessiivisuffiksi. 5. infinitiivi on kirjakielen ainoa monikollinen infinitiivi. 

Virossa sillä ei ole muotovastinetta, vaan samassa merkityksessä käytetään useim-

miten ma-infinitiivin inessiiviä: mies oli putoamaisillaan ’mees oli maha kukku-

mas’, isä oli kuolemaisillaan ’isa oli suremas’, olin nukahtamaisillani ’olin just 

magama jäämas’ (Alvre 1992: 238; Tomusk 1994: 102; Sulkala 1996: 207–208). 

Isossa suomen kieliopissa (ISK 2004: 147, 445) muotoa ei lueta infinitiiveihin, 

vaan olla-verbin kera muodostettaviin verbiliittoihin. 

Perinteisen kieliopin neljännellä infinitiivillä, joka Isossa suomen kieliopis-

sa (ISK 2004: 147, 444–445) niin ikään sijoitetaan verbiliittojen joukkoon, on 

kaksi sijaa. Nominatiivi, jossa on tunnus -minen, esiintyy olla- tai käydä-verbin 
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kera sellaisissa nykyään melko harvinaisissa nesessiivirakenteissa kuin häneen on 

uskominen, tähän on tyytyminen, sitä ei käy kiistäminen. mis-tunnuksinen partitii-

vi sen sijaan on tavallinen muoto, jota käytetään kielteisen olla-verbin yhteydessä, 

esimerkiksi häneen ei ole luottamista, sinne ei ole menemistä. Lisäksi partitiivi 

tavataan omistusliitteisenä vartalontoistorakenteessa, joka on tyyppiä (sää) 

kylmenee kylmenemistään, (sinä vain) juokset juoksemistasi. Kirjaviron deverbaa-

lisilla mine-muodoilla ei vastaavaa käyttöä esiinny, vaan ne ovat kaikissa sijoissa 

taipuvia teonnimijohdoksia suomen minen-substantiivien tavoin. Nesessiivisissä 

tapauksissa tavallisia virolaisia rakenteita ovat peab uskuma ja tuleb uskuda 

(lähemmin suomen rakenteiden virontamisesta ks. esim. Alvre 1992: 237–238, 

Tomusk 1994: 101–102). 

Viron murteissa ja kansanrunoudessa on 4. infinitiivimme vastine varsin har-

vinainen. Jõhvista on murre-esimerkki Jõulu laupa õhta õli siis saunas käimine ja 

lehma aseme tegemine. Saukkonen (1965: 36) huomauttaakin, että muissa itäme-

rensuomalaisissa kielissä minen-johdos on yleensä jäänyt suomea enemmän 

nominin asteelle ja Jõhvin käyttö kuuluisi verbaalimpien tapausten joukkoon. 

Myös kansanrunoudessa tavataan jonkin verran 4. infinitiivin nominatiiveja, 

esimerkiksi  

Neid pole püssil püüdemine, 

tinanoolil noppimine: 

neid on kullal kuulamine, 

hõbedal lunastamine. 

(Viidalepp 1959: 152.) 

Samantyyppisiä infiniittisiä muotoja kansanrunoudesta mainitsee myös Laugaste 

(1986: 157–158), muun muassa nüüd on loo lõppemine (= lugu peab lõppema) ja 

kielteinen see ep ole noa noolimine. Partitiiviesiintymiä ei ole. 

Vaikka kirjaviron infinitiivisten muotojen määrä on vähäisempi kuin suomen, 

on molemmissa kielissä kuitenkin nominaalimuotovalikoima monipuolinen. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että esimerkiksi unkarissa on vain kaksi infinitii-

vimuotoa. Kummankin tunnus perustuu n:lliseen deverbaaliseen nomininjohti-

meen; ensimmäinen infinitiivi on omistusliitteetön, toinen omistusliitteinen (Papp 

1968: 206–208). Paavo Siro (1964: 22) on tarkastellessaan infinitiivin asemaa 

suomen kieliopissa ryhmitellyt muodot perinteisestä jaosta poiketen sijoittain. 

Infinitiivien erilaisia sijoja on yhdeksän. Päätteettömäksi kehittynyt, funktioltaan 

muuttunut 1. infinitiivin lyhyempi muoto on tavallaan perusmuoto, nominatiivi. 

Olen vertailun vuoksi sijoittanut Siron ryhmittelemien suomen muotojen rinnalle 
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seuraavaan taulukkoon virolaiset infinitiivimuodot, jolloin saamme kielten suh-

teista hieman toisenlaisen kuvan kuin taulukosta 5. 

Taulukko 6. Suomen ja viron infinitiivimuodot sijoittain. 

Sija SUOMI VIRO 

Nominatiivi 

(perusmuoto) 

luke-a 

 

luke-minen 

luge-da 

luge-ma 

Partitiivi luke-mis-ta  

Illatiivi luke-ma-an  

Inessiivi luki-e-ssa 

luke-ma-ssa 

luge-de-s 

luge-ma-s 

Elatiivi luke-ma-sta luge-ma-st 

Adessiivi luke-ma-lla 

luke-maisi-lla-ni 

 

Translatiivi luke-a-kse-ni  

luge-ma-ks 

Abessiivi luke-ma-tta luge-ma-ta 

Instruktiivi luki-e-n 

luke-ma-n 

 

Taulukosta näkyy, että perusmuotoja, nominatiiveja, on kummassakin kielessä 

kaksi, mutta virossa molemmat muodot ovat erittäin taajakäyttöisiä, kun taas 

suomen minen-muoto on nykykielessä marginaalinen. Viron sarakkeessa puuttuu 

yhdeksästä sijamuodosta lähes puolelta vastine, mikä osin johtuu ma-infinitiivin 

illatiivin ja instruktiivin kulumisesta päätteettömiksi, samanasuiseksi perusinfini-

tiiviksi, jolloin muoto on ”siirtynyt” da-infinitiivin rinnalle. Inessiivimuotojen 

kohdalla on kielten suhde melko tasapainoinen, mutta on muistettava viron des-

muodon moninaisemmat tehtävät suomalaiseen muotovastineeseensa verrattuna. 

Translatiivissa infinitiivityypit ovat erilaiset, ja viron osalta on kyse keinotekoi-

sesti kieleen tuodusta muodosta. Abessiivit ovat sekä muodoltaan että paljolti 

käytöltään lähellä toisiaan. Siro ei sijoittanut taulukkoonsa passiivisia infinitiive-

jä. Suomen osalta olisi helppo liittää muoto luettaessa inessiiveihin ja harvinainen 

luettaman instruktiiveihin. Sen sijaan viron ainoa passiivinen infinitiivi loetama 
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on ongelmallinen: se on kyllä päätteettömäksi kulunut, mutta ei ole rinnastettavis-

sa kiistatta nominatiiveihin, koska käyttö on huomattavasti rajallisempaa kuin 

aktiivisen ma-infinitiivin. Muotoa käytetään vain nesessiivirakenteissa pidama-

verbin kera, kuten pidi tehtama, pidi mindama. Siten se kaikin puolin vertautuu 

suomen instruktiiviin luettaman, joskin on nykykäytössä tätä tavallisempi. 

Suomen ensimmäinen eli VA-partisiippi ja viron partisiipin preesens eli 

v-partisiippi ovat infiniittisistä kategorioista sekä morfologisesti että syntaktis-

semanttisesti kielten kesken lähes täydellisessä vastaavuussuhteessa. Poikkeukse-

na on partisiipin muodostus eräissä viron verbityypeissä. Suomessa tunnus -vA 

liittyy aina (vahvaan) vokaalivartaloon: tule/va, tietä/vä, kaipaa/va. Virossa 

tunnus on yksikön nominatiivissa loppuheiton takia -v ja muissa sijoissa -va. 

Tunnus liitetään ma-infinitiivistä saatavaan (vahva-asteiseen) vartaloon, esimer-

kiksi vala/ma → vala/v : vala/va, luge/ma → luge/v, kaeba/ma → kaeba/v. 

Virossa partisiippi voi perustua sisäheiton takia myös konsonanttivartaloon, ja 

näissä tapauksissa on yksikön nominatiivissa vartalon ja tunnuksen välissä side-

vokaalina e; se puuttuu muista sijoista: kand/ma → kande/v : kand/va : kand/va/s, 

laul/ma → laule/v : laul/va : laul/va/le. Kyse on siis samantapaisesta 

švaavokaalista kuin sõber : sõbra, põder : põdra -tyyppisten sanojen nominatii-

vissa. Morfologisessa analyysissa on myös mahdollista pitää nominatiivissa 

tunnuksen asuna -ev:tä (kuten esim. imperfektin tunnuksella on yks. 3. persoonas-

sa variantit -s ja -is; ks. EKG I 1995: 230, 330, EKKR 2000: 206), mutta tällöin 

tunnusallomorfien määrä nousee ja tunnuksen kuvaus muuttuu. Kummankin 

kielen passiivissa liittyy verbin passiivivartaloon sama tunnus kuin aktiivissa: sm. 

lue/tta/va, juos/ta/va, vastat/ta/va; vir. loe/ta/v : loe/ta/va, laul/da/v : laul/da/va, 

joos/ta/v : joos/ta/va. Virossa muodosta käytetäänkin myös nimitystä tav-

partisiippi (EKG I 1995: 66; EKKR 2000: 206). 

Ensimmäinen partisiippi on kategoria, jonka tunnuksena on kielihistoriallises-

ti vanha preesensin merkki, suffiksaalisen astevaihtelun mukaan alkuaan -pA : 

*- βA > -vA (virossa > -v : -va). Vahva-asteinen tunnus on esiintynyt painollisen 

tavun jäljessä, kuten esimerkiksi vanhassa kirjasuomessa: Agricola edheskieupe, 

iopa ’juopa’, cumartapa, sanottapa, Hemminki voipa, laitettapa, Kollanius 

merkittäpä, tapahtupa (Rapola 1965: 176). Heikko aste on tullut kyseeseen 

painottoman tavun jäljessä, samoin painollisen tavun jäljessä umpitavussa. Kirja-

kielessä on yleistynyt vA-tunnus kaikkiin asemiin: jäävä, lukeva, lepäävä, kumar-

tava. Tasoittava vaikutus näkyy Agricolan ajoista lähtien, aluksi varsinkin sivu-

painollisen tavun jälkeisissä tapauksissa (culuttaua, synnyttävä; Rapola mp.; 
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Häkkinen 1994: 315). Aivan vastaavasti virossa on kaikissa asemissa alkuperäi-

sen heikon asteen mukainen tunnus: söö/v, luge/v, hüppa/v, kirjuta/v. 

Suomen ja viron 1. partisiipilla, partisiipin preesensillä, on normaali nomini-

en sijataivutus. Kielissä ovat monet partisiipit substantiivistuneet tai adjektiivistu-

neet, esimerkiksi suomessa syöpä, juopa, käypä (näissä säännönmukaisesti suffik-

si -pA), käytävä, tehtävä, tuttava, taitava, järkyttävä, tyydyttävä, (hyvin)voiva ja 

virossa tuttav, iseseisev, masendav, rahuldav, arusaadav, ustav. Joskus tällainen 

leksikaalistuminen merkitsee äänne-eroa varsinaiseen nykypartisiippiin verrattu-

na, kuten virossa osav : osava ’taitava; nokkela, ovela’ (vrt. partis. oskav verbistä 

oskama : osata, joka on sekundaaristi astevaihtelussa, ks. 9.2.2). Adjektiivisesti 

käytettyjen partisiippien komparointi on kielissä tavallista: sm. uskottavampi : 

uskottavin, vir. usutavam : kõige usutavam ~ usutavaim. 

Partisiipit ovat voineet syntaktisen käyttönsä perusteella tulla osiksi vakiintu-

neita verbiliittoja, jotka koostuvat apu- ja pääverbistä. Ensimmäinen partisiippi on 

suomessa jäsenenä esimerkiksi sellaisissa verbiliitoissa kuin on tehtävä, on 

tehtävissä, on tekevä, on tekevinään ja saa tehtäväkseen (ISK 2004: 443–445). 

Virossa puolestaan finiittimuotoihin kuuluva vat-tunnuksinen kvotatiivi on alku-

aan v-partisiipin yksikön partitiivi (ta lugevat palju romaane), ja samanasuista 

muotoa pidetään kielen nykykuvauksissa (esim. EKG I 1995: 64–65, EKKR 

2000: 203) erillisenä vat-infinitiivinä referatiivirakenteissa, kuten nägin tüdrukut 

lugevat, ma arvasin sind magavat. Vastaavasti passiivissa on tavat-muoto: olen 

teadnud siin palju loetavat, kuulsime toas lauldavat. Suomessa ei vastaavanlais-

ten referatiivirakenteiden vAn-muotoa (esim. näin hänen tulevan, usein kuullaan 

sanottavan) katsota omaksi infinitiivikategoriaksi, vaan ”partisiippipohjaiseksi 

nipputunnuksen sisältäväksi muodoksi” (ISK 2004: 531). Partisiippimuodon ero – 

suomessa genetiivi, virossa partitiivi – johtunee ainakin osaksi siitä, että virossa 

referatiivisten rakenteiden hallitsevan lauseen predikaatti on usein aisti- tai henki-

siä toimintoja ilmaiseva verbi, jollainen yleensä vaatii objektin sijaksi partitiivia 

(Remes 1983: 246): nägin teda lugevat (vrt. nägin teda eile) ’näin hänen lukevan’ 

(”näin häntä lukevaa”); arvasin sind puhkusel olevat ’luulin sinun olevan lomal-

la’; kuulsime seal lauldavat ’kuulimme siellä laulettavan’. 

vat-aineksen sisältävät virossa myös synteettinen, 1900-luvulla kirjakieleen 

tuotu kvotatiivin perfekti (ta tulnuvat [= olevat tulnud] koosolekule liiga vara) ja 

sen kaltainen synteettinen referatiivinen muoto (arvasin Peetri kirja juba 

lugenuvat [= lugenud olevat]) (Uuspõld 1982: 35; Metslang–Tommola 1995: 

321), jossa morfotaktisesti on erikoista kahden eri partisiipin suffiksin esiintymi-
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nen samassa verbimuodossa (luge/nud + va/t). Aikasuhteiden ilmaisemisen 

kannalta muodossa on tunnusmerkkinen nud-partisiipin aines. 

Toinen partisiippi poikkeaa muista infiniittisistä muodoista morfologisesti 

siten, että aktiivissa ja passiivissa on erilaiset tunnusmorfeemit. Muissa mahdolli-

sissa passiivimuodoissa käytetään samaa nominaalitunnusta kuin aktiivissa, ja 

muotoja erottaa vain tällaisen tunnuksen liittyminen passiivin alivartaloon (sm. 

sano/e/ssa : sano/tta/e/ssa, (piti) sano/ma/n : sano/tta/ma/n, sano/va : 
sano/tta/va; vir. (pidi) õppi/ma : õpi/ta/ma, hari/v : hari/ta/v). Näin ollen 2. 

partisiipissa tunnusmerkkisyyssuhteet eivät ole aktiivin ja passiivin välillä nor-

maalit. 

Suomessa aktiivin 2. partisiipin eli NUT-partisiipin tunnuksella on äänteen-

muutosten takia useita variantteja. Yksivartaloisten verbien (vahvaan) vokaalivar-

taloon se liittyy perusasussaan (luke/nut, jää/nyt). Kaksivartaloisilla verbeillä 

tunnus liittyy konsonanttivartaloon, ja tällöin assimilaation seurauksena sillä on 

useita allomorfeja: -nUt sekä -lUt, -rUt ja -sUt (teh/nyt, vastan/nut, kuul/lut, 

sur/rut, juos/sut). Allomorfiaa kartuttaa lisäksi se, että partisiipin vokaalivartaloi-

sissa muodoissa tunnuksen vokaaliaineksena on ee (luke/nee/n, vastan/nee/ksi, 

kuul/lee/ssa, sur/ree/lle, juos/see/t), monikon i:n edellä lyhyt e (luke/ne/i/ta, 

sur/re/i/lle jne.). Morfeeminrajalla assimilaatio *ln > ll on kantasuomalaista perua 

(*tul/nut > tullut samoin kuin esim. *vilna > villa, *al/na > alla), ja se on ollut 

analogiamallina morfeeminrajaisille *rn > rr -tapauksille (*sur/nut > surrut, vrt. 

sanavartaloissa herne, kaarna, terni; Posti 1953: 65–67). Muutos *sn > ss on 

ilmeisesti toteutunut jo kantasuomessa tietyin ehdoin pääpainottomissa asemissa, 

ja ss on myöhemmin yleistynyt tällaisista tapauksista ensi ja toisen tavun rajalle 

(*pääs/nyt > päässyt, noussut, juossut, vrt. käsnä, ess. läsnä; Posti, mts. 67–69; 

Hakulinen 1979: 59). Vanhassa kirjasuomessa on esiintynyt assimiloituneiden 

muotojen rinnalla muun muassa sellaisia asuja kuin juosnut, nousnut, pesnyt, 

purnut ja analogisesti tulnut (Häkkinen 1994: 316). 

Virossa vastaavassa muotokategoriassa, nud-partisiipissa, on tunnus aina 

n-alkuinen, assimilaatioasuja ei ole: luge/nud, tul/nud, sur/nud, seis/nud. Siten 

virolaisella suomenoppijalla muuttuu äidinkielen yhtenäisyys kohdekielessä 

moninaisuudeksi; suomalaisella vironoppijalla taas tilanne on päinvastainen. 

Edellä esitetyn kielihistoriallisen taustan valossa voidaan viron surnud, seis-

nud -tyyppisiä asuja pitää assimiloitumattomuuden vuoksi alkuperäisempinä kuin 

vastaavia suomen muotoja, mutta niiden analogiaan puolestaan perustuu tyyppi 

olnud, tulnud, kuulnud, jolloin suomen ollut jne. edustaa vanhempaa kantaa (Posti 

1953: 66).  
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Viron kirjakielen taivutusjärjestelmän mukaan nud-partisiippi perustuu da-

infinitiivistä saatavaan vartaloon: ela/da → ela/nud, tul/la → tul/nud, kand/a → 

kand/nud, kõlva/ta → kõlva/nud, õmmel/da → õmmel/nud. Astevaihtelusanoilla 

on siten muodoissa sama aste. Puhekielessä partisiippia kuitenkin käytetään 

vahvenevassa, käänteisessä astevaihtelussa olevilla verbeillä usein vahva-

asteisena, esimerkiksi hakkanud, märkanud, kõlbanud, alganud, kahtlenud, 

õmblenud, mõtlenud (pro hakanud, märganud, kõlvanud, alanud [huom. eri 

taivutustyyppi kuin suomessa], kahelnud, õmmelnud, mõtelnud). Tällaiseen 

analogiseen, kielenhuollon suositusten vastaiseen vahva-asteisuuteen on toistu-

vasti kiinnitetty huomiota (esim. Jürgens 1933a: 20–21, Valgma – Remmel 1970: 

134, Hint 1987: 260), samoin siihen, ettei tunnus saisi olla lyhentyneenä asuun -

nd, jollaista varsinkin pohjoisviron murteissa esiintyy (parandand, toond, ha-

kand) ja jonka hyväksyminen Aavikin ehdotuksesta olisi tuonut kirjakieleen 

tarpeetonta allomorfiaa sekä mutkikkuutta kieliopin sääntöihin (Saareste 1922: 

106; Valgma – Remmel, mp.; Hint, mp.; vrt. Kettunen 1919: 47–48 [”kaheldes 

vastuvõetav”], Tauli 1968: 73 [”ei põhjust vastu seista nd-vormile”]). 

Suomeen verrattuna viron nud-partisiipin muodostuksessa kiinnittää huomio-

ta, että kielihistoriallinen kehitys on saattanut muuttaa vartalosuhteita ja meillä 

vokaalivartaloisia tapauksia voivat vastata virossa konsonanttivartaloiset, kuten 

kand/nud, laul/nud (← kand/a, laul/da), ja konsonanttivartaloisia vokaalivartaloi-

set, esimerkiksi vanane/nud, valitse/nud, hüpa/nud (← vanane/da, valitse/da, 

hüpa/ta; vrt. sm. vanhen/nut, vallin/nut, hypän/nyt). Lisäksi on taivutustyyppiä 

vaihtaneita verbejä, muun muassa alata : algan : ala/nud ja lennata : lendan : 

lenna/nud (vrt. sm. alka/nut, lentä/nyt). Suomen kielessä on 1. infinitiivin ja 

aktiivin 2. partisiipin muodostuksen perustana kielihistoriallisesti samanlainen 

vokaali- tai konsonanttivartalo, joten lähtökohta on viron mukainen, mutta nyky-

muotojen osalta tilanne ei ole aina yksiyksinen, kuten virossa. Äännekehitys on 

aiheuttanut fuusiota (*-t̆/tA- > -tA) ja siten vartalon ja suffiksin rajan hämärtymis-

tä esimerkiksi supistumaverbien sekä ne- ja itse-johdosten infinitiivissä, mutta 

partisiipissa vanha konsonanttivartalo on selkeämmin säilynyt (tosin *-t/nUt 

> -n/nUt): vastata (vasta/ta – vastat/a?) : vastan/nut, vallita (valli/ta – vallit/a?) : 

vallin/nut. Virossa ovat puolestaan suomalaiselle hankalia tooma, 

sööma -tyyppisten verbien muotosuhteet: da-infinitiivi tuu/a, süü/a, mutta par-

tisiippi too/nud, söö/nud (vrt. tuo/da : tuo/nut, syö/dä : syö/nyt). Erikoisia ovat 

suomeen verrattuina myös verbien nägema : näha, tegema : teha ja suppletiivisen 

minema : minna partisiipit näinud, teinud ja läinud (Posti 1963: 65; Hakulinen 

1979: 56). 
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Passiivin 2. partisiipin tunnukset ovat salkkumorfeja, joissa passiivin ja par-

tisiipin perfektin (preteritin) merkitykset yhdistyvät fonemaattisesti jakamatto-

massa suffiksissa. Koska suomessa on kaksi passiivin tunnusta, on vastaavasti 

2. partisiipilla suffiksit -ttU ja -tU, jotka molemmat ovat astevaihtelussa 

(sano/ttu : sano/tu/n, käy/ty : käy/dy/n, haravoi/tu : haravoi/du/n, kuul/tu : 

kuul/lu/n, pur/tu : pur/ru/n, pan/tu : pan/nu/n). Isossa suomen kieliopissa muo-

dosta käytetään myös nimitystä TU-partisiippi, mutta onnistuneena ei voi pitää 

puhumista passiivin NUT-partisiipista (ISK 2004: 148, 515, 1691). TU-partisiipin 

tunnusten liittyminen verbivartaloon noudattaa yleisiä passiivin muodostussääntö-

jä, ts. kaksivartaloisilla verbeillä muodot perustuvat konsonanttivartaloon. Van-

halle kirjasuomelle on leimallista, että aina 1800-luvulle asti konsonanttivartaloi-

set partisiipit olivat huomattavasti nykyistä yleisempiä, esimerkiksi kieltty, löytty, 

pyytty, parattu, rakettu (Hakulinen 1979: 80–81; Häkkinen 1994: 319). Leksikaa-

listuneina ovat käytössä säilyneet tietty ja tuttu (alkuaan ’tiedetty’ ja ’tunnettu’). 

Viron passiivin partisiipin perfekti eli tud-partisiippi on yksi verbien merkki-

muodoista, jonka tunnusten -tud ja -dud asu, nimenomaan alkukonsonantti, 

määrää, millainen paradigmassa on passiivin muodostus (ks. tarkemmin 5.2.1). 

Suomeen verrattuna on erikoista tunnusten klusiililoppuisuus, mikä on vastaavan 

aktiivisen nud-suffiksin analogista vaikutusta (Kettunen 1962: 53; esim. vatjassa 

on juuri päinvastaista analogiaa: akt. 2. partisiippi on passiivin vaikutuksesta 

tullut vokaaliloppuiseksi; Kettunen 1930b: 52–53). 

Verbien infiniittisiä muotoja edellä esitelleessä taulukossa 5 viron partisiipin 

perfektien yhteyteen ei ole merkitty taivutusmuotoja, sillä osassa tapauksia nud- 

ja tud-partisiipit ovat taipumattomia, kun taas suomessa on taivutusta, esimerkiksi 

määriteasemassa edussanan edellä: väsinud las/te/l (vrt. sm. väsyneillä lapsilla), 

loetud raamatu/s (vrt. sm. luetussa kirjassa). Jälkimääritteinä ne taipuvat pääsa-

nan mukaan, mutta tällainen käyttö on tyyliväritteistä: vanaemast, nõrgast ja 

väsi/nu/st; lastel, erksail ja väsi/nu/i/l; raamatus, vanas ja määri/tu/s (Mihkla – 

Valmis 1979: 100–101; EKKR 2000: 206). Huomattakoon, että nud-partisiipin 

taivutusmuodoissa käytettävässä suffiksivariantissa on vokaali aina u (vrt. sm. 

väsy/nyt : väsy/nee/n : väsy/ne/itä). Liittotempusten osana oleva -nud on taipuma-

ton, esimerkiksi olen / oleme lugenud (vrt. sm. olen lukenut, olemme lukeneet), 

ma / me ei olnud lugenud (vrt. sm. en ollut lukenut, emme olleet lukeneet). Virossa 

nud-partisiipilla on ne:llisiä taivutusmuotoja vain Koillis-Viron rantamurteessa 

(esim. surneks, väsinest, paranDannet; Must 1987: 279–281). Vastaavanlaisia 

muotoja löytyy myös rantamurteen ja sen lähialueen kansanrunoista (mm. 

surnelle, tulled, roosetaned; Peegel 2006: 160). Kansanrunomuistiinpanot todis-
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tavat osaltaan, että myös tud-partisiipin käyttö on ollut rantamurteen alueella 

aiemmin monipuolisempaa. Tavallinen muoto on muun muassa omistusliitteinen 

partisiipin partitiivi: tehtudasi, tuldudasa, käüdüdämme (Peegel 1955: 93 ja 2006: 

166). – Partisiipin perfektin komparaatiomuodot ovat kongruenssissa sekä etu- 

että jälkimääritteinä, esimerkiksi kõige masendunumatele inimestele. 

Eräissä viron syntaktisissa rakenteissa, muun muassa lauseenvastikkeissa, 

ovat nud- ja tud-partisiipeista tavallisia muotoja kirjakielessä translatiivi ja essii-

vi; tunnuksesta käytetään tällöin nu-/tu-varianttia. Usein muodon määräytymiseen 

vaikuttaa olennaisesti verbin rektio (ks. esim. Mihkla – Valmis 1979: 151, 154; 

Uuspõld 1982: 35, 39–40), joten sija ei ole aina sama kuin suomessa, esimerkiksi  

minister osutus palju lugenuks ’ministeri osoittautui paljon lukeneeksi’ 

lahendust võib lugeda õnnestunuks ’ratkaisua voi pitää onnistuneena’ 

pass osutus võltsituks ’passi osoittautui väärennetyksi’ 

uks jäi suletuks ’ovi pysyi kiinni’ (”jäi suljetuksi”) 

ema näis väsinuna ’äiti näytti väsyneeltä’ 

ta tundis end võitetuna ’hän tunsi itsensä voitetuksi’ 

sõidust väsinuna uinus laps kohe ’matkasta väsyneenä lapsi nukahti heti’ 

Suomessa 2. partisiipin erilaisten muotojen käyttö on varsin moninaista erityisesti 

siksi, että lauseenvastikkeissa niissä voi vaihdella subjektia ilmaiseva omistuslii-

te, esimerkiksi  

luulin sinun tarkoittaneen aivan muuta 

hän näkyy ostaneen punaisen takin 

asunto kuuluu myydyn 

vieraiden saavuttua istuimme pöytään 

muutettuamme Vaasaan jouduin uuteen kouluun 

Pekka tuli vasta lähdettyäsi 

sain vihdoin sanotuksi ~ sanottua tärkeimmän asian 

hän tuli kävelleeksi talon ohi 

poika katsoi säikähtäneenä taakseen 

pilalle hemmoteltuna lapsi sai tahtonsa lävitse 

Suomen 2. partisiippia voidaan käyttää substantiivisesti sellaisenaan (oppinut : 

oppineen, kuollut : kuolleen, syytetty : syytetyn, sanottu : sanotun), mutta virossa 

nud- ja tud-partisiippeja vastaavia substantiiveja ovat nu- ja tu-/du-johdokset, 

joilla on normaali sijataivutus ja joilla vain yksikön nominatiivi eroaa varsinaises-
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ta partisiipista: eksi/nu : eksi/nu : eksi/nu/t : eksi/nu/id (vrt. sm. eksy/nyt : 

eksy/nee/n : eksy/nyt/tä : eksy/ne/i/tä), sur/nu, ärga/nu; haava/tu : haava/tu : 

haava/tu/t : haava/tu/id, pääste/tu, öel/du, kuul/du. 

Virossa on nud-partisiipin pohjalta muodostettu 1900-luvulla kirjakieleen 

tuodut (ks. 4.3) synteettiset konditionaalin ja kvotatiivin perfektit (tul/nu/ksi/n = 

oleksin tulnud, ta tul/nu/vat = ta olevat tulnud), joissa nu-aines ilmaisee tempusta, 

sekä referatiivirakenteiden menneen ajan muoto, jossa partisiipin preesensin ja 

partitiivin suffiksit seuraavat nu-tunnusta (teda näis huvita/nu/va/t keemia = teda 

näis olevat huvitanud keemia). Morfotaktisesti muodot ovat erikoisia, eikä niillä 

ole suomessa vastineita lukuun ottamatta kaakkoishämäläisiä, kylläkin eritaustai-

sia konditionaaleja tyyppiä ollois, täütünnöis (Lindén 1944: 119). 

Agenttipartisiippi, kaikissa sijoissa taipuva mA-tunnuksinen muoto, on 

suomen erikoisuus; virossa sitä ei tavata, kuten ei muissakaan itämerensuomalai-

sissa kielissä lukuun ottamatta osin karjalaa (Koivisto 2005: 147), vaan partisiippi 

pysyy virossa samana agentittoman rakenteen vaihtuessa agentilliseen, esimerkik-

si eile ostetud raamat – ema ostetud raamat (vrt. sm. eilen ostettu kirja – äidin 

ostama kirja), samoin predikatiiviasemassa kampsun on ostetud – kampsun on 

tüdruku ostetud (vrt. sm. pusero on ostettu – pusero on tytön ostama). Partisiippi-

en erosta huolimatta esimerkkien agentilliset rakenteet ovat muuten kielissä 

samantyyppiset. 

Agenttipartisiippi muodostetaan passiivisten partisiippien tavoin lähinnä tran-

sitiiviverbeistä, ja se on valenssiltaan näiden partisiippien kaltainen (ISK 2004: 

523). Vilkuna (1996: 241) onkin sijoittanut sen partisiippien järjestelmän kuvauk-

sessa passiivisarakkeeseen (toisin ISK 2004: 148). Morfologisesti agenttiparti-

siippi on kuitenkin aktiivinen, vailla passiivin tunnusta (ei *äidin ostettama kirja; 

vrt. pass. 3. inf. pitää ostettaman). Agenttipartisiipin adjektiivius on sekundaaria; 

alkuperäisempää on substantiivinen merkitys (Hakulinen 1979: 198, 584–185; 

Koivisto 2005: 166–170, jossa myös MA- ja TU-partisiippien suhteesta). Huomat-

takoon, että ma-johdin ei ole virossa adjektiivistunut, vaan esiintyy yleiskielessä 

harvinaisena vain yksitavuisten verbien substantiivijohdosten yhdyssanamuotona 

(söömalaud, keemaaeg, joskus muulloinkin: läks suureks söömaks ja joomaks; 

EKG I 1995: 538–539). Peegelin (2006: 146–147) mukaan agenttipartisiipin 

vieraus on johtanut siihen, että ilmeisesti inkeroiskielisestä kansanrunoudesta 

koillisvirolaisiin runoihin lainautuneet tekemä-tyyppiset partisiippitapaukset on 

korvattu muilla, tutummilla muodoilla (esim. tegevä, tegedus, tegemus). 

Suomen ja viron partisiipeilla ei ole varsinaisia kieltomuotoja, vaan niiden 

kaikkien kielteisenä vastineena, kieltopartisiippina, toimii muoto, jonka suffik-
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sin muodostavat 3. infinitiivin (virossa ma-infinitiivin) tunnus ja karitiivijohdin, 

esimerkiksi sm. tunte/maton : tunte/mattoma/n, teke/mätön : teke/mättömä/n, vir. 

tund/matu : tund/matu, seleta/matu : seleta/matu. Huomattakoon, että viron 

muodoissa on yleistynyt tu-loppuinen taivutus, kuten nominikantaisissa karitii-

viadjektiiveissa (vielä 1800-luv. esim. mõistmatu : mõistmatuma ja samoin õnne-

tu : õnnetuma; Wiedemann 1893: 616). Kieltopartisiippi on neutraali sikäli, että 

verbistä ja myös kontekstista riippuu, ymmärretäänkö sen vastaavan aktiivista vai 

passiivista ja päättymätöntä vai päättynyttä tekemistä ilmaisevaa partisiippia. 

Joskus voi olla enemmän kuin yksi mahdollisuus (ks. Hakulinen 1979: 210, ISK 

2004: 520). Esimerkkejä suomesta: 

erehtymätön ihminen – erehtyvä / erehtynyt ihminen 

sopimaton käytös – sopiva käytös 

kokematon toimittaja – kokenut toimittaja 

korvaamaton vahinko – korvattava / korvattu vahinko 

sietämätön kipu – siedettävä kipu 

julkaisematon asiakirja – julkaistu asiakirja 

Virossa on samankaltaista vastaavuutta (ks. Vare 1984: 96–102, EKG I 1995: 

580–583, Kasik 1996: 147–149): 

alistumatu rahvas – alistuv / alistunud rahvas 

kõikumatud hinnad – kõikuvad hinnad 

pleekimatu sein – pleekinud sein 

ravimatu haigus – ravitav / ravitud haigus 

mõtlematu poiss – mõtlev poiss 

piiramatud õigused – piiratud õigused 

Viron erikoisuuksiin kuuluu, että kieltopartisiippeja voidaan muodostaa myös 

passiivivartalosta. Osassa tapauksia muodot ovat samamerkityksisiä aktiivivarta-

loisten kanssa, esimerkiksi vastuvõtmatu ~ vastuvõetamatu (määrus), vaidlematu 

~ vaieldamatu (tõde), mutta muodoilla voi olla myös eri merkitys: mõistmatu 

inimene ’ymmärtämätön ihminen’ – mõistetamatu inimene ’ihminen, jota on 

vaikea tai mahdoton ymmärtää’; tähelepanematu õpilane ’tarkkaamaton oppilas’ 

– tähelepandamatu õpilane ’huomaamaton oppilas’ (EKG I 1995: 581–582). 

Viron tieteellisessä kieliopissa (EKG I 1995: 64–69, samoin esim. EKKR 

2000: 201–207) poikkeaa verbin infiniittisten muotojen ryhmittely jonkin verran 

perinteisestä käytännöstä (esim. Valgma – Remmel 1970: 120–122, Hint 1987: 
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240–242). Ryhmittelyn perustana ovat lähinnä muotojen syntaktiset käyttö-

mahdollisuudet, ja ryhmiä on kolme (esimerkit EKG I:stä): 

1. Substantiiviset infinitiivit 

– da-infinitiivi, jolla voi olla myös mennyttä aikaa osoittava liittomuoto  

(Ta võib olla selle raamatu juba tagasi saatnud; See raamat võib olla ju-

ba tagasi saadetud.). 

– vat-infinitiivi, joka on taustaltaan v-partisiipin partitiivi, mutta on kieli-

opillistunut ja käyttäytyy substantiivisesti infinitiivin tavoin. Sen neljä 

muotoa ovat 

– vat-muoto (Ma arvasin seda juba teadvat.), 

– tavat-muoto (Teadsin seda juba tehtavat.), 

– olevat + nud-partisiippi tai synteettinen nuvat-muoto  

(Arvasin Peetri juba kirja lugenud olevat. Ma arvasin Peetri kirja 

juba lugenuvat.), 

– olevat + tud-partisiippi (Teadsin selle juba tehtud olevat.). 

– ma-infinitiivi eli supiini, jolla on ma-, mas-, mast-, mata- ja maks-

muodot. ma-muodolla on myös passiivi, jota käytetään pidama-

verbin kera (Järve äärde pidi mindama jalgsi.). Niin ikään sillä on 

perfektiä osoittavia liittomuotoja (Ta pidi olema juba raamatu tagasi 

saatnud; Raamat pidi olema juba tagasi saadetud.). 

2. Adjektiiviset partisiipit 

– partisiipin preesens eli aktiivissa v-partisiippi ja passiivissa (impersonaa-

lissa) tav-partisiippi, 

– partisiipin perfekti eli aktiivissa nud-partisiippi ja passiivissa (imperso-

naalissa) tud-partisiippi. 

3. Adverbinen gerundiivi eli des-muoto 

Muoto voi esiintyä adverbiaalina (Süües kasvab isu) tai adverbiaaliattribuut-

tina (Lamades lugemine on silmadele kahjulik). Gerundiivi voi muodostaa 

myös mennyttä aikaa ilmaisevia analyyttisia muotoja (esim. Olles viimaks 

maha rahunenud, hakkas ta kõige üle järele mõtlema; Olles üksi koju jäetud, 

ei osanud ta endaga midagi peale hakata). 

Tässä ryhmittelyssä on perinteiseen kielioppien käyttämään järjestelmään verrat-

tuna tärkein ero vat-loppuisen muodon laskeminen erilliseksi, infinitiiveihin 
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kuuluvaksi kategoriaksi, jolla on useita muotoja. Muita huomattavia eroja ovat 

des-muodon sijoittaminen omaksi ryhmäkseen eikä infinitiivien yhteyteen sekä 

sen menneen ajan muodot (Erkki Itkonen 1966: 288–289), samoin da- ja ma-

infinitiivien liittomuodot. Partisiippiryhmässä sisältyy tempus semanttisesti 

muotoihin. Edellä esitetty ryhmittely ei kuitenkaan tuo uutta yksittäisten verbi-

muotojen morfologiseen kuvaukseen. Lähinnä se merkitsee morfologian tasolla 

sitä, että infiniittisissä kategorioissa voi esiintyä liittomuotoja aivan kuten finiit-

tisissäkin. 

5.2.4 Verbien morfotaksi 

Nomineihin verrattuna on verbien morfotaksi paljon monisyisempi ja epäyhtenäi-

sempi jo sen vuoksi, että osa morfologisista kategorioista esiintyy yksinkertaisissa 

ja osa liittomuodoissa. Seuraavassa tarkastelen ensisijaisesti yksinkertaisten 

finiittisten ja infiniittisten muotojen morfotaksia. Liittomuodot sisältävät sekä 

suomessa että virossa olla-verbin yksinkertaisen muodon (tai muotoja) sekä 

pääverbin muodon. Kieltorakenteissa ovat osina suomessa kieltoverbi ja virossa 

kieltosana ei, joita vastaa imperatiivissa eri vartalo, sekä pääverbistä finiittinen 

kieltomuoto tai infiniittinen muoto. Virossa on joukko liittomuotoja vastaavia 

synteettisiä muotoja, esimerkiksi tulnuksin- ja tulnuvat-tyyppiset konditionaalin ja 

kvotatiivin perfektit, jotka ovat morfotaktisesti kiinnostavia ja joilla ei ole suo-

messa vastinetta. Viron verbien morfotaksista voi nomineihin verrattuna esittää 

yleishavainnon, että eri kategorioiden fuusiota tavataan verbeillä huomattavasti 

vähemmän. Liioin verbeillä ei ole sanatyypeittäisesti heterogeenista eri taivutus-

muotojen suffiksittomuutta, joka johtuu pääteaineksen puuttumisesta tai kulumi-

sesta ja on vaihtelevasti ominaista nominien yksikön nominatiivin, genetiivin ja 

usein myös partitiivin suhteelle (muodot samanlaisia tai eroavat toisistaan vain 

vartalossa esiintyvien äännevaihtelujen perusteella, ks. 4.2.3). 

Kuten nomineilla voi verbeilläkin suffiksin liittyminen vartaloon olla transpa-

renttia, mikä tekee morfologisen segmentoinnin helpoksi, mutta jos muodoissa 

esiintyy vartalon ja suffiksin fuusiota, on muoto morfotaktisesti opaakki ja hanka-

la, jopa mahdoton, segmentoida. Nominimuotojen tavoin verbeillä morfotaktinen 

transparenssi on siten asteittaista. Suomen ja viron kirjakielten verbitaivutukseen 

voidaan soveltaa Dressleriä (1985: 316–317) mukaillen samanlaista asteikkoa 

kuin luvussa 5.1.4 nomineihin; esimerkkejä on sekä finiittisistä että infiniittisistä 

muodoista (muotoihin on merkitty vain vartalon ja taivutusmorfeemien raja): 
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1. ei morfofonologisia muutoksia, morfinraja = tavunraja 

suomi: tule/vat, otta/kaa, sano/a, jää/den, tuo/tava, vastat/tiin 

viro: tule/vad, luge/sime, õppi/ge, ela/da, muutu/des, vii/dav 

2. ei morfofonologisia muutoksia, morfinraja ≠ tavunraja 

suomi: tule/n, otta/a, kanta/isin, jää/mme, sano/ttu 

viro: tule/n, luge/s, ela/ksin, laule/v, kand/a, laul/es, tulete [tule/t̆te] 

3. morfofonologisia muutoksia, ei fuusiota 

suomi: laulo/i, juos/kaa, anna/n, saate/taan, pes/see, kulki/essa, vastan/nut 

viro: anna/n, loe/me, saade/ti, jäe/takse, joos/ke, öel/da 

4. morfofonologisia muutoksia, osittainen fuusio 

suomi: tul/in, ott/ivat, pienen/isi, jä/in, to/isit  

viro: tuli/n, näg/ime, jä/in, tõ/ime 

5. täydellinen fuusio 

suomi: vastata, hypäten, vanhetessa, hallitaan 

viro: kantakse, murti, tuntud  

6. vartalofleksio 

suomi: ei kirjakielessä 

viro: kielihistoriallisesti saata : saada, tappa : tapa, kanda : kanna 

7. suppleetio 

suomi: olla : on : lienee, et : älä 

viro: olla : on, minna : lähen 

Dresslerin (1985: 319) mukaan taivutusmuoto on sitä helpompi ja säännöllisempi 

tuottaa, mitä transparentimpi ja samalla agglutinoivampi se on. Nominien tavoin 

verbeilläkin on läpinäkyvintä taivutus, jossa vartalon ja suffiksin välinen mor-

finraja ja tavunraja ovat samat. Opaakimpaa on morfinrajan ja tavunrajan yh-

tenemättömyys sekä morfofonologisten muutosten lisääntyminen ja fuusionaali-

suuden kasvu. Vartalofleksio eroaa fuusiosta siinä, että taivutusta ilmaisevat 

erilaiset vartalonsisäiset vaihtelut, eivät vaihtelut vartalon ja suffiksin rajalla. 

Äärimmäisen opaakkisuuden aste on suppleetio: paradigmassa esiintyy eri alku-

perää olevia vartaloita. Tällaisia tapauksia suomessa ja virossa on vain muutama, 

mutta ne ovat osin erilaisia, sillä suomessa on lie-vartaloinen potentiaali sekä 
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persoonittain taipuva kieltoverbi (virossa taipumaton kieltopartikkeli ei), ja 

toisaalta virossa muodostavat suomen mennä ja lähteä -verbien vastineet yhden 

paradigman, jossa kussakin kategoriassa on vain yksi muoto (ts. muodot ovat 

täydennysjakaumassa). 

Asteet 1–3 ovat tavallisia sekä suomessa että virossa, vaikka muotovalikoima 

ei olekaan yksityiskohdittain sama. Osin asiaan vaikuttavat vartalosuhteiden erot. 

Virosta on esimerkiksi väistynyt verbiparadigmojen t- ja n-loppuinen konsonant-

tivartaloisuus (vrt. vastat/tu – vasta/tud, vanhet/koon – vanane/gu, vastan/nut – 

vasta/nud) ja toisaalta on kehittynyt uusia konsonanttivartaloita (vrt. saatta/nut – 

saat/nud, kanta/nut – kand/nud, laule/tiin – laul/di, laula/a – laul/da). Asteeseen 4 

kuuluvat suomessa sellaiset imperfektit ja konditionaalit, joissa suffiksaalinen i 

aiheuttaa osittaiseen fuusioon johtavia morfofonologisia muutoksia eli vartalovo-

kaalin kadon tai lyhenemisen. Virossa on vain pieni joukko imperfektimuotoja, 

koska i on aktiivissa vähäkäyttöinen tunnus. Tieteellisen kieliopin (EKG I 1995: 

240) mukaan tulin, panin, pesin, tegin, nägin, pidin -tyyppiset tapaukset kuuluvat 

vartaloimperfektin piiriin ja olisivat siten 6. asteen tapauksia (tule/n : tuli/n, 

näe/n : nägi/n, pea/n : pidi/n), joissa vokaalivaihtelun (e : i, a : i) ja muutamassa 

verbissä lisäksi astevaihtelun avulla saadaan kieliopillinen ero aikaan. Koska 

vokaalivaihtelujen toisena osapuolena on aina sama i (vrt. nominiasteikon vartalo-

fleksiokohtaan luvussa 5.1.4) ja koska imperfekti suomessa esitetään muodostuk-

seltaan agglutinatiivisena, olen sijoittanut virolaiset i-imperfektit asteeseen 4. 

Ainakin suomalaiselle vironoppijalle asioita olisi turha mutkistaa opettamalla 

samantyyppisiä kielten tapauksia eri tavalla. 

Asteeseen 5, jossa on täydellinen fuusio, kuuluvat suomessa sellaiset verbien 

t-loppuiseen konsonanttivartaloon perustuvat muodot, joissa vartaloon on liittynyt 

t-alkuinen taivutussuffiksi ja näin muodostunut geminaatta on heikkoasteisissa 

muodoissa ollut lyhyt. Suomessa kehitys on johtanut yksinäisklusiiliin, johon 

tavallaan sisältyvät sekä vartalon loppu-t että suffiksin alku-t, joten morfeeminra-

ja on hämärtynyt. Jos esimerkiksi verbin kerrata : kertaan passiivin 2. partisiipis-

sa kerrat/tu : kerratu+n analysoitaisiin heikkoasteisen muodon t vartaloon kuulu-

vaksi (kerrat/u+n), olisi passiivisen partisiipin tunnuksella -tu poikkeuksellinen 

variantti -u, Jos taas segmentoitaisiin morfeeminraja t:n edelle (kerra/tu+n), 

perustuisi erikoisella tavalla osa partisiippimuodoista konsonantti- ja osa vokaali-

vartaloon. Näin ollen on tarkoituksenmukaista tulkita tällaisten ja muiden vastaa-

vien nykymuotojen (1. ja 2. infinitiivi, passiivin indikatiivin preesens) kehitty-

neen fuusion tuloksena: yksinäis-t:lliset muodot ovat alkuaan konsonanttivartaloi-

sia, mutta kehitys on johtanut morfeeminrajan hämärtymiseen. Tärkeitä paradig-
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matyyppejä, joita tulkinta koskee, ovat supistumaverbit (kerrat/koon : kertaa/n), 

ne-johdokset (vanhet/koon : vanhene/n) ja itse-johdokset (hallit/koon : hallitse/n). 

Virossa täydellistä fuusiota osoittavat tapaukset ovat erityyppisiä, sillä edellä 

mainittujen suomalaisparadigmojen vastineiden vartalosuhteet ovat muuttuneet ja 

nykykielessä niillä on vain vokaalivartaloisia muotoja. Sen sijaan fuusiota esiin-

tyy verbeillä, joilla on ma-infinitiivissä sisäheiton vuoksi yksitavuinen 

d-loppuinen konsonanttivartalo (kand/ma, murd/ma, tead/ma). Niiden passiivi-

muodoissa on mahdotonta määritellä vartalon ja suffiksiaineksen rajaa, koska 

vahva-asteisen vartalon loppuklusiili ja passiivin tunnuksen alkukonsonantti 

sulautuvat toisiinsa: (kand/ma : kanna/n :) kantakse (← *kand+ta+kse), murti (← 

*murd+t+i), teatud (← *tead+tud).  

Astetta 6, vartalofleksiota, ei kirjasuomessa ole. Virossa se on tavallista no-

minien taivutuksessa, mutta verbitapaukset ovat marginaalisia. Lähinnä vartalo-

fleksiota esiintyy kielihistoriallisen kehityksen perusteella verbeillä, joilla on ma-

infinitiivissä sisäheiton vuoksi yksitavuinen klusiililoppuinen vartalo (saat/ma : 

saata, jät/ma : jätta, tap/ma : tappa, kand/ma : kanda). Tällaisilla verbeillä 

muotoja erottavaa vartalonvaihtelua tavataan tunnuksettomaksi kuluneen da-

infinitiivin ja imperatiivin yksikön 2. persoonan kesken (samanlainen on pääver-

bin muoto kieltopreesensissä), esimerkiksi saata : saada (< *saatta/δak : 

*saat̆ta/k), kanda : kanna (< *kanta/δak : *kanda/k). Kuten infinitiivien tarkaste-

lun yhteydessä (5.2.3) oli esillä, on tällaisten verbien da-infinitiivissä viron 

taivutusjärjestelmän synkronisessa kuvauksessa tarkoituksenmukaista katsoa 

nykymuotojen loppu-a infinitiivin tunnukseksi, jolloin suhteisiin saat/a : saada, 

kand/a : kanna ei enää sovellu vartalofleksiotulkinta (tulkinta ei siis ole saman-

lainen, kuin nomineilla esimerkiksi tapaustyypissä [kand :] part. kanda : gen. 

kanna < *kanta/δa : *kanda/n). Verbien tilanne kuvastaa sitä, että niiden taivutuk-

selle on suuremmassa määrin kuin nomineille ominaista morfologisesti läpinäky-

vien, luonnollisempien ja samalla vähemmän tunnusmerkkisten muotojen käyttö. 

Kun nomineilla voivat suuresti vaihdella – sanatyypistä riippuen – varsinkin 

yksikön ja monikon partitiivin sekä yksikön illatiivin päätteet (huom. myös 

muotojen osittainen Ø-päätteisyys), on verbeille ominaista, että tietyssä kielioppi-

kategoriassa kaikilla verbityypeillä käytetään samanasuista morfia. Esimerkiksi 

yksikön 1. persoonan pääte on suomessa ja virossa aina -n, yksikön 3. persoonan 

preesensissä on virossa aina -b, konditionaalin tunnus on suomessa aina -isi, 

virossa -ksi (yksikön 3. persoonassa -ks). Suomessa on poikkeuksena indikatiivin 

preesensin yksikön 3. persoona, jossa osalla verbejä on pääte -V (tule/e, kanta/a, 

liikehti/i) ja osalla Ø (juo, haravoi, hüppää), sekä vokaalisoinnun aiheuttama 
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kahtalaisuus (hakat/ko/on – hypät/kö/ön, alka/nut – elä/nyt). Verbityypeittäisiä 

poikkeuksia on kummassakin kielessä niissä kategorioissa, joiden suffiksissa on 

(alkuaan) astevaihtelullinen yksinäis- tai geminaatta-t (passiivi, 1. ja 2. infinitiivi) 

tai virossa k (imperatiivi, jussiivi), esimerkiksi passiivi sm. kirjoite/tt/i/in – 

saa/t/i/in, vir. kuul/da/kse – tul/la/kse – juu/a/kse, 1. infinitiivi sm. juos/ta – 

juo/da, vir. joos/ta – saa/da – juu/a, imperatiivi vir. joos/ke – haka/ke – tul/ge. 

Suomen kielen verbien taivutusta kuvattaessa ovat lähtökohtana erilaiset var-

talot. Jos verbi on yksivartaloinen, sillä on vain vokaalivartaloisia muotoja, 

esimerkiksi sano/vat : sano/n : sano/ko/on. Vokaalivartalo voi olla astevaihtelulli-

nen, kuten tapauksissa kerto/vat : kerro/n ja saapu/vat : saavu/n. Kaksivartaloisil-

la verbeillä osa muodoista perustuu vokaali- ja osa konsonanttivartaloon: tu-

le/vat : tul/ko/on, tul/la; hakkaa/vat : hakat/ko/on, hakat/tu; teke/vät, tee/n : 

teh/kö/ön, teh/ty, teh/dä. Konsonanttivartalon käyttö on yleensä samanlaista 

kaikilla kaksivartaloisilla verbityypeillä, joten tässä suhteessa verbit poikkeavat 

kaksivartaloisista nomineista, joilla esimerkiksi monikon 2. genetiivin käytössä 

on sanatyypeittäisiä eroja (vrt. mm. seuraavien muotojen yleisyyssuhteita: 

mies/ten, kiel/ten, kirves/ten, vieras/ten, nien/ten, ort/ten, kant/ten, sus/ten, ke-

vät/ten) ja partitiivissakin on osin havaittavissa siirtymistä yksivartaloisuuteen 

(esim. nien/tä : nieme/ä, tain/ta : taime/a, sus/ta : sukse/a). Sana- ja oppikirjoissa 

tavallisesti annettavat suomen verbien teemamuodot, 1. infinitiivi ja aktiivin 

indikatiivin preesensin yksikön 1. persoona, ovat astevaihtelullisilla verbeillä aina 

eri asteessa: heikkenevässä vaihtelussa ovat muun muassa kertoa : kerron, 

saapua : saavun, viheltää : vihellän ja vahvenevassa vaihtelussa hakata : 

hakkaan, luvata : lupaan, pudota : putoan, vaieta : vaikenen. Näiden kahden 

teemamuodon perusteella pystyy yleensä määräämään suomen verbin paradigma-

tyypin. 

Viron verbien paradigma rakentuu toisentyyppisesti kuin nominien, sillä siinä 

ei ole yksikön ja monikon genetiiveihin rinnastettavissa olevia, taivutuksen 

kannalta yhtä keskeisiä muotoja. Vartalosuhteiden runsaan restrukturoitumisen 

takia eri verbityypeillä esiintyy varsin vaihtelevia vartalokombinaatioita. Taivu-

tuksen kuvauksessa (ks. esim. Valgma – Remmel 1970: 122–123, Remes 1983: 

138–139, Hint – Maanso 1992: 112–113) käytetään perustana verbin neljää 

teemamuotoa, joista saatavien vartaloiden avulla normaalitapauksissa saa muo-

dostetuksi muut finiitti- ja infiniittimuodot. Astevaihteluverbeillä on teemamuo-

doista ma-infinitiivi aina vahva-asteinen; da-infinitiivi ja indikatiivin preesensin 

yksikön 1. persoona ovat keskenään vastakkaisessa asteessa, ja tud-partisiippi on 

tavallisesti heikkoasteinen lukuun ottamatta kandma-, laulma- ja tõusma-
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tyyppisiä verbejä. Teemamuodot eivät ole koskaan yksikön nominatiivin ja 

genetiivin tavoin tunnusmerkittömiä, vaan niissä on aina suffiksi. 

Ensimmäinen teemamuoto, ma-infinitiivi (esim. luge/ma) on pohjana paitsi 

infinitiivin tunnusmerkkisille sijamuodoille (luge/ma/s, luge/ma/st, luge/ma/ks, 

luge/ma/ta) myös si-tunnuksiselle imperfektille (luge/si/n, luge/s), kvotatiiville 

(luge/vat) ja aktiivin partisiipin preesensille (luge/v). da-infinitiivistä (luge/da) 

saatavaan vartaloon perustuvat des-muoto (luge/des), nud-partisiippi (luge/nud), 

imperatiivin monikolliset persoonat ja 3. persoona / jussiivi (luge/ge/m, luge/ge, 

luge/gu), samoin nud-partisiipin pohjalta muodostettavat synteettiset konditionaa-

lin ja kvotatiivin perfekti (luge/nu/ksi/n; luge/nu/vat) sekä lauseenvastikkeissa 

esiintyvä nuvat-suffiksinen partisiippi (luge/nu/va/t). Indikatiivin preesensin 

yksikön 1. persoonan (loe/n) mukaista vartaloa käyttävät muut preesensin per-

soonamuodot (loe/d, loe/b, loe/me, loe/te ja loe/vad), konditionaalin preesens 

(loe/ksi/n, loe/ks) ja imperatiivin yksikön 2. persoona (loe!), joka on aivan kysei-

sen vartalon kaltainen (samoin kuin kieltopreesens: ei loe). Neljäs teemamuoto, 

tud-partisiippi (loe/tud), on mallina muille passiivimuodoille muun muassa 

tunnuksen konsonantin osalta (loe/ta/kse, loe/t/i, loe/ta/ks, loe/ta/ma, loe/ta/v). 

Viron tieteellisessä kieliopissa (EKG I 1995: 297) ja viron kielen käsikirjassa 

(EKKR 2000: 234–235) kolmantena ja neljäntenä teemamuotona annetaan edellä 

kuvatusta poiketen indikatiivin preesensin yksikön 3. persoona (loe/b) ja passiivin 

indikatiivin myöntöpreesens (loe/ta/kse), mitä ei voi ainakaan asioita suomalaisel-

le opettaessa pitää hyvänä verbitaivutuksen kuvauksen lähtökohtana. Heikkene-

vässä astevaihtelussa olevilla verbeillä 3. persoona on heikkoasteinen toisin kuin 

suomessa (esim. loeb – lukee, kannab – kantaa, õpib – oppii), joten helpompi on 

kuvata preesenstaivutusta (ja konditionaali muodostusta) yksikön 1. persoonan 

pohjalta, koska siinä on kielissä sama aste (loen – luen, kannan – kannan, õpin – 

opin) ja todeta 3. persoonien noudattavan virossa tätä astetta. Passiivin indikatii-

vin myöntöpreesens puolestaan poikkeaa osalla verbityyppejä muista passiivi-

muodoista tunnuksensa osalta (ks. 5.2.1), mikä mutkistaa viron passiivin muodos-

tuksen yleiskuvausta. Yksinkertaisempaa on lähteä perinteisesti tud-partisiipista 

(tai vaikka passiivin indikatiivin imperfektistä) ja antaa erikseen säännöt epäsään-

nöllisiä passiivin preesensmuotoja varten. 

Neljän teemamuodon, ns. perusmuodon (põhivorm), ohella viron verbeillä on 

kielen perinteisissä kuvauksissa (esim. Valgma – Remmel 1970: 123, ÕS 76: 13–

14) mainittu kolme muuta päämuotoa (peavorm), jotka osalla paradigmatyyppejä 

eivät ole muodostettavissa säännöllisesti perusmuotojen vartaloista. Tällaisia ovat 

1) aktiivin i-tunnuksinen imperfekti (sain, tõin, tulin, nägin, maksin), jonka kyllä 
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saa ma-infinitiivistä tiettyjen sääntöjen avulla (Remes 1983: 132–133, 138), 2) 

nud-partisiippi (too/nud, vrt. da-inf. tuu/a; näi/nud, vrt. näh/a; lask/nud, vrt. 

las/ta) ja 3) passiivin myöntöpreesens (tuu/a/kse, vrt. too/dud; tul/la/kse, vrt. 

tul/dud; näh/a/kse, vrt. näh/tud). Poikkeuksellinen suhde on myös tooma-tyypin 

da-infinitiivin ja monikollisten imperatiivimuotojen ynnä jussiivin välillä (too/ge, 

too/gu, vrt. tuu/a; söö/ge/m, söö/ge, söö/gu, vrt. süü/a). (Poikkeustapauksista ks. 

lähemmin Remes 1983: 138–139.) 

Oikeakielisyyssanakirjoissa (ÕS 76: 9; ÕS 1999: 11) vaihtelevat verbeistä 

annettavat muodot vartalosuhteiden mukaan. Jos kaikissa muodoissa on saman-

lainen vartalo, riittää ma-infinitiivin, viron verbien perinteisen hakumuodon, 

esittäminen (esim. kalastama, lubama). Jos vartaloita on enemmän, mainitaan ÕS 

76:ssa ma-infinitiivi ja indikatiivin preesens (hakkima, hakin; kandma, kannan) 

tai ma- ja da-infinitiivit (hakkama, hakata; võrdlema, võrrelda). ÕS 1999:ssä 

annetaan tällöin tavallisesti sekä da-infinitiivi että preesensin yksikön 1. persoo-

na. Oikeakielisyyssanakirjoissa on sanatyypistö, mutta yleensä aakkosellisessa 

luettelossa annettujen muotojen perusteella pystyy päättelemään sanan taivutus-

tyypin. Jos tyyppi on joidenkin muotojen osalta poikkeuksellinen, luetellaan 

muotoja enemmän (esim. ÕS 1999: võtma, võtta, võtan, võetakse, võetud; tooma, 

tuua, toon, tõi, toogu, toov, toonud, tuuaksi, toodud). 

5.2.4.1 Finiittimuodot 

Verbien finiittimuodoissa esiintyvät taivutuskategoriat ovat pääluokka, modus, 

tempus, numerus ja persoona. Numerus ja persoona voidaan suomessa ja virossa 

yhdistää kuuden persoonamuodon luokaksi. Suomessa ja yleensä myös virossa 

modus ja tempus ovat komplementaarisia, ts. ne kuuluvat morfotaktisesti samaan 

positioluokkaan (Karlsson 1983: 232). 

Suomen verbien finiittimuotojen morfotaktista rakennetta voidaan kuvata 

kaavalla VARTALO + GENUS9 + MODUS/TEMPUS + PERSOONA, esimerkik-

si ele/ttä/isi/in, ele/tt/i/in, kirjoitta/ko/ot, teh/ne/t, te/i/mme (ks. myös Karlsson 

1983: 233–234). Muodoissa voi lisäksi olla yksi tai useampia liitepartikkeleja: 

tule/t/ko, men/i/vät/kin, teh/kää/pä/s, otta/isi/tte/ko/han, laadi/tt/i/in/kaan/ko/s. 

Viron kielessä verbien finiittimuotojen rakenne poikkeaa osassa tapauksia 

suomesta, sillä siellä eivät modus ja tempus ole välttämättä komplementaarisia. 

Morfotaktinen rakennekaava on VARTALO + GENUS + TEMPUS + MODUS + 

                                                        
9 Käytän termiä genus lyhyyden vuoksi verbaaligenuksesta eli pääluokasta (Erkki Itkonen 1966: 271). 
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PERSOONA. Verbimuotojen lopussa voi lisäksi olla liitepartikkeli -ki/-gi. Seu-

raava rakennemallien luettelo perustuu pääosin tieteellisen kieliopin (EKG I 

1995: 224) esitykseen, mutta sitä on hieman muokattu eräiden tässä tutkimukses-

sa noudatettujen, lähinnä suomalaisesta näkökulmasta johtuvien tulkintojen 

pohjalta. Kuten nominienkin morfotaktisissa malleissa plusmerkki tarkoittaa 

agglutinatiivista liittymistä ja miinusmerkki fuusiota; esimerkit ovat ortografian 

mukaisessa asussa. 

Taulukko 7. Viron finiittisten verbimuotojen morfotaktiset rakennemallit. 

Rakenne Esimerkkejä 

1.VARTALO + GENUS + TEMPUS ela/t/i, ela/ta/kse 

2.VARTALO + GENUS + MODUS ela/ta/ks, õpi/ta/vat 

3.VARTALO – GENUS + TEMPUS kant/i, murta/kse 

4.VARTALO – GENUS + MODUS kanta/ks, tunta/vat, püüta/gu 

5.VARTALO + TEMPUS + PERSOONA ela/si/n, luge/s/Ø 

6.VARTALO + TEMPUS + MODUS ela/nu/ks, luge/nu/vat 

7.VARTALO + TEMPUS + MODUS + PERSOONA ela/nu/ksi/n, ela/nu/ks/Ø 

8.VARTALO – TEMPUS + PERSOONA tuli/n, tuli/Ø, sai/me, sai/Ø 

9.VARTALO + MODUS ela/ks, luge/vat, teh/ku 

10.VARTALO + MODUS + PERSOONA ela/ksi/d, ela/ks/Ø, ela/ge/m 

11.VARTALO + PERSOONA ela/n, tule/me, saa/vad 

Huomiota herättää nominien morfotaksiin verrattuna plusmerkkisten liittymien 

runsaus. Rakennetta, jonka muodostaisi pelkkä VARTALO ja jollainen vastaisi 

nominien yksikön nominatiivia ja genetiiviä, verbeillä ei ole. Täysin suffiksiton 

verbin vartalo esiintyy vain indikatiivin kieltopreesensissä, mutta se kuuluu osana 

liittomuotoon (ei ela, ei loe). Äänteellisesti aivan verbin kieltopreesensissä esiin-

tyvän muodon kaltainen on imperatiivin preesensin yksikön 2. persoona, mutta 

tähän liittyy (EKG I 1995:n tulkinnan mukaan) kaksi nolla-allomorfia, esimerkik-

si ela/Ø/Ø, tule/Ø/Ø (imperatiivin tunnus, jolla muissa persoonissa on ilmiasunsa, 

on Ø, samoin yksikön 2. persoonan pääte, joka indikatiivissa ja konditionaalissa 

on -d). 

Rakennemalleihin 1 ja 2 sijoittuvat kaikki finiittiset passiivin (impersonaalin) 

myöntömuodot. Virossa niissä ei ole kategoriaa PERSOONA kuten suomessa, 

jossa passiivin myöntömuodoissa on passiivin persoonapääte. Tässä tutkimukses-

sa jo aiemmin (5.2.2.2) esitetyn tulkinnan mukaan passiivin indikatiivin preesens 

on rakenteeltaan imperfektin kaltainen (ela/ta/kse – ela/t/i), joten se on sijoitettu 

1. ryhmään. Tieteellisessä kieliopissa (EKG I 1995: 224) tulkinta on toinen: 
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passiivin tunnus ja kse-aines muodostavat morfologisesti jakamattoman kokonai-

suuden, ja elatakse-tyyppinen muoto edustaa sen mukaan rakennetyyppiä 

VARTALO + GENUS. Kielihistoriallisestihan rakenne on oletettavasti 

VARTALO + GENUS + TEMPUS + PERSOONA (ks. 5.2.2.2). 

Sellaiset viron verbit, joissa ma-infinitiivin tunnusta edeltää d-loppuinen kon-

sonanttivartalo (kandma, murdma, püüdma, teadma), ovat passiivin muodostuk-

seltaan poikkeuksellisia, ja niiden vartalon ja genuksen liittymisen voi varustaa 

miinusmerkillä, toisin kuin 1. ja 2. rakennemallissa. Olen lisännyt luetteloon niitä 

varten rakennemallit 3 ja 4. Esimerkiksi muodot kant/i ja murta/kse edustavat 

rakennetta VARTALO – GENUS + TEMPUS sekä muodot kanta/ks, tunta/vat ja 

püüta/gu rakennetta VARTALO – GENUS + MODUS (ks. Remes 1983: 158; vrt. 

EKG I 1995: 303). 

Suomessakin on toisinaan passiivin muodostuksessa vartalon ja genuksen liit-

tymä miinusmerkkinen. Tapaukset koskevat kuitenkin aivan toisenlaisia paradig-

moja kuin virossa. Ja toisin kuin kandma-, püüdma -tyyppisillä paradigmoilla 

fuusio rajoittuu finiittimuodoissa vain passiivin indikatiivin preesensiin. Suomen 

supistumaverbeillä sekä ne- ja itse-johdoksillahan on konsonanttivartalon loppu-

t:n ja passiivin tunnuksen t:n muodostama geminaatta lyhentynyt aikoinaan 

yksinäisklusiiliksi ja samalla on morfeeminraja hämärtynyt, esimerkiksi haka-

taan, vaietaan, harkitaan (vrt. hakat+tiin, vaiet+tiin, harkit+tiin). Näiden verbi-

tyyppien paradigmoissa esiintyy samanlaista morfeeminrajan miinusmerkkisyyttä 

myös osassa infiniittisiä muotoja. 

Rakennemalliin 5 kuuluvat kaikki ne aktiivin imperfektin muodot, joissa käy-

tetään tunnusta -si-, yksikön 3. persoonassa -(i)s. Tunnuksen jäljessä on per-

soonapääte. Ne aktiivin imperfektit, joissa tunnuksena on -i, kuuluvat tyyppiin 8, 

sillä tunnus aiheuttaa vartalossa morfofonologisia vaihteluja (saa- : sai-, too- : 

tõi-, tule- : tuli-, näge- : nägi-, maksa- : maksi-; Remes 1983: 132–133 ja 1994: 

98–99). Suomessa imperfekti ei ole samalla tavalla kaksijakoinen, koska tunnus 

on aina -i (ellei sitten supistumaverbien imperfektin tunnukseksi tulkita aines-

ta -si; ks. Karlsson 1983: 303, ISK 2004: 140). Tunnuksen edellä tosin vartalon 

loppuvokaali voi joko säilyä (kerto- : kertoi-), muuttua (kanta- : kantoi-), lyhetä 

(saa- : sai-) tai kadota (otta- : otti-). Pienen poikkeusryhmän muodostavat tapa-

ukset tyyppiä tuo- : toi-, syö- : söi-, vie- : vei-, joissa diftongia vastaa imperfektin 

tunnuksen edellä jälkikomponentin mukainen vokaali. Suomessa on siis imper-

fektin i:n liittymä osin plus- ja osin miinusmerkkinen toisin kuin virossa. (Sama 

koskee soveltaen vartalon ja moduksen liittymää suomen isi-konditionaalissa: 
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toisaalta esimerkiksi kanta- : kantaisi-, heittä- : heittäisi- ja toisaalta tunte- : 

tuntisi-, saa- : saisi-, syö- : söisi-.) 

Rakennemallit 6 ja 7, joissa esiintyvät peräkkäin TEMPUS + MODUS, eivät 

tule suomessa kysymykseen, koska meillä kategoriat ovat komplementaariset. 

Virossa rakenteet ovat mahdollisia 1900-luvulla kirjakielessä käyttöön tulleissa 

synteettisissä konditionaalin ja kvotatiivin perfekteissä (preteriteissä), joissa 

vastaavien liittomuotojen partisiipin nud-tunnus (> -nu) tulee menneen ajan 

merkiksi. Siihen liittyy modussuffiksi (huom. morfeemien järjestys; vrt. konditio-

naalin ”preesensin” suffiksi, joka diakronisesti on oikeastaan MODUS + 

TEMPUS; Häkkinen 2002: 105). Ero tyyppien 6 ja 7 välillä on persoonapäätteen 

käytössä. Mallin 6 mukaisia ovat persoonapäätteetön konditionaalivaihtoehto sekä 

kvotatiivi, jossa ei koskaan voi persoonapäätettä ollakaan. Malli 7 soveltuu 

persoonapäätteisille konditionaalimuodoille. Erityisesti on huomattava elanuks, 

tulnuks -tyyppisten muotojen kohdalla kaksi mahdollisuutta: ne voivat olla kaik-

kiin persooniin käypiä, persoonapäätteettömiä muotoja (malli 6) tai konditionaa-

lin persoonapäätteisessä taivutuksessa yksikön 3. persoonan muotoja, jolloin 

pääte on Ø (malli 7). Kaiken kaikkiaan rakennemallin 7 mukaiset verbimuodot 

ovat morfotaktisesti mutkikkaimpia.  

Rakennemalleja 9 ja 10 noudattavat muiden modusten kuin indikatiivin aktii-

vimuodot. VARTALO + MODUS -tyyppiin sijoittuvat aina persoonapäätteettömät 

kvotatiivi (ela/vat) ja jussiivi (teh/ku, õppi/gu) sekä konditionaalin preesensin 

persoonapäätteetön vaihtoehto (ela/ks, loe/ks kaikissa persoonissa). Tyyppiä 

VARTALO + MODUS + PERSOONA edustavat konditionaalin preesensin 

persoonapäätteiset muodot sekä imperatiivi (yks. 2. pers. ela/Ø/Ø, mon. 1. pers. 

ela/ge/m, mon. 2. pers. ela/ge/Ø, samoin 3. persoonan imperatiivinen käyttö: 

yks./mon. ela/gu/Ø). Konditionaalin osalta huomattakoon jälleen päätteettömän 

muototyypin elaks, tuleks kaksi tulkintamahdollisuutta: se voi mallin 9 mukaisesti 

edustaa kaikkia persoonia tai mallin 10 perusteella olla persoonapäätteisen taivu-

tuksen yksikön 3. persoona. Suomen kielessä ei rakennemalli 9 ole mahdollinen, 

sillä meillä liittyy PERSOONA eri modusten myöntömuotoihin. 

Rakennemalli 11 kuuluu aktiivin indikatiivin preesensille, jossa vartaloon voi 

liittyä vain persoonapääte. Tämä malli soveltunee kehottavalle, optatiiviselle 

minema-verbin monikon 1. persoonan muodolle läh/me (pro ylätyylinen mingem), 

jossa persoonapääte liittyy poikkeuksellisesti konsonanttivartaloon. Toinen mah-

dollisuus muodon morfotaktiseen tulkintaan olisi muuten vieras malli VARTALO 

– PERSOONA, ts. persoonapääte lyhentää vartaloa, aiheuttaa vartalovokaalin 

kadon (vrt. imperfektin i). Suomessa esiintyy sama rakenne, joskin virosta poike-
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ten yksikön 3. persoonassa, jossa pääte muutamissa sanatyypeissä reaalistuu 

nollana (virossa aina -b), esimerkiksi saa/Ø, isännöi/Ø, hyppää/Ø (vrt. tule/e, 

kanta/a, liikku/u). 

Viron niin kutsutussa puhelajin (kõneliik) kategoriassa affirmatiivi eli myön-

tävä puhelaji on tunnusmerkitön ja negatiivi eli kieltävä puhelaji tunnus-

merkkinen. Negatiivin merkkinä on aina liittomuotoon kuuluva erillinen kielto-

sana, joka on indikatiivissa, konditionaalissa ja kvotatiivissa ei, mutta imperatii-

vissa ja jussiivissa ära/är-. Erikoinen poikkeus, jossa voitaisiin katsoa, että puhe-

lajin merkki sisältyy prefiksinomaisesti yksinkertaisiin verbimuotoihin, on olema-

verbin p-alkuisten kieltomuotojen sarja. Esimerkiksi muoto pole (= ei ole) on 

rakenteeltaan PUHELAJI + VARTALO, polnud (= ei olnud) vastaavasti 

PUHELAJI + VARTALO + TEMPUS (-nud osoittaa mennyttä aikaa, imperfektiä/ 

preteritiä). Konditionaali poleks (= ei oleks) on rakenteeltaan PUHELAJI + 

VARTALO + MODUS, ja saman kaavan mukainen on kvotatiivin polevat (= ei 

olevat). Passiivimuodoissa on mukana GENUS. Esimerkiksi kieltoimperfekti 

poldud (= ei oldud) on rakenteeltaan PUHELAJI + VARTALO + GENUS + 

TEMPUS (vrt. rakennemalli 1) ja kvotatiivin poldavat (= ei oldavat) PUHELAJI 

+ VARTALO + GENUS + MODUS (vrt. rakennemalli 2). 

5.2.4.2 Infiniittimuodot 

Verbien infiniittimuodoissa esiintyvät taivutuskategoriat ovat suomessa pääluok-

ka, infiniitti- eli nominaalikategoria, numerus, kaasus ja usein myös persoona, 

mikäli muotoon kuuluu possessiivisuffiksi. Pääluokka on infinitiiveissä passiivi 

vain parissa tapauksessa; partisiipeissa passiivi on tavallisempi. Numerus esiintyy 

infinitiiveillä vain 5. infinitiivissä. Persoonakategoria on pakollinen 1. infinitiivin 

pitemmässä muodossa ja 5. infinitiivissä. Valinnaisena persoona voi esiintyä 2. 

infinitiivissä (lukiessa – lukiessani, kuullen – kuultesi) sekä partisiipeissa (saavan 

– (luuli) saavansa; sanonut – (tiesi) sanoneensa; ajettu – ajettuasi; tekemä – 

tekemänne). Suomen infiniittisten muotojen yleisrakenne on seuraavan kaavan 

mukainen (NOMINAALI = nominaalisuffiksi, joka on joko INFINITIIVI tai 

PARTISIIPPI; POSSESSIIVI = omistusliite, joka ilmaisee persoonan): 

VARTALO + GENUS + NOMINAALI + LUKU + SIJA + POSSESSIIVI 

Lisäksi lopussa voi olla liitepartikkeli tai -partikkeleita. Esimerkkejä: 

istu/a/kse/mme, tul/ta/e/ssa, otta/ma/tta, (juoksi) juokse/mis/ta/an, 

putoa/mais/i/lla/ni, istu/v/i/lle, lue/tta/v/i/ssa, räjähtä/nee/t, luovute/ttu/i/hin, 
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teke/mä/ssä/ni (työssä). On myös mahdollista ottaa mukaan kategoria TEMPUS, 

jolla infinitiivien kannalta ei ole relevanssia (vrt. istuu / istui / on istunut / oli 

istunut lukien – sama 2. infinitiivin muoto; menen / menin jne. nukkumaan – sama 

3. infinitiivin muoto), mutta joka kuuluu partisiippeihin. Tällöin 1. partisiippi, 

preesens, on tunnusmerkitön, ja 2. partisiippi, perfekti, sekä agenttipartisiippi ovat 

tunnusmerkkisiä. Esimerkiksi muodon räjähtäneissä rakenne on VARTALO + 

TEMPUS – PARTISIIPPI + LUKU + SIJA, muodon luovutettuihin VARTALO + 

GENUS – TEMPUS – PARTISIIPPI + LUKU + SIJA ja muodon kirjoittamillesi 

(kirjeille) VARTALO + TEMPUS – PARTISIIPPI + LUKU + SIJA + 

POSSESSIIVI. Liittymä TEMPUS ja PARTISIIPPI on miinusmerkkinen, samoin 

2. partisiipissa liittymä GENUS ja PARTISIIPPI, koska niiden muodostamaa 

kokonaisuutta ei ole tarkoituksenmukaista jakaa passiivin tunnukseen ja 2. par-

tisiipin tunnukseen, joka on erilainen kuin vastaavassa aktiivimuodossa.10 Suo-

men infiniittimuodoista on vähiten kategorioita varsin yleiskäyttöisellä ja usein 

eräänlaisena perusmuotona pidetyllä 1. infinitiivin lyhyemmällä muodolla, esim. 

istua, kirjoittaa, tehdä, jonka rakenne on VARTALO + NOMINAALI (tai 

INFINITIIVI, jos infinitiivit ja partisiipit erotetaan omiksi ryhmikseen). Vaikka 

muoto on vanha tulosija, latiivi, jonka *-k > -x (realisaatio vaihtelee; murteittain *-

k > Ø), sillä on paljon muutakin nykykäyttöä (vanhasta käytöstä vielä jälkenä 

esim. (mennä) maata, vrt. (mennä) kotia, kotiin, lukemaan jne.; ks. Hakulinen 

1979: 108–109). 

Viron tieteellisen kieliopin (EKG I 1995: 224–225) esittämissä infiniittisten 

muotojen morfotaktisissa rakennemalleissa on erotettu omiksi ryhmikseen infini-

tiivi (da-infinitiivi), gerundiivi (des-muoto), supiini (ma-infinitiivi) ja partisiipit. 

Koska kuitenkin gerundiivi ja supiini yleensä on perinteisesti esitetty infinitiivei-

nä ja koska esimerkiksi viron supiinin muodoilla voi olla samantyyppistä syntak-

tista käyttöä kuin gerundiivilla (ks. Erkki Itkonen 1966: 288–289), on seuraavassa 

luettelossa käytetty vain infiniittisten muotojen kahtiajakoa infinitiiveihin ja 

tempuskategorian omaaviin partisiippeihin. Luetteloon on otettu omiksi malleik-

seen myös passiivissa (impersonaalissa) miinusmerkkiset kandma, murdma, 

püüdma -tyyppisten verbien VARTALO – GENUS -tapaukset. 

Syntaktisesti varsin monikäyttöisinä da-infinitiivi ja ma-infinitiivin päättee-

tön muoto ovat peruskategorioita. Esimerkiksi ma-muodon sijatausta on hämärty-

                                                        
10 Viron kielessä partisiippien tunnusten suhde on hieman toinen, koska passiivissa pääluokan merkki-
nä olevan konsonanttiaineksen t/d jäljessä on sama -ud kuin aktiivin nud-siffiksissa. Kummallakin 
suffiksilla on lisäksi taivutusmuodoissa samantyyppinen asu: -nu- – -tu-/-du- (vrt. sm. akt. -nUt : -nee-
 : -ne(i)-). 
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nyt päätteiden kadottua. Muotoa ei voi selkeästi synkroniselta kannalta pitää 

jonkin sijapäätteen  nolla-allomorfin käsittävänä, koska vanhan illatiivikäytön 

((lähen) magama, (tule) istuma, vrt. (lähen) metsa, (tule) randa) ja instruktiivi-

käytön ((peab) lugema) ohella sillä on monia muitakin esiintymämahdollisuuksia, 

muun muassa (ta hakkab/asub) lugema, (mind sunniti) töötama, (poiss on 

võimeline) õppima, (ta on liiga uhke) vastama (~ vastamaks).  

Viron infiniittimuodoissa ei ole persoonaan viittaavia possessiivisuffikseja, 

eikä infinitiiveillä ole monikkomuotoja. Morfotaksityyppien luettelossa taulukos-

sa 8 fuusioon viittaavia nominaalimorfien miinusmerkkisiä liittymiä on vain 

partisiipeilla.  

Taulukko 8. Viron infiniittisten verbimuotojen morfotaktiset rakennemallit. 

Rakenne Esimerkkejä 

1. VARTALO + INFINITIIVI ela/da, ela/des, luge/ma 

2. VARTALO + GENUS + INFINITIIVI ela/ta/ma, teh/ta/ma 

3. VARTALO – GENUS + INFINITIIVI kanta/ma, püüta/ma 

4. VARTALO + INFINITIIVI + SIJA ela/ma/s, ela/ma/ks, ela/ma/ta 

5. VARTALO + PARTISIIPPI ela/v, luge/v 

6. VARTALO + GENUS + PARTISIIPPI ela/ta/v, loe/ta/v 

7. VARTALO – GENUS + PARTISIIPPI kanta/v, püüta/v 

8. VARTALO + TEMPUS – PARTISIIPPI ela/nud, luge/nud 

9. VARTALO + GENUS – TEMPUS – PARTISIIPPI ela/tud, loe/tud, teh/tud 

10. VARTALO – GENUS – TEMPUS – PARTISIIPPI kantud, püütud 

Ensimmäinen rakennemalli on da-infinitiivillä ja ma-infinitiivin sijapäätteettö-

mällä muodolla sekä des-muodolla, mikäli des-aines katsotaan jakamattomaksi 

infinitiivimuodon suffiksiksi. Jos taas puhutaan da-infinitiivin inessiivistä ja -s 

erotetaan päätteeksi, olisi muoto 4. mallin mukainen. Rakennemalli 2 on passiivi-

sella ma-infinitiivillä, ja ma-infinitiivin sijapäätteelliset muodot noudattavat 

mallia 4. Mallia 3 noudattavat vain verbit, joilla on passiivivartalossa fuusio. 

Partisiippien rakenteessa on otettava huomioon kategoria TEMPUS toisin 

kuin infinitiiveillä. Partisiipin preesens, jonka aktiivi noudattaa 5:ttä ja passiivi 

6:tta rakennemallia, ovat tempuksen osalta tunnusmerkittömiä. Partisiipin perfek-

tissä menneen ajan ja partisiipin merkitykset, passiivissa myös pääluokka, muo-

dostavat salkkumorfin, joten liittymä on aina fuusiota kuvaten miinusmerkkinen 

(rakennemallit 8 ja 9). Verbeillä, jotka ovat kandma-tyyppiä, ovat partisiippien 

rakennemallit 7 ja 10 passiivivartalon fuusion takia. Verbityypin passiivin tulkin-
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nassa voi olla eroja sen mukaan, onko näkökulma suomeen vertaava vai puhtaasti 

virosta lähtevä.  

Rakennemalleihin 5–10 sijoittuvat partisiippien yksikön nominatiivit. Par-

tisiipit voivat kuitenkin taipua nominien tavoin, jolloin niiden rakennekaavoissa 

on (aina agglutinatiivisesti) + SIJA ja sen edellä mahdollisesti + LUKU. Esimer-

kiksi muoto luge/va/sse on rakenteeltaan VARTALO + PARTISIIPPI + SIJA ja 

muoto luge/va/te/st ~ luge/va/i/st VARTALO + PARTISIIPPI + LUKU + SIJA 

(partisiippien molemmat monikkotyypit ovat agglutinatiivisia). Passiivinen muoto 

loe/tu/s on rakenteeltaan VARTALO + GENUS – TEMPUS – PARTISIIPPI + 

SIJA ja monikollinen loe/tu/i/s VARTALO + GENUS – TEMPUS – PARTISIIPPI 

+ LUKU + SIJA. Yhdistämättömiin partisiippitapauksiin voidaan vielä laskea 

kirjakielessä 1900-luvulla käyttöön tullut synteettinen muototyyppi luge/nu/va/t 

(esim. Ma arvasin Peetri kirja juba lugenuvat (= lugenud olevat); EKG I 1995: 

64). Siinä nu-aines (< -nud) on menneen ajan merkkinä, joten rakenne on 

VARTALO + TEMPUS + PARTISIIPPI + SIJA (vrt. rakennemalli 8). 

Viron kandma-tyyppisten verbien passiivitapauksiin verrattuna suomen kie-

lessä on toisenlaista passiivin miinusmerkkistä liittymistä, nimittäin supistuma-

verbien sekä ne- ja itse-johdosten 1. ja 2. infinitiivissä ja passiivin 2. partisiipin 

heikkoasteisissa muodoissa, esimerkiksi hakata, vaieta, harkita, hakatessa, 

harkiten, hakatun, vaietussa, harkituille (vrt. hakat/tu, vaiet/tu, harkit/tu). Syy on 

sama kuin näiden verbien passiivin indikatiivin preesensissä: äännekehitys on 

johtanut morfeeminrajan hämärtymiseen osassa konsonanttivartaloisia muotoja 

(*-t̆+t- > -t-). 

Kuten suomessa voi virossakin infiniittisiin muotoihin lisäksi yhdistyä liite-

partikkeli (siellä vain -ki/-gi), esimerkiksi ela/da/gi, luge/des/ki, rääki/ma/ta/gi, 

loe/ta/va/t/ki, tööta/nu/te/l/gi. 
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6 Vartalosuhteet 

Tarkastelen tässä luvussa suomen ja viron sanavartaloiden suhteita. Kummassakin 

kielessä nominit ja verbit voivat olla joko yksivartaloisia, jolloin niillä on vain 

vokaalivartaloisia muotoja, tai kaksivartaloisia, jolloin paradigmassa on sekä 

vokaali- että konsonanttivartaloisia muotoja. Vanha taipuvien sanojen jakaantu-

minen yksi- ja kaksivartaloisiin paradigmoihin on säilynyt suomessa paremmin 

kuin virossa, jossa äänteenmuutokset ja analogiset yleistykset ovat johtaneet 

useissa tapauksissa paradigmojen huomattavaan restrukturoitumiseen. Näin ollen 

suomen ja viron vartalosuhteissa saattaa olla suuriakin eroja, millä on merkitystä 

kielten oppimiseen ja käyttöön, ovathan vartalotyypit yhdessä yksittäisten muoto-

kategorioiden kanssa taivutusopin kannalta keskeisiä (Paunonen 1974: 26 ja 

1976a: 87). 

Yleensä oletetaan (Laanest 1975: 93; Hakulinen 1979: 81–82), että muinoin 

sanojen taivutusmuodot ovat aina perustuneet vokaalivartaloon ja että jo ennen 

kantasuomalaista aikaa kieleen olisi kehittynyt sisäheiton kautta konsonanttivarta-

loisia muotoja. Eniten konsonanttivartaloisuutta tavataan e-vartaloisissa paradig-

moissa, verbeillä myös supistumaverbeissä, jotka ovat a-/ä-vartaloisia. Eräissä 

tapauksissa, joissa on konsonanttiloppuinen nominatiivi, lienee konsonanttivarta-

loisuus alkuperäistä, ja vartalovokaali selittyisi alkuaan sidevokaaliksi (esim. 

askel, kämmen, tanner, kevät; Hakulinen 1979: 82). Vanhastaan vokaalivartaloon 

on voinut liittyä sekä vokaali- että konsonanttialkuisia suffikseja, mutta konso-

nanttivartaloon vain lyhyellä konsonantilla alkaneita suffikseja. 

Suomen kielessä yksivartaloisten sanojen vokaalivartalo voi olla astevaihtelu-

ton, kuten nominien talo ja matala sekä verbien istua ja haravoida paradigmoissa, 

tai sanalla voi olla sekä vahva- että heikkoasteinen vokaalivartalo. Astevaihtelul-

listen paradigmojen vokaalivartalot eroavat toisistaan vain astevaihtelun osalta; 

muutoin ne ovat, muun muassa loppuvokaaliltaan, samanlaiset, esimerkiksi 

(jälki :) jälke/ä : jälje/n, (lupa :) lupa/a : luva/n, (kattaa :) katta/vat : kata/n, 

(tehdä :) teke/vät : tee/n. Astevaihteluttomien yksivartaloisten sanojen vokaalivar-

talo on vailla allomorfeja: talo : talo/n : talo/a : talo/ssa jne., istu/a : istu/vat : 

istu/n : istu/koon jne. (Eri asia on esimerkiksi monikon alivartaloissa esiintyvä 

ero, jonka monikon i aiheuttaa: talo : talo/i/ssa mutta kala : kalo/i/ssa, pesä : 

pesØ/i/ssä.) 

Sentyyppisiä yksivartaloisia tapauksia kuin korkea, lipeä, vapaa ei yleensä 

nimetä vahvoiksi vokaalivartaloiksi (vrt. korkea/na : korkea/n jne.), vaikka ne 

oikeastaan ovat sellaisia ja rinnastuvat astevaihtelukonsonantin edustuksen kan-
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nalta esimerkiksi tapauksiin lankea/n, kiipeä/n, tapaa/n, napa/an. Paradigmoissa 

ei kuitenkaan esiinny astevaihtelua (ei heikkoasteista vokaali- tai konsonanttivar-

taloa; vrt. korko : koron, korottaa, lipeän : livetä). 

Suomen kaksivartaloisissa paradigmoissa esiintyy vokaalivartaloisten muoto-

jen ohella myös konsonanttivartaloisia. Nominien taivutuksessa konsonanttivarta-

loon perustuu vain yksikön partitiivi ja osassa sanatyyppejä monikon genetiivi 

(= monikon 2. genetiivi), kuten tapauksissa yks. part. lun/ta, kät/tä, huonet/ta, 

vieras/ta, punais/ta, sormus/ta, suur/ta, askel/ta, loh/ta, mon. gen. punais/ten, 

sormus/ten, suur/ten, askel/ten. Harvinaisia ovat lun/ten, kät/ten ja vieras/ten sekä 

vanhentuneita loh/ten, huonet/ten, neitsyt/ten. On jonkin verran sanoja, joilla on 

kaksivartaloisen paradigman rinnalla yksivartaloinen, esimerkiksi niemi : 

niemen : nientä ~ niemeä : niemien ~ nienten. Kehitys on monissa nomineissa 

johtamassa kaksivartaloisen taivutuksen väistymiseen (Paunonen 1974: 19–22 ja 

2003: 201−207; Juha Leskinen 1999: 195; Häkkinen 2002: 68–69); pisimpään on 

säilyttänyt asemiaan konsonanttivartaloinen yksikön partitiivi. Muun muassa sana 

tuomi on yleiskielessä tavallisesti yksivartaloinen, vaikka kaksivartaloinen taivu-

tuskin on mahdollinen: tuomen : tuomea : tuomien, melko harvinaisia ovat tuonta 

ja tuonten. Nomini suksi osoittaa kaksivartaloisuuden väistyneen, ja muotojen 

suksea, suksien rinnalla tuntuvat susta ja susten yleiskielessä selvästi vanhentu-

neilta. 

Varhemmin on suomessa esiintynyt konsonanttivartaloista muodostusta myös 

yksikön essiivissä, kuten osoittavat esimerkiksi vanhan kirjakielen ja kansan-

runouden muodot kevän/nä, kolman/na, terven/nä, korkeun/na ’korkeutena’, 

sun/na ’sutena’, nuor/na ~ nuor/ra, las/na ~ las/sa. Osin tällaisia muotoja tava-

taan edelleen murteittain. Konsonanttivartaloisten essiivien väistymiseen ovat 

vaikuttaneet osaltaan kielemme fonotaktiset rajoitukset, paradigman muista 

vartaloista häiritsevästi poikkeavat vartalovariantit sekä essiivin päätejärjestelmän 

mutkistuminen vain konsonanttivartaloisissa muodoissa esiintyvillä allomorfeilla. 

Leksikaalistumia ovat muun muassa sellaiset nykykielen konsonanttivartaloiset 

essiivit kuin tois/sa vuon/na, täyn/nä ja huomen/na sekä superlatiivikantaiset 

lähin/nä ja ylin/nä, jotka ovat adverbistuneet (vrt. toise/na vuote/na, täyte/nä, 

lähimpä/nä, ylimpä/nä. (Hakulinen 1979: 80–81; ks. myös Rapola 1966: 238–

239, Paunonen 1976b.)  

Kaksivartaloisten verbien paradigmoissa konsonanttivartaloisten muotojen 

käyttö on paljon laajempaa kuin nomineilla. Konsonanttivartaloisia ovat muodot, 

joissa vartaloon liittyy n-, k- tai t-alkuinen taikka t:n heikkoasteisella vastineella 

alkava suffiksi: aktiivin potentiaalin preesens (vastan/ne/e, tul/le/t [< *-l/n-]), 
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aktiivin 2. partisiippi (vastan/nut, tul/lut); imperatiivin yksikön 3. persoona ja 

monikon persoonat (vastat/ko/on, men/kää/mme, juos/kaa, tul/ko/ot); 1. ja 2. 

infinitiivi (juos/ta, tul/la [< *-l/δ-], men/nä/kse/en, juos/te/ssa, kävel/le/n) sekä 

kaikki passiivimuodot (juos/ta/an, vastat/t/i/in, men/tä/isi/in, harkit/ta/ko/on, 

ajatel/ta/va, pur/tu). Kolmella verbityypillä, supistumaverbeillä sekä ne- ja itse-

johdoksilla, on vartalon ja suffiksin fuusiota muodoissa, joissa konsonanttivarta-

lon loppu-t:hen on liittynyt suffiksin alku-t ja näin syntynyt (lyhyt) geminaatta on 

kielen muuttuessa kehittynyt yksinäis-t:ksi. Tällaisia muotoja ovat näiden verbi-

ryhmien 1. ja 2. infinitiivi (vastata, vastatessa, vaietessa, harkiten), passiivin 

indikatiivin preesens (vastataan, vaietaan, harkitaan) sekä ne passiivin 2. par-

tisiipin muodot, joissa morfeeminrajaa seuraava tavu on sijapäätteen vuoksi 

alkuperäisesti umpinainen (vastatun, vaietuksi, harkitulle, vrt. vastat/tu, vaiet/tu, 

harkit/tu). Muissa t-alkuisen suffiksin käsittävissä muodoissa morfeeminraja on 

selvä. Morfeemianalyysin kannalta fuusiotapaukset ovat ongelmallisia. Jos muo-

doissa sijoitetaan vartalon ja suffiksin välinen raja ennen t:tä, saadaan vokaalilop-

puisia vartaloita, jotka eivät kuitenkaan ole varsinaisten vokaalivartaloiden kaltai-

sia, esimerkiksi vasta/ta, vaie/ta, harki/ta (vrt. vastaa/n, vaikene/n, harkitse/n), ja 

osa passiivin 2. partisiipin muodoista perustuisi erikoisella tavalla konsonantti- ja 

osa vokaalivartaloon: vastat/tu : vasta/tu/n, merkit/ty : merki/ty/n. Jos taas kaikki 

muodot katsottaisiin konsonanttivartaloisiksi (vastat/a, vaiet/e/ssa, harkit/a/an), 

rikottaisiin sitä periaatetta vastaan, että konsonanttivartaloon voi liittyä vain 

konsonanttialkuisia suffikseja. Sitä paitsi passiivin 2. partisiipin tunnuksella -tU 

olisi poikkeuksellinen variantti -U: vastat/tu : vastat/u/n, merkit/ty : merkit/y/n. 

(Tulkintaongelmista ks. myös Göran Karlsson 1960: 55–59 ja Fred Karlsson 

1983: 297, jonka mukaan intuitiivisesti jako hypä+tä, hypä+tään on luontevampi 

kuin hypät+ä, hypät+ään). 

Verbien taivutuksessa on nominien tavoin ollut aiemmin nykyistä run-

saammin konsonanttivartaloisten muotojen käyttöä, kuten osoittavat muun muas-

sa vanhan kirjakielen asut raketa ’rakentaa’, rakettiin ’rakennettiin’, tietä ’tietää’, 

tietkää ’tietäkää’, kääten ’kääntäen’, kaannut ’kaatanut’, löytty ’löydetty’, 

pyyten ’pyytäen’. Nykykieleen säilyneitä leksikaalistumia ovat muun muassa 

partisiipit tuttava ja tuttu (verbistä tuta ’tuntea’) sekä tietty (johdos tietysti; verbis-

tä tietä ’tietää’, josta myös tieten/kin) (Hakulinen 1979: 80–81). Verbien taita ja 

tietä muutamat konsonanttivartaloiset muodot täydentävät yksivartaloisten verbi-

en taitaa ja tietää paradigmojen muotoja, esimerkiksi taitanut ~ tainnut, tietänyt 

~ tiennyt, tietänee ~ tiennee. Erikoinen on vain konsonanttivartaloisia muotoja 

omaava seistä-verbi, joka täydentää yksivartaloisen verbin seisoa paradigmaa 
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niissä kategorioissa, joissa kaksivartaloisista verbeistä käytetään konsonantti-

vartaloa, esimerkiksi seisokoon ~ seisköön, seisonut ~ seissyt, seisotaan ~ 

seistään. Jos sanalla seistä olisi täydellinen paradigma, sillä olisi *seisä-asuinen 

vokaalivartalo. Virossa verbiä vastaa normaalin paradigman omaava seisma : 

seista : seisan; kielestä puuttuu äännevastine verbiltä seisoa (huom. kuitenkin 

lekseemit seis : seisu ja seisutama ’seista laskma’). 

Sanavartalot voivat esiintyä suomen nomini- ja verbiparadigmoissa hyvin eri-

laisina yhdistelminä. Vokaali- ja konsonanttivartaloisuuden ohella tärkeä moni-

naisuuteen vaikuttava tekijä on astevaihtelu. Lisäksi nominien vartaloihin kuuluu 

sanavartaloista usein poikkeava, suffiksiton nominatiivi. Seuraavassa luettelossa 

esitetään suomessa mahdolliset vartalosuhteisiin perustuvat paradigmatyypit. 

Nomineista mainitaan esimerkkimuotoina vartalosuhteiden selvittämisen kannalta 

käyttökelpoiset yksikön essiivi, genetiivi ja partitiivi sekä verbeistä indikatiivin 

preesensin monikon 3. ja yksikön 1. persoona ynnä imperatiivin 3. persoona. 

Yksi- ja kaksivartaloisuuden selvittämisessä ovat tärkeitä muotoja nominien 

yksikön partitiivi ja verbien imperatiivin 3. persoona. Luetteloon ei ole otettu 

mukaan alivartaloita, esimerkiksi nominien monikkovartaloa tai -vartaloita, jotka 

i-tunnuksen vaikutuksesta usein poikkeavat sanavartalosta tai -vartaloista. Suo-

men ja viron monikon muodostus on niin erityyppistä (ks. lukua 5.1.2), että 

monikkovartaloiden esittäminen ei ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista. 

Sama pätee soveltaen myös verbien imperfektin ja konditionaalin alivartaloihin. 

Suomessa ovat mahdollisia seuraavat vartaloyhdistelmät: 

A) Vokaalivartalo (vaihteluton) – sanavartaloita 1 

talo/na : talo/n : talo/a 

korkea/na : korkea/n : korkea/a 

asu/vat : asu/n : asu/koon 

laula/vat : laula/n : laula/koon 

B) Vahva ja heikko vokaalivartalo – sanavartaloita 2 

lauta/na : lauda/n : lauta/a 

pelko/na : pelo/n : pelko/a 

mansikka/na : mansika/n : mansikka/a 

otta/vat : ota/n : otta/koon 

luopu/vat : luovu/n : luopu/koon 
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C) Vokaalivartalo (vaihteluton) ja konsonanttivartalo – sanavartaloita 2 

suure/na : suure/n : suur/ta 

vastaukse/na : vastaukse/n : vastaus/ta 

huonee/na : huonee/n : huonet/ta 

vastaa/vat : vastaa/n : vastat/koon 

vanhene/vat : vanhene/n : vanhet/koon 

merkitse/vät : merkitse/n : merkit/köön 

D) Vahva vokaalivartalo ja konsonanttivartalo – sanavartaloita 2 

hampaa/na : hampaa/n : hammas/ta 

murtee/na : murtee/n : murret/ta 

onnettoma/na : onnettoma/n : onneton/ta 

lupaa/vat : lupaa/n : luvat/koon 

katoa/vat : katoa/n : kadot/koon 

vaikene/vat : vaikene/n : vaiet/koon 

E) Vahva ja heikko vokaalivartalo sekä konsonanttivartalo – sanavartaloita 3 

käte/nä : käde/n : kät/tä 

rikkaute/na : rikkaude/n : rikkaut/ta 

kolmante/na : kolmanne/n : kolmat/ta 

suurimpa/na : suurimma/n : suurin/ta 

näke/vät : näe/n : näh/köön 

teke/vät : tee/n : teh/köön 

Paradigmatyypit A ja B ovat yksivartaloisia ja tyypit C–E kaksivartaloisia. Para-

digmoissa ei voi esiintyä esimerkiksi vain heikkoa vokaalivartaloa, vain konso-

nanttivartaloa (huom. kuitenkin paradigmaltaan vajaa seis/tä) tai yhdistelmää 

heikko vokaalivartalo ynnä konsonanttivartalo. Kolmen erilaisen vartalon käyttö 

(tyyppi E) on varsin yleistä nominiparadigmoissa, mutta verbien taivutuksessa 

sitä tavataan niukalti. 

Luettelon paradigmatyyppejä A ja B erottaa vain astevaihtelun puuttuminen 

tai esiintyminen. Tyyppiin A kuuluvat muun muassa yksitavuiset, pitkään vokaa-

liainekseen päättyvät nominit (puu, koi) ja eA-nominit (korkea, pimeä). Tyyppiin 

B sisältyvät kaikki yksivartaloiset astevaihtelunominit ja -verbit, joissa on paljon 

taajakäyttöisiä kaksitavuisen vartalon omaavia sanoja. Samoin siihen sijoittuvat 

esimerkiksi sellaiset useampitavuiset nominit, joiden nominatiivin lopussa on 

vahva-asteinen CCV-aines (mansikka, laatikko, isäntä, ylänkö, parempi; vrt. esim. 
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heikkoast. painanne), sekä useampitavuiset verbit, joiden vartalon lopussa on 

samoin vahva-asteinen CCV-sekvenssi (kirjoitta-, vapautta-, paranta-, kumarta-, 

viheltä-, loukkaantu-, erehty-). 

Tyyppeihin C ja D voi kuulua osin samojen johdosryhmien nomineja ja ver-

bejä, erottavana tekijänä vain jälkimmäisen astevaihtelu. C-tyyppiin sijoittuvat 

muun muassa (i)nen-nominit, deverbaaliset Us-johdokset (vastaus, keräys), 

astevaihteluttomat supistumanominit ja -verbit (huone, kirves; vastata, kerätä), 

kaikki itse-johtimiset verbit sekä astevaihteluttomat ne-johdokset. Astevaihtelulli-

set supistumanominit ja -verbit (murre, lammas; hypätä, luvata, kadota) sekä ne-

johdokset ja tOn-karitiiviadjektiivit kuuluvat D-tyyppiin. Tyypissä E on suurin 

määrä sanavartaloita, kolme, ja siihen kuuluvat nomineista kaksitavuiset 

*ti > si -paradigmat (käsi, uusi, varsi), ominaisuudennimet (rikkaus, pahuus), 

ordinaaliluvut (kolmas) ja superlatiivit (suurin). Sen sijaan verbejä on vain kaksi: 

taajakäyttöiset nähdä ja tehdä.  

Vahva ja heikko vokaalivartalo ovat astevaihteluedustusta lukuun ottamatta 

äänteellisesti samanlaisia, esimerkiksi lauta/na : lauda/n, käte/nä : käde/n, 

kerto/vat : kerro/n. Vartalovokaali on näissä tapauksissa aina lyhyt. VV-jaksoon 

päättyvät vartalot ovat joko astevaihtelun ulkopuolella tai vaihteluttomasti vahva-

asteisia, jolloin paradigman heikko aste esiintyy konsonanttivartalossa. Vaihtelut-

tomasti vahva-asteisia ovat muun muassa varpaa/n, satee/n, lepää/n; paradig-

moissa ei ole heikkoasteisia vartaloita *varvaa-, *sadee-, *levää-, jollaiset päät-

tyisivät samoin pitkään vokaaliainekseen. 

Kielihistoriallisesti konsonanttivartalo on ollut alkuaan muuten vokaalivarta-

lon kaltainen, mutta siitä on puuttunut loppuvokaali (ks. Hakulinen 1979: 78–80). 

Vartalon loppukonsonantin sulkeman tavun alussa (edellä) on ollut heikko aste 

(esim. vantehe/na : *vandeh/ta > vannet/ta). Vanhat suhteet näkyvät vielä muun 

muassa sellaisissa tapauksissa kuin une/na : un/ta, vete/nä : vet/tä, punaise/na : 

punais/ta, ikene/nä : ien/tä, rakkaute/na : rakkaut/ta (au on tulkittavissa vokaa-

liyhtymäksi tai supistumadiftongiksi). Erilaiset äänteenmuutokset ja analogia ovat 

kuitenkin voineet etäännyttää konsonanttivartaloa melko paljonkin vokaalivarta-

losta. Loppuvokaalin puuttumista suurempaa äänne-eroa osoittavat vartalosuhteet 

esimerkiksi tapauksissa lume/na : lun/ta, kevää/nä : kevät/tä, vastaukse/na : 

vastaus/ta, hakkaa/vat : hakat/koon, vanhene/vat : vanhet/koon, harkitse/vat : 

harkit/koon. Virossa vartalosuhteet ovat vastaavanlaisissa tapauksissa usein 

yksinkertaistuneet paradigmoissa tapahtuneen restrukturoitumisen takia (esim. 

kevade/l : kevade/t, vastuse/na : vastus/t, hakka/vad : haka/ku, vanane/vad : 

vanane/gu, muretse/vad : muretse/gu).  
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Äännekehitys on loitontanut suomessa usein myös nominien yksikön no-

minatiivia muista paradigmassa esiintyvistä vartaloista. Yksivartaloisten nominien 

kohdalla erot tosin rajoittuvat loppuvokaaliin; muuten nominatiivi on (vahvan) 

vokaalivartalon kaltainen, kuten tapauksissa nime/nä : nimi, arpe/na : arve/n : 

arpi, huonompa/na : huonomma/n : huonompi. Kaksivartaloisten nominien 

paradigmoissa voi olla huomattavasti enemmän eroja, esimerkiksi 

käte/nä : käde/n : kät/tä – käsi 

varte/na : varre/n : vart/ta – varsi 

oikeute/na : oikeude/n: oikeut/ta – oikeus 

neljänte/nä : neljänne/n : neljät/tä – neljäs 

satee/na : sadet/ta – sadeˣ 

Kun edellä esitettyjen suomen kielen taipuvien sanojen vartalosuhteiden valossa 

tarkastellaan viron edustusta, voidaan todeta kielenmuutosten aiheuttaneen siellä 

suuressa määrin sekä nomini- että verbiparadigmojen restrukturoitumista. Taivu-

tuksen synkronisessa kuvauksessa ei ole mahdollista lähteä kuin osassa tapauksia 

samankaltaisista vartalosuhteista kuin suomessa. Tärkeitä vartaloseikkoihin 

vaikuttaneita muutoksia (ks. myös 4.2) ovat olleet esimerkiksi seuraavat: 

1. Loppuheitto, joka on tuonut yksivartaloisiin paradigmoihin kon-

sonanttiloppuisen nominatiivin: laps, mets, jalg, isand, madal, õnnelik. Suo-

men taivutusjärjestelmässä nominatiivin konsonanttiloppuisuus on merkki pa-

radigman kaksivartaloisuudesta. Loppuheitto on taustalla myös sellaisessa 

švaavokaalisessa nominatiivityypissä kuin ader (< *aDr < *atra), sõber, 

mäger (vrt. vaher, manner ja lainas. kelder, liiter). Loppuvokaalin kato on 

voinut panna alulle myös kehityksen, joka on johtanut sekundaariin loppuvo-

kaaliin nominatiivissa, kuten osoittavat tapaukset tyyppiä tühi (< *tühj 

< *tühjä), mari (: marja), padi (: padja), kabi (: kabja), asi (: asja). (Kettunen 

1962: 114, 172–173.) Eräissä tapauksissa paradigmaan on analogisesti tullut 

loppuheittoisen nominatiivin mukainen konsonanttivartalo, kuten esimerkiksi 

sanoissa ainus (< *ainoisa) : ainsa : ainsa/t ~ ainus/t (vrt. sm. ainoisa/a) ja 

sünnis (< *süntüisä) ’sopiva, säädyllinen’ : sündsa : sündsa/t ~ sünnis/t. Para-

digmat ovat omaksuneet piirteitä alkuaan s-loppuisten sanojen taivutusmallis-

ta. 

2. Sisäheitto on aiheuttanut sekundaaria konsonanttivartaloisuutta (yleiskielen) 

verbityypeissä saatma, kandma, laulma ja tõusma. Vanhastaan kaksi-

vartaloisuus on ollut ominaista osin vain tõusma-tyypille, mutta synkopee on 
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lisännyt siinäkin konsonanttivartaloisten muotojen määrää. Sekundaaristi 

konsonanttivartaloisia ovat muun muassa ma-infinitiivit (kand/ma 

< *kanta/mahen, saat/ma, laul/ma, maks/ma jne.), v-partisiipin taivutus-

muodot (kand/va < *kanta/van, saat/va, laul/va, maks/va, mutta yks. nom. 

kandev, laulev) ja osin nud-partisiipit (kand/nud < *kanta/nut, saat/nud, 

laul/nud, maks/nud). Osa l- ja s-loppuisen konsonanttivartalon omaavista 

verbeistä, kuten kuulma, seisma ja tõusma, on alkuaankin kaksivartaloisia, jo-

ten esimerkiksi muodot kuul/nud, seis/nud, tõus/nud ovat vanhastaan konso-

nanttivartaloisia, vrt. sm. kuullut, seissyt, noussut). Sisäheitto on lisännyt täl-

laisten verbien konsonanttivartaloisten muotojen määrää, niin että alkuperäi-

set vartalosuhteet ovat hämmentyneet. Nykyparadigmoissa niillä on vain 

konsonanttivartalo ynnä (kvantiteettivaihtelun) heikkoasteinen vokaalivartalo 

(³seis/ma, ³seis/ta : ²seisa/n).11 
Sisäheitto on myös vaikuttanut siihen, että raudne : raudse, kuldne : 

kuldse -tyyppisten johdosten paradigma on muuttunut analogisesti yksivarta-

loiseksi, mitä osoittavat esimerkiksi yksikön partititiivi raudse/t, kuldse/t ja 

monikon genetiivi raudse/te, kuldse/te (vrt. punane : punase : punas/t : 

punas/te ja sm. rautais/ta : rautais/ten, kultais/ta : kultais/ten). Sanatyypissä 

armas : armsa puolestaan on mahdollista käyttää konsonanttivartaloisen par-

titiivin armas/t ohella analogiseen vokaalivartaloon (armsa- pro *arma-) pe-

rustuvaa muotoa armsa/t (kuten rõõmus : rõõmsa : rõõmsa/t; vrt. sm. armas : 

armaa/n : armas/ta), ja monikon genetiivissä on kirjakielessä vain vokaali-

vartaloinen muoto armsa/te. Lisäksi voidaan havaita, että tütar : tütre, aken : 

akna -tyyppisten sanojen paradigmassa esiintyy osin norminvastaista sisäheit-

toisten vokaalivartaloisten muotojen käyttöä yksikön partitiivissa ja monikon 

genetiivissä (esim. akna/t, akna/te pro aken/t, aken/de; Peebo 1997: 115 ja 

1999). 

3. Nominatiivin ja konsonanttivartalon loppu-n:n kato on tuonut paradigmoihin 

vanhan vokaalivartalon rinnalle sekundaarin vokaalivartalon, esimerkiksi ase 

(< *asen) : aseme : ase/t (< *asen/ta, vrt. süda : südan/t), jollainen sana-

                                                        
11 Vartaloseikkojen kannalta ovat ongelmallisia kandma, murdma, püüdma -tyyppisten verbien 
passiivimuodot, esim. kantakse, kanti, murtakse, püütud. Toomse (1941) on pitänyt passiivia konso-
nanttivartaloon perustuvana, mikä ei kuitenkaan ole sopusoinnusssa kaksivartaloisten paradigmojen 
konsonanttivartalon käytön kokonaiskuvan kanssa (mm. 1. ja 2. infinitiivissä, imperatiivissa ja aktiivin 
2. partisiipissa olisi erilainen vartalo). Erikoista olisi myös n:n säilyminen geminaatta-t:n edellä, esim. 
kantakse, anti, tuntud (ks. Posti 1953: 56–58, Alvre 1971: 156). Elleivät muodot ole sisäheittoisia 
(Alvre 1965: 162–163), ne voivat selittyä syntyneiksi yksi- ja kaksivartaloisen verbityypin (vrt. esim. 
sm. löytää – löytä, tuntea – tuta) sekaantumisen tuloksena. 
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tyyppi on virossa ollut ekspansiivinen, kuten osoittavat muun muassa jäse : 

jäseme, ige : igeme, nide : nideme, mõõde : mõõtme ja heide : heitme (ks. 

Peebo 1997: 61, 114). Karitiiviadjektiiveilla on niin ikään nominatiivin ja 

konsonanttivartalon -n > Ø; vanhemman kirjakielen taivutussuhteen õnnetu : 

õnnetuma : õnnetu/t sijasta nykykielessä on täysin yksivartaloinen paradigma 

õnnetu : õnnetu : õnnetu/t, ts. nykyinen vokaalivartalo on kielihistoriallisesti 

entinen konsonanttivartalo. 

4. Vokaalien välisen konsonantin kato, sitä seurannut supistumavokaalin kehit-

tyminen ja tällaisen vokaalin lyheneminen on johtanut vartalon kvantiteetin 

pitenemiseen, mikä ratkaisevasti on vaikuttanut virolle tyypillisen kvantiteet-

tivaihtelun eli paradigmojen tavuastevaihtelun kehittymiseen. Tämä ilmenee 

muun muassa kahden kvantiteetiltaan erilaisen vokaalivartalon esiintymisenä: 

(silm :) part. ³silma : gen. ²silma (samoin näistä saatavat muodot, esim. mon. 

gen. ³silma/de : yks. iness. ²silma/s), (mets :) part., ill. ³metsa : gen. ²metsa, 

(saun :) part., ill. ³sauna : gen. ²sauna. Suomessa on tällaisissa tapauksissa 

yksi vaihteluton vokaalivartalo; kvantiteettivaihtelua esiintyy vain geminaat-

taklusiilin sisältävissä vartaloissa (katto/a : kato/n, seppä/ä : sepä/n). 

5. Yksikön illatiivissa on edellisen kohdan mukaisen kielihistoriallisen proses-

sin kautta kehittynyt 1. kvantiteettiasteen sanoilla geminaatallinen, päätteetön 

asu, esimerkiksi (tuba :) tuppa, (pada :) patta, (lumi :) lumme, (küla :) külla, 

mikä on lisännyt vokaalivartalovarianttien määrää. Tyypissä käsi : kätte, 

vesi : vette illatiivimuoto on ainoa jäänne paradigman entisestä vahvasta vo-

kaalivartalosta. Muuten paradigmaan kuuluu käsi-asuisen vartalon ohella 

heikko vokaalivartalo sekä konsonanttivartalo. 

6. Jälkitavujen muutosilmiöt ovat aiheuttaneet viron paradigmoissa restrukturoi-

tumista niin, että aiempi konsonanttivartalo on nykykielen kannalta vokaali-

vartalo. Esimerkiksi alkuaan ek- ja eh-loppuisten supistumanominien yksikön 

partitiivi ja monikon genetiivi ovat morfologiselta rakenteeltaan murre/t, 

murre/te ja hoone/t, hoone/te (vrt. sm. murret/ta, huonet/ta ja vanh. gen. 

huonet/ten; ks. Karlsson 1983: 280–281). Aivan vastaavasti on supistuma-

verbien paradigmasta väistynyt kaksivartaloisuus, ja kaikki muodot sisältävät 

joko vahvan tai heikon vokaalivartalon (suomessa paradigmassa ei heikkoa 

vokaalivartaloa), esimerkiksi hüppa/n : hüppa/sin : hüpa/ke : hüpa/nud : 

hüpa/ti (vrt. sm. hyppää/n : hyppäs/in : hypät/kää : hypän/nyt : hypät/tiin; 

tarkemmin ks. 9.2.2). 

7. Konsonanttiloppuisesta nominatiivista huolimatta paradigma on kehittynyt 

analogisesti yksivartaloiseksi töökas, jõukas -tyyppisissä kaksi- ja kolmi-
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tavuisissa nomineissa: (töökas : tööka :) yks. part. tööka/t, mon. gen. tööka/te, 

(jõukas :) jõuka/t, (kadakas :) kadaka/t (vrt. sm. varakas : varakkaa/n : 

varakas/ta : vanh. varakas/ten, juurikas : juurikkaa/n : juurikas/ta : vanh. 

juurikas/ten). Niin ikään järjestyslukujen paradigma perustuu vokaalivarta-

loon: kolmas : kolmanda : kolmanda/t : kolmanda/te (vrt. sm. kolmat/ta, 

vanh. kolmat/ten). Muutamista luvuista käytetään vielä toisinaan partitiivissa 

vanhaan konsonanttivartaloon viittaavaa muotoa: kolmat, neljat (ÕS 1999). 

Suomen kielessä nominatiivin konsonanttiloppuisuus on aina osoitus para-

digman kaksivartaloisuudesta. 

8. Astevaihtelullisissa paradigmoissa, joissa vahvan asteen konsonanttia b, d, g 

tai s vastaa heikossa asteessa kato, eroaa heikkoasteinen vartalo vokaalistol-

taan usein vahva-asteisesta – suhde, jota suomessa ei esiinny (s:n astevaihte-

lullisuudesta nykyvirossa ks. esim. Valgma – Remmel 1970: 38, EKKR 2000: 

162–163). Syynä on viron fonotaksi: konsonantin kadottua muodostuneessa 

supistumadiftongissa tai vokaalissa ei voi olla suppeaa vokaalia, vaan sellai-

nen väljenee aina foneettisesti lähimmäksi puolisuppeaksi vokaaliksi (Hint 

1998a: 197–198; ks. myös Remes 1983: 49). Esimerkkejä: kubu : koo, pidu : 

peo, nägu : näo, süsi : söe, sugu : soo; kudu/ma : koo/n, sidu/ma : seo/n, ta-

gu/ma : tao/n. Vaihtelun taustalla voi osin olla kantasuomesta periytyvä sup-

pean ja puolisuppean vokaalin i : e -vaihtelu (mägi : mäe) sekä viron erillis-

kehityksen aikainen u : o -vaihtelu, jossa toisen tavun o säilyy jouduttuaan 

ensi tavuun (tegu : teo, vrt. sm. teko : teo/n; Kettunen 1962: 156). Vartaloiden 

ero kasvaa tapauksissa, joissa lisäksi ensi tavun pitkä vokaali lyhenee heikos-

sa asteessa, esimerkiksi (pood :) part. poodi : gen. poe, (raag :) part. raagu : 

gen. rao, praadi/ma : prae/n. Suppean vokaalin väljeneminen voi aiheuttaa 

heikkoasteisten muotojen homonymiaa, kuten tapauksissa madu : mao – 

magu : mao ja tegu : teo – tigu : teo. Sama fonotaksin seikka aiheuttaa kahta-

laisuutta ütlema-verbin konsonanttivartalossa: ütel/da ~ öel/da, ütel/nud ~ 

öel/nud, ütel/dakse ~ öel/dakse. Vokaali väljenee niissä verbin muodoissa, 

joista puuttuu vokaalien välinen t. Erityyppisiä tapauksia ovat sellaiset 

u-vartaloiset paradigmat, joiden ensi tavun lopussa on samoin u. Kun niissä 

sisäkonsonantti katoaa, sulautuvat vokaalit toisiinsa ja kaksitavuista vahva-

asteista vokaalivartaloa vastaa yksitavuinen heikkoasteinen vartalo, esi-

merkiksi (jõud :) part. jõudu : gen. jõu (< jõu-u), (liug :) part. liugu : gen. liu 

ja haudu/ma : hau/b (Remes 1983: 84; Hint 1998a: 197; heikkoasteinen var-

talo on kaksitavuinen vielä mm. Wiedemannin sanakirjassa 1893). 



 191 

Suomen ja viron vartalosuhteiden vertaaminen on vaikeaa tapauksissa, joissa 

järjestelmät ovat kehittyneet kovin erilaisiksi. Esimerkiksi nominien taivutuksessa 

voidaan suomessa selvästi erottaa toisistaan yksikölliset sanavartalot ja monikon 

tunnuksen sisältävät alivartalot, joissa i usein aiheuttaa morfofonologisia vaihtelu-

ja vartalovokaalissa, mutta säilyy muodon osana. Virossa taas lyhyessä eli fleksii-

visessä i-monikossa (vartalomonikossa) ei ole erillistä monikon suffiksia. Siten 

viron vokaalivartaloita tarkasteltaessa muun muassa yksiköllinen vaihtelu nimi : 

yks. gen. nime ei periaatteessa äänteellisesti poikkea mitenkään vaihtelusta kivi : 

mon. part. kive ’kivi / kiven / kiveä : kiviä’. Fleksiivisen monikon vokaalit e, u ja 

i voivat kaikki esiintyä yksikössäkin, kuten edellä olevan esimerkin ohella osoit-

tavat (hind :) hinda : hindu (vrt. yksikölliset paks : paksu, vari : varju jne.) ja 

(leht :) lehte : lehti (vrt. yksikölliset kass : kassi, siil : siili). Vokaaleilla ei ole 

sellaisenaan morfologista funktiota, vaan vasta vartalovokaaliin verrattuna, sillä 

kyse on vaihtomorfeista (Hint 1972a: 604; Wiik 1991: 91). 

Edellä esitetyssä luettelossa mainittujen vartalosuhteiden erojen lisäksi viros-

sa on suomeen verrattuna seuraavat erikoisuudet: 

1. Paradigmatyypeissä käsi : käe, uus : uue ja vars : varre ovat sellaiset konso-

nanttivartaloiset muodot kuin yksikön partitiivit kätt, uut, vart ja monikon 

genetiivit käte, uute, varte [kät̆te, uut̆te, vart̆te] kehittyneet fuusioituneiksi, ei-

kä niissä ole mahdollista selkeästi määrittää vartalon ja taivutussuffiksin rajaa 

(mihin osin vaikuttavat viron kirjakielen ortografiset ratkaisut klusiilien mer-

kitsemisessä), vrt. esimerkiksi sm. uut/ta, vart/ta, kät/ten, vart/ten. Viron 

muodoista on esitetty erityyppisiä tulkintoja (esim. Alvre 1965: 90–92, 

Valgma – Remmel 1970: 83–84, Viks 1979: 674, EKKR 2000: 261–262; ks. 

myös EKG I 1995: 269). Ainakaan suomalaisille laaditussa viron oppimateri-

aalissa ei ole tarkoituksenmukaista analysoida muotoja kä/tt, uu/t, var/t, kä/te, 

uu/te, var/te, koska näin saatavat vartalot (Viksin 1979: 674 mukaan 

lühenenud tüvi, lyhytvartalo) olisivat epähavainnollisia vastaaviin suomen 

muotoihin verrattuina (sm. mon. genetiivistä ks. Paunonen 1974: 34). Näissä 

viron paradigmoissa tavataan vahva vokaalivartalo enää vain lyhyessä illatii-

vissa kätte, uude, varde. Lingvististä koulutusta saamattoman virolaisen lie-

nee mahdotonta tietää, että muodossa kätte on vahva vokaalivartalo ja muo-

dossa käte konsonanttivartalo tai että muotojen uude ja uute, varde ja varte 

välillä on vastaava ero. Lyhyt illatiivi on kulunut päätteettömäksi, mihin viit-

taa myös vertaaminen suomen muotoihin uute/en, varte/en, joten esimerkiksi 
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analyysi uu/de, var/de ei olisi suomalaiselle kielenoppijalle selkeä (ks. Viitso 

1976: 153, EKG I 1995: 272, 363; huom. Paunonen 1976b: 121). 

2. Astevaihtelullisilla verbityypeillä saatma, kandma ja laulma, joiden paradig-

massa on joukko sisäheittoisia muotoja, ei esiinny taivutuksessa synkroniselta 

kannalta vahva-asteista vokaalivartaloa vaan yhdistelmä konsonanttivartalo + 

heikko vokaalivartalo (laulma-tyypissä aina ortografiassa ilmenemätöntä 

kvantiteettivaihtelua): 

saat/ma : saat/a : saada/n : saade/tud 

kand/ma : kand/a : kanna/n : kantud (passiivista ks. 5.4.2.1) 

³laul/ma : ³laul/da : ²laula/n : ³laul/dud 

Kielihistoriallisesti da-infinitiivit saatma- ja kandma-tyypissä ovat vahvoja 

vokaalivartaloita, joiden toisessa tavussa on vartalovokaaliin -a sulautunut in-

finitiivin tunnuksen vokaali (vrt. sm. saatta/a, kanta/a; Kettunen 1962: 175). 

Kuten olen jo todennut, tällaisten verbien toisen tavun a on syytä tulkita infi-

nitiivin tunnukseksi diakronisesta taustasta huolimatta ja katsoa sen liittyvän 

konsonanttivartaloon. Ratkaisu on tarkoituksenmukainen (vaikka poikkeaa 

esim. partitiivitulkinnasta sauna/Ø < *sauna/a < *sauna/δa), koska viron 

verbien taivutussysteemin mukaan merkkimuotoihin kuuluvan da-infinitiivin 

vartalon pohjalta saadaan normaalisti imperatiivi lukuun ottamatta yksikön 2. 

persoonaa, jussiivi sekä nud-partisiippi ja muodoissa käytetään – sisäheiton 

vuoksi – klusiililoppuista konsonanttivartaloa: saat/a → saat/ke, saat/ku, 

saat/nud; kand/a → kand/ke, kand/ku, kand/nud. Tulkinta yksinkertaistaa tä-

mäntyyppisten verbien taivutuksen kuvausta, vaikka da-infinitiivin osalta on-

kin suomalaiselle oppijalle vieras. 

3. Viidellä saatma-tyyppiin liittyvällä lyhytvokaalisella verbillä on para-

digmassaan kaksi erilailla heikkoasteista vartaloa, toinen aktiivissa ja toinen 

passiivissa: 

jät/ma : jätt/a : jäta/n : jäe/tud 

võt/ma : võtt/a : võta/n : võe/tud 

Muut verbit, joiden passiivissa t [t̆t] katoaa dissimilatorisesti ensi ja toisen ta-

vun rajalta, kun vartaloa seuraava suffiksi alkaa samalla aineksella, ovat kat-

ma, kütma ja matma. Verbin kütma heikkoasteiset vartalot poikkeavat toisis-

taan fonotaktisten vokaaliseikkojen takia muita enemmän: küta/n : köe/tud. 

Verbiryhmän kanssa samaa rakennetta on sana pet/ma : pett/a : peta/n, mutta 

passiivi on pete/tud eikä *pee/tud (vrt. pidama : pean : peetud). 
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4. Verbityypissä tooma, sööma esiintyy vartalon pitkän o:n ja ö:n asemesta uu, 

üü, kun vartaloa seuraa väljällä tai puolisuppealla vokaalilla alkava suffiksi. 

Vaihtelu koskee da-infinitiiviä, des-muotoa ja passiivin myöntöpreesensiä, 

esimerkiksi too/ma, too/n : tuu/a, tuu/es, tuu/akse (vrt. ei too/da), söö/ma, 

söö/n : süü/a, süü/es, süü/akse (vrt. ei söö/da). Imperfektissä vartalovokaali 

lyhenee, ja sitä edustaa i-tunnuksen edellä õ: tõi/n, sõi/te (vaihtelun osalta vrt. 

nominien monikkoon: soo : soi/d, töö : töi/d). 

5. Partitiivin konsonanttivartaloisuudesta huolimatta tuli-tyyppisillä sanoilla, 

joihin kuuluvat mallisanan lisäksi vain substantiivit lumi, uni, meri, veri sekä 

pronomini mõni, on viron nominitaivutuksen pääperiaatteista poiketen vokaa-

livartaloinen monikon genetiivi, esimerkiksi tul/d : tule/de, mer/d : mere/de, 

vaikka normaalisti muoto perustuu partitiiviin (vrt. pesa : pesa/de, keel/t : 

keel/te). Suomessa vastaavantyyppinen monikon genetiivi ei tule kyseeseen, 

koska kaksivartaloisilla nomineilla muoto (monikon 2. genetiivi) perustuu 

konsonanttivartaloon, kuten tul/ten, un/ten, mer/ten (ei *tulein, *merein jne.). 

6. Vajaalla kahdellakymmenellä heikkenevässä astevaihtelussa olevalla kaksi-

tavuisella nominilla esiintyy erikoista, taustaltaan analogista konsonantti-

vartaloisuutta monikon genetiivissä (ja siihen perustuvissa sijoissa), vaikka 

yksikön partitiivi on vokaalivartaloinen, esimerkiksi koer : koera : koer/te, 

kael : kaela : kael/te, sein : seina : sein/te, oks : oksa : oks/te (vrt. vanha 

vaiht. uks : us/te; suomessa ei *koir/ten, *sein/ten jne.). Rinnalla on mahdol-

linen säännöllinen, vokaalivartaloinen monikon genetiivi (koera/de, oksa/de). 

(Peebo 1997: 81; ÕS 1999: 23 s.v. hein.) 

Ülle Viksin (1979: 675) mukaan virossa voi olla neljänlaisia vartalon vaihteluita: 

1) vartalon sisä-äänteistön vaihtelu eli astevaihtelu, 2) vartalon loppuäänteiden 

vaihtelu, 3) vartalon lyheneminen ja 4) distributionaalinen vaihtelu. Näiden 

vaihtelujen perusteella on vastaavasti neljänlaisia oppositioita: 1) vahva-asteinen 

vartalo – heikkoasteinen vartalo, 2) lekseemivartalo – taivutusvartalo, jossa 

oppositiossa nomineilla ovat lekseemivartalo yksikön nominatiivissa ja taivutus-

vartalo (muutetüvi) muissa muodoissa, kun taas verbeillä lekseemivartaloiden 

esiintyminen ”langeb alati kokku vastavalt kas tugeva või nõrga astme levikuga” 

(mas. 673), 3) lyhytvartalo (lühenenud tüvi) – normaalivartalo ja 4) morfologinen 

vartalovariantti – morfofonologinen vartalovariantti. Distribuutiosäännöt mahdol-

listavat vartalon morfologisten ja morfofonologisten varianttien erottamisen. 

Morfologisia vartalovariantteja ovat esimerkiksi verbin laskma vartalot lask- ja 
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lase-. Muut vartalot ovat morfofonologisia, vailla itsenäistä asemaa morfologian 

kuvauksessa: lask + ti → las/ti, lase + in → las/in. 

Viron nominien ja verbien vaihtelumalleihin – kaikkine poikkeuksineen – on 

yleiskatsaus ja taulukot muun muassa Viitsolla (1976, nominien osalta ks. myös 

1990). Vartaloyhdistelmiä ja -vaihteluita on kuvannut myös Viks (verbit 1980, 

nominit 1982, molemmat 1992) klassifikatorisen morfologian lähtökohdista. 

Jos viron nominien ja verbien vartaloyhdistelmiä ryhmittelee samaan tapaan 

kuin edellä suomen kielessä olevia mahdollisuuksia käyttämällä kriteereinä 

erilaisia vokaali- ja konsonanttivartaloita sekä astevaihtelua, voi havaita luettelon 

poikkeavan monissa kohdin suomalaisesta vastineestaan. Virossa esiintyvät 

paradigmoissa lähinnä seuraavat vartaloyhdistelmät12: 

A) Vokaalivartalo (astevaihteluton) – vartaloita 1 

maa : maa/d 

pesa : pesa 

kõrge : kõrge/t 

õnnetu : õnnetu/t 

jää/da : jää/n 

ela/da : ela/n 

kirjuta/da : kirjuta/n 

vanane/da : vanane/n 

valitse/da : valitse/n 

B) Pitkä ja lyhyt vokaalivartalo (astevaihteluton) – vartaloita 2 

aseme : ase/t : nom. ase 

pimeda : pimeda/t : nom. pime (ei verbejä) 

C) Vahva ja heikko vokaalivartalo – vartaloita 2 

tegu : teo 

poodi : poe 

seppa : sepa 

³linna : ²linna 

mõtte : mõte/t 

                                                        
12 Luettelossa muodot esiintyvät usein toisenlaisina yhdistelminä kuin vastaavassa suomen luettelossa; 
mukana on osin nominien yksikön nominatiivi (mm. *ti > si -sanoissa) yhtenä vartalovarianttina, 
mutta ei kuitenkaan yleensä loppuheittoisia nominatiiveja. Huomioon ei ole otettu kvantiteetin 
vaihteluita esimerkiksi sellaisissa tapauksissa kuin ³või/n : ²või/gu ja ³suur/t : ²suur/te. 
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³hoone : ²hoone/t 

õppi/da : õpi/n 

luge/da : loe/n 

³kasva/da : ²kasva/n 

hüppa/n : hüpa/ta 

³kuula/n : ²kuula/ta 

D) Vokaalivartalo ja konsonanttivartalo (ei astevaihtelua) – vartaloita 2 

une : un/d 

soolase : soolas/t 

tehase : tehas/t 

vastuse : vastus/t 

rikkuse : rikkus/t 

tule/n : tul/la 

tegele/n : tegel/da 

esitele/n : esitel/la (tyylivär.) 

E) Vahva vokaalivartalo ja konsonanttivartalo – vartaloita 2 

ratta : ratas/t 

³küünla : ²küünal/t 

³ainsa : ²ainus/t 

vaidle/n : vaiel/da 

³vestle/n : ²vestel/da 

F) Heikko vokaalivartalo ja konsonanttivartalo – vartaloita 2 

saada/n : saat/a : saat/ku 

kanna/n : kand/a : kand/ku 

²laula/n : ³laul/da : ³laul/gu 

²seisa/n : ³seis/ta : ³seis/ku (ei nomineja) 

G) Vahva ja heikko vokaalivartalo ja konsonanttivartalo – vartaloita 3 

käsi : käe : kät/t 

tege/ma : tee/n : teh/a : teh/ku 

näge/ma : näe/n : näh/a : näh/ku 
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H) Heikko vokaalivartalo sekä vahva ja heikko konsonanttivartalo – vartaloita 3 

uue : uus : uut 

varre : vars : vart 

kaane : kaas : kaan/t 

A-ryhmään kuuluu varsin runsaasti nomini- ja verbiparadigmoja. Suomeen  

verrattuna on huomattava kaksivartaloisten karitiiviadjektiiviemme vastineiden 

sijoittuminen siihen: õnnetu : õnnetu : õnnetu/t (vrt. onneton : onnettoma/n : 

onneton/ta). Suomessa ovat niin ikään kaksivartaloisia ne- ja itse-verbijohdokset, 

mutta virossa niillä on analogisten yleistysten vuoksi vain vokaalivartalo, ja 

sellainen on myös vaihtoehtoisesti kõnelema-tyyppisissä verbeissä (kõnele/da 

[~ kõnel/da] : kõnele/n). Lisäksi ryhmään A sijoittuu paljon useampitavuisia 

verbejä, joiden suomalaisissa vastineissa on kauempana sanassa astevaihtelu; 

virossa sitä ei esiinny: kirjuta/da : kirjuta/n, paranda/da : paranda/n, kummar-

da/da : kummarda/n (vrt. sm. kirjoitta/a : kirjoita/n, paranta/a : paranna/n, 

kumarta/a : kumarra/n). 

Ryhmässä B on vain pari nominityyppiä, joiden paradigmassa vartalo on no-

minatiivissa ja ase-tyypissä myös yksikön partitiivissa tavun verran lyhyempi 

kuin muissa sijoissa. Suomessa ei samalla tavalla lekseemillä voi olla pitkää ja 

lyhyttä vokaalivartaloa. Viron ase : aseme edustaa produktiivista substantiivi-

tyyppiä, joka on vetänyt puoleensa muista tyypeistä sanoja (ks. mm. 9.1.3). Lyhyt 

vokaalivartalo palautuu diakronisesti konsonanttivartaloon. Toiseksi ryhmään 

kuuluvat pime : pimeda -tyyppiset adjektiivit, joilla taivutusvartalon kolmitavui-

suus on säilynyt (Kettunen 1962: 77–78), ts. suomen ensi tavultaan lyhyiden eA-

nominien vastineet. Verbejä, joilla olisi vain pitkä ja lyhyt vokaalivartalo, ei ole. 

C-ryhmään kuuluvat lukuisat yksivartaloiset astevaihtelulliset nominit ja ver-

bit. Virolle ominainen kvantitatiivinen astevaihtelu, jota ortografia ei läheskään 

aina osoita, on suuresti kasvattanut ryhmään kuuluvien lekseemien määrää. 

Lisäksi on huomattava, että ensi tavultaan pitkien e-loppuisten supistumanomini-

en ja supistumaverbien paradigmoissa kehitys on johtanut vartalosuhteiden 

muutoksiin, ja entiset konsonanttivartalot ovat nykyvirossa heikkoja vokaalivarta-

loita, esimerkiksi murde : murre/t, hüppa/n : hüpa/tud (vrt. sm. murtee/n : mur-

ret/ta, hyppää/n : hypät/ty). 

Ryhmän D paradigmatyypeistä on erityisesti huomattava taivutukseltaan yk-

sinkertaistuneet teonimet (vastuse : vastus/t; vrt. sm. vastaukse/n : vastaus/ta) ja 

ominaisuudennimet, jotka vaihtelusuhteiltaan ovat liittyneet teonnimiin (rikkus : 

rikkuse : rikkus/t; vrt. sm. rikkaus : rikkaude/n : rikkaut/ta). Viron paradigmoissa 
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ei ole astevaihtelua, kun taas suomessa ominaisuudennimillä on johdinaineksessa 

astevaihtelu. Verbeistä ryhmään kuuluu muutamien lyhyiden perusverbien (mm. 

tulla, panna surra) ohella tegelema-tyyppisten verbien kaksivartaloinen paradig-

ma (tegele/n : tegel/da), minkä rinnalla on mahdollinen myös yksivartaloinen 

taivutus (tegele/n : tegele/da – ryhmä A). 

E-ryhmän sanat ovat astevaihtelussa siten, että niissä on käänteinen, vahve-

neva astevaihtelu; vahva aste on vokaalivartalossa ja heikko konsonanttivartalos-

sa. Suomessa on samantyyppisiä vaihtelusuhteita, mutta virolaisten tapausten 

määrää lisää kvantiteettivaihtelun laaja-alaisuus (mm. luettelon esimerkit küünal 

ja vestlema). 

F-ryhmän vartalosuhteet ovat ominaisia nykyviron sellaisille heikkenevässä 

astevaihtelussa oleville verbeille, joiden ma-infinitiivi on sisäheiton takia yksita-

vuinen ja konsonanttiloppuinen. Vokaalivartalo esiintyy vain heikkoasteisena. 

Kielihistoriallisesti saatma- ja kandma-tyyppisten verbien da-infinitiivi on oike-

astaan vahva vokaalivartalo, mutta synkronisesti muodon rakenteeksi tulkitaan 

konsonanttivartalo + infinitiivin tunnus -a. Passiivissa vokaalivartalon loppuvo-

kaali a vaihtuu saatma-tyyppisillä verbeillä e:ksi (saada/n : saade/takse), ja 

tyypin viisi verbiä käsittävässä jätma-alaryhmässä on kaksi heikkoasteista vokaa-

livartaloa (jäta/n : jäe/takse, küta/n : köe/tud). Suomessa ei tule kyseeseen varta-

loyhdistelmä heikko vokaalivartalo + konsonanttivartalo. 

Ryhmään G kuuluvat kahden verbin, tegema ja nägema, ohella vain ne harvat 

nominit, joiden ensi tavu on lyhyt ja joiden paradigmaan on vaikuttanut muinai-

nen *ti > si -muutos. Paradigmat ovat restrukturoituneet niin, että vokaalivartalo 

esiintyy niissä vain heikkoasteisena (käe, vee). Kielihistoriallisesti vahva-asteinen 

vokaalivartalo on taustalla geminaation kokeneessa lyhyessä illatiivissa kätte 

(< *käte/hen), vette. Nykykielen kannalta on mahdollista (toisin kuin suomessa) 

tulkita s:llinen nominatiivi vahvaksi asteeksi (ks. EKKR 2000: 158, 163). Partitii-

vi on loppuheittoinen, mutta ortografisen asun voi segmentoida konsonanttivarta-

loksi ja sijapäätteeksi. 

H-ryhmä on tulkinnanvarainen, sillä muotojen lyheneminen on suuresti muut-

tanut vartalosuhteita. On kuitenkin mahdollista katsoa diakronisesti pitkäensita-

vuisten uus-, vars- ja kaas-tyyppisten sanojen paradigman koostuvan heikosta 

vokaalivartalosta uue, varre, kaane sekä vahva-asteisesta konsonanttivartalosta, 

joka on s:llinen nominatiivi (ks. EKKR 2000: 163, 165), ynnä heikosta konso-

nanttivartalosta, jossa ortografiakin osin kuvastaa vartalon ja päätteen fuusiota 

(uut < *uut/ta, vart < *vart/ta, mutta kaan/t |< *kant/ta; Kettunen 1962: 104). 

Viron nykykuvauksissa tosin analysoidaan (esim. EKKR 2000: 165–166) muun 
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muassa uus-tyypin partitiivi uu/t (samoin vii/t, kuu/t) ja katsotaan, että uu- on 

heikkoasteisen uue-vartalon variantti. H-ryhmän paradigmojen kielihistoriallisesti 

vahva-asteiset vokaalivartalot ovat oikeastaan taustalla lyhyissä illatiiveissa uude 

(< *uute/hen), varde, kaande (muodon nykytulkinta kaan/de). Suomessa niin 

käsi- kuin uusi- ja varsi-tyyppisten sanojen vartalosuhteiden kuvaus on erilainen, 

eivätkä s:lliset muodot kuulu astevaihtelun piiriin. 
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7 Taivutussuffiksit ja niiden allomorfia 

Suomen ja viron taivutusmorfeemit ovat vanhan uralilaisen agglutinoivan kieli-

tyypin mukaisesti suffikseja. Yksinäinen, marginaalinen ja suhteellisen myöhäi-

nen poikkeus on viron prefiksinomainen p-, jonka avulla voidaan muodostaa 

olema-verbin synteettisiä kieltomuotoja (pole = ei ole, polnud = ei olnud jne.) ja 

joka on sanasyntyinen (< *epi; ks. 5.2.2.4). Etäinen taivutusprefiksinen vastine on 

esimerkiksi unkarin superlatiivi, joka muodostetaan leg-etuliitteellä komparatii-

vista (legjobb ’paras’, vrt. jobb ’parempi’; Erkki Itkonen 1966: 250). Suurin osa 

suomen ja viron taivutussuffikseista on yhteisiä, oletettavasti kantasuomalaista 

perua. Eroja löytyy muun muassa komitatiivista, jossa suomi käyttää vanhaa ine- 

ja viro myöhäsyntyistä ga-päätettä, sekä konditionaalista, jossa suomen -isi ja 

viron -ks(i) ovat kyllä molemmat vanhoja, mutta eri lähtöä olevia aineksia. Toisel-

le kielelle oudon kategorian suffiksikin saattaa sisältää omalle kielelle tuttuja 

aineksia. Esimerkiksi suomesta puuttuvan kvotatiivin tunnusmorfeemi on sama 

kuin tutumman muodon, v-partisiipin partitiivin lopussa esiintyvä suffiksi-

aines -va/t (vrt. sm. suffiksit -vA ja -tA). Viron imperfektinkin tavallinen tun-

nus -si on sikäli tuttu, että se esiintyy meillä supistumaverbien imperfektivartalon 

lopussa ja on murteittain laajentanut analogisesti, kuten virossakin, käyttöaluet-

taan muihin verbityyppeihin. 

Yhteisestä perinnöstä huolimatta nykykielissä vallitsee vain harvoin tarkka 

äänteellinen vastaavuus taivutusmorfeemien kesken. Samanlaisia ovat esimerkiksi 

verbien yksikön 1. persoonan n-päätteet (sm. tule/n, elä/n – vir. tule/n, ela/n) sekä 

monikon i- ja imperfektin i-tunnukset, joiden käyttöalue on kuitenkin virossa 

huomattavasti suppeampi kuin suomessa (sm. jäitä, kirveitä, nimiä, nimissä, 

autoille – vir. jäid, kirveid, mutta nimesid, nimedes, autodele; sm. sait, tulimme, 

elin, kirjoititte – vir. said, tulime, mutta elasin, kirjutasite). Vähäinen, lyhenemi-

sen aiheuttama ero on muun muassa monikon 1. ja 2. persoonan päätteissä (sm. 

tule/mme, tule/tte – vir. tule/me, tule/te [t̆te]) ja klusiilin voimakkuuden ero moni-

kon nominatiivin suffiksissa ja yksikön 2. persoonan päätteessä (sm. kala/t – vir. 

kala/d; sm. pese/t – vir. pese/d).  

Tavallisesti yhteistä perua olevat taivutusmorfeemit eroavat toisistaan enem-

män, ja erot ilmenevät usein kielten varsin erityyppisinä tunnus- ja päätevariantti-

en vaihteluna. Paunonen (1976a: 83) on korostanut morfologian kuvauksessa 

allomorfien tehtävää ja asemaa kielen järjestelmässä. Allomorfisella vaihtelulla 

on viestinnällinen merkitys; synnyttyään se on pyrkinyt omaksumaan myös 

semanttisen tehtävän. Lähisukuisten kielten kohdalla on kiintoisaa tarkastella 



 200 

yhteisen pohjan kielittäistä eriytymistä. Suomen ja viron suffiksiallomorfian 

suhteissa on muun muassa seuraavia piirteitä:  

1. Suomessa on vokaalisoinnun takia kaikilla harmoniavokaalin sisältävillä 

suffikseilla kaksi allomorfia; viron kirjakielestä vokaalisointu puuttuu: sm. 

kala/na, isä/nä – vir. kala/na, isa/na, sm. saa/da, jää/dä – vir. saa/da, jää/da, 

sm. istu/nut, vieri/nyt – vir. istu/nud, veere/nud. 

Kiintoisaa on, että viron taivutussuffiksien vokaalisoinnuttomuus on eri 

vokaaliparien osalta erilaista perua. Parissa a – ä on kyse selvästä ä-

harmonian katoamisesta: perusvartalojen sisäsointuun vaikuttanut toisen ta-

vun muutos ä > a (*kesä > kesa) on edelleen progressiivisesti vaikuttanut 

suffiksisoinnun poistaen, esimerkiksi *isä/t̆täk > isa/ta, *vetä/mä- > ve-

da/ma; samoin toisessa tavussa: *jǟ/δäk > jää/da, *lȫ/mä- > löö/ma. Murteit-

tain ä-harmonia on levinnein vokaalisoinnun laji. (Kask 1972a: 141–142; 

Wiik 1988: 14–15.) 

Suomen o – ö -oppositiota, esimerkiksi luke/ko/on – elä/kö/ön, vastaa vi-

rossa aina normaalisti o:hon palautuva edustus luge/gu, ela/gu, koska ö-

harmonia ei ole kantasuomalaista perua (Rapola 1966: 395–397; Hakulinen 

1979: 47). Kirjavirossa on edusteilla murteittain laajalti jälkitavuissa tapahtu-

nut kehitys o > u (*teko > tegu, *näko > nägu, vrt. sm. teko, näkö; Kettunen 

1962: 155–161; Kask 1972a: 139, 144), joten tunnuksissakin on suffiksisoin-

nuttomasti söö/gu, ela/gu. 

Suomen oppositiota u – y vastaa virossa kahtalainen edustus: toisessa ta-

vussa sanavartaloissa on ü > i, esimerkiksi *kälü > käli, *väsün > väsin, 

mutta kauempana sanassa sekä aina taivutussuffikseissa on yleistynyt u: kü-

si/nud, söö/nud, küsi/tud, söö/dud (Kask 1972a: 142–143). Näin ü-harmonian 

väistymisestä huolimatta entisiä sisä- ja suffiksisointuja vastaavat edustukset 

ovat pysyneet erillään. Wiik (1988: 179) on tähdentänyt, että ü primaaristui, 

velaaristui u:ksi, jos muutos ü > i olisi aiheuttanut samalle morfeemille kaksi 

allomorfia (ei siis kehittynyt suhteita joo/nud – *söö/nid, joo/dud – *söö/did). 

Huomattakoon, että johdinten puolella ei aina päde samanlainen kehitys. 

Esimerkiksi nominien *Us-johtimelle on muodostunut kaksi varianttia, jotka 

ovat osin itsenäistyneet eri merkityksiin (ja siten ei enää vallitse allomorfiati-

lanne): on toisaalta küsimus, ehmatus ja toisaalta peletis, härmatis, kümnis 

(vrt. sm. kymmenys), tervis (< *tervehüs); samoin nykyvirossa esiintyvät osin 

erimerkityksiset kirjutus – kirjutis, ehitus – ehitis (Kask 1969). 



 201 

Suomen suffiksisoinnun kolmea paria vastaavat viron taivutus-

morfeemeissa vain primaarivokaalit a ja u. 

2. Tavallinen tilanne on, että suomen taivutusmorfeemin vokaalisoinnusta 

johtuvaa allomorfiparia vastaa virossa vain yksi, loppuheittoinen pääallo-

morfi, esimerkiksi sm. kala/sta, kylä/stä – vir. kala/st, küla/st; sm. kala/lla, 

kylä/llä – vir. kala/l, küla/l. Toisinaan suomen kahta allomorfia vastaa virossa 

myös kaksi allomorfia, mutta eri syistä: suomessa varianssin aiheuttaa vokaa-

lisointu, virossa taas loppuheiton esiintyminen ja puuttuminen: sm. muut-

tu/va : muuttu/va/lle, kysy/vä : kysy/vä/n – vir. muutu/v : muutu/va/le, küsi/v : 

küsi/va. 

Loppuheiton aiheuttamia viron allomorfiatapauksia, joille ei löydy kir-

jasuomesta vastinetta, on muun muassa konditionaalin tunnuksessa (tu-

le/ksi/n : tule/ks), imperfektin tunnuksessa (istu/si/n : istu/s) ja modusrajat 

ylittäen monikon 1. persoonan päätteessä (jää/me, luba/ksi/me – jää/ge/m, lu-

ba/ge/m). Viron yksikön partitiivin päätteessä puolestaan on klusiilin intensi-

teetin eroa loppuvokaalin puuttumisen ja esiintymisen (vain pronomineilla) 

lisäksi, esimerkiksi kõrge/t, ilge/t : maa/d, pea/d : to/da, mi/da (vrt. sm. kor-

kea/ta, ilkeä/tä, maa/ta, pää/tä, tuo/ta, mi/tä – vokaalisoinnun aiheuttama al-

lomorfia). 

3. Suomen sidonnaisissa morfeemeissa voi esiintyä astevaihtelua. Taivutussuf-

fiksien osalta tämä koskee lähinnä passiivin tunnuksia, esimerkiksi saatiin : 

saadaan, tultiin : tullaan, elettiin : eletään. Virossa ei ole taivutusmorfee-

meissa astevaihtelua eikä siten sen aiheuttamaa allomorfiaa, kuten passiivista 

näkyy: saadi : saadakse, elati : elatakse, kirjutati : kirjutatakse. Muista syistä 

(osin tietoinen kielenohjailu) johtuvaa allomorfiaa on poikkeuksellisesti vä-

hälukuisilla tooma- ja tulema-tyyppisillä verbeillä sekä sanoilla nägema ja 

tegema passiivin indikatiivin preesensissä myöntö- ja kieltomuotojen kesken, 

esimerkiksi tuu/a/kse : ei too/da, tul/la/kse : ei tul/da, näh/a/kse : ei näh/ta 

(vrt. sm. tuo/da/an : ei tuo/da, tul/la/an : ei tul/la jne.; ks. 5.2.1). 

4. Assimilaatio aiheuttaa suomessa allomorfiaa ensinnäkin n-alkuisissa taivu-

tussuffikseissa: luke/nut, kirjoitta/nut, mutta juos/sut, tul/lut, sur/rut (samoin 

potentiaalissa). Sen sijaan virossa partisiipin nud-tunnus liittyy aina sa-

manasuisena verbin vartaloon: luge/nud, jooks/nud, tul/nud, sur/nud. Toiseksi 

suomen illatiivin kvasimorfeemeilla (Karlsson 1983: 33) -Vn ja -hVn on run-

saasti allomorfiaa edeltävän vokaalin perusteella, esimerkiksi kala/an, 

kylä/än, nime/en, koulu/un, maa/han, suo/hon, suu/hun. Virossa Vn-

tapauksilla ei ole äänteellisen kulumisen takia päätteellistä vastinetta ja hVn-
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allomorfiakin on rajallisempaa (suomessa kahdeksan, virossa kolme variant-

tia ja vain muutamissa paradigmoissa): ma/ha, pä/he, su/hu. Verbien yksikön 

3. persoonan päätetyyppiä -V (otta/a, tule/e, istu/u, kysy/y) ei virossa esiinny, 

koska siellä vastaava pääte on aina -b (võta/b, tule/b, istu/b, küsi/b). 

5. Virosta puuttuu taivutusmorfeemien kaksivartaloisuus, jollaista suomessa 

esiintyy toisinaan, esimerkiksi superlatiivissa, kuten suurin, suurin/ta : 

suurimpa/an, suurimma/n (vrt. vir. suurim : suurima : suurima/t : 

suurima/sse), ja aktiivin 2. partisiipissa, kuten surrut, surrut/ta : surree/n (vrt. 

vir. surnud : surnu/ks ja johdos surnu, surnu, surnu/t, surnu/le). Oleellista on, 

että nominatiivin konsonanttiloppuisuudesta huolimatta kaikki taivutus-

muodot, yksikön partitiivikin, perustuvat virossa vokaalivartaloon, ts. varta-

lon lopussa on tunnuksista aina vokaaliloppuinen asu. 

6. Koska virossa ei ole omistusliitteitä, suomen possessiivisuffiksillisessa 

taivutuksessa esiintyvältä sijapäätteiden allomorfialta puuttuu sieltä vastine. 

Suomessa voi esimerkiksi päätteen vokaali vaihdella (poja/ksi – poja/kse/ni), 

pääte voi lyhentyä (poik/i/en – poik/i/e/si; vene/i/den – vene/i/de/mme; lasi/in 

– lasi/i/ni; työ/hön – työ/hö/nne) tai kadota (koira/n – koira/Ø/mme [koppi]). 

7. Viron taivutusmorfeemeille on ominaista klusiilin intensiteetin aiheuttama 

allomorfia, esimerkiksi imperatiivissa ja jussiivissa seis/ke – ela/ge, saat/ku – 

laul/gu, luge/gu, yksikön partitiivissa haige/t, raamatu/t – maa/d, ateljee/d, 

lun/d ja monikon genetiivissä haige/te, keel/te, mees/te – maa/de, kala/de, tü-

tar/de. 

8. Suffikseissa, joihin voi liittyä monikon i, on suomessa enemmän allomorfiaa, 

kuten osoittavat muun muassa tapaukset luke/va/n : luke/v/i/a, eksy/nee/n : 

eksy/ne/i/tä, suure/mpa/a : suure/mp/i/a. Virossa monikon i ei aiheuta samas-

sa määrin morfofonologisia vaihteluja (vrt. luge/va : luge/va/i/d; eksinud → 

eksi/nu : eksi/nu/i/d; suure/ma/t : suure/ma/i/d. 

Fonemaattisen ilmiasun omaavien taivutussuffiksien käyttö eri kielioppikategori-

oita osoittamassa on virossa kaiken kaikkiaan paljon vähäisempää kuin suomessa. 

Syitä on useita. Päätteiden kulumisen takia on virossa etenkin nominitaivutukses-

sa päätteettömiä muotoja (aina yksikön genetiivi, usein myös yksikön ja monikon 

partitiivi sekä lyhyt illatiivi), ja monissa paradigmoissa kieliopillisia suhteita 

ilmaistaan osaksi vain sisäfleksion keinoin (jõgi : jõe : jõge : jõkke, lind : linnu : 

lindu : linde), ts. kielioppikategorioita symboloidaan vaihdellen vailla morfeemin 

asemaa olevia foneemeja tai foneemijaksoja (Wurzel 1984: 55). Toiseksi omistus-

liitteiden puuttuminen pienentää taivutusmuotojen määrää suomeen verrattuna. 
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Kolmanneksi on huomattava tärkeänä taivutusta vähentävänä seikkana per-

soonapäätteiden puuttuminen viron verbien monista kategorioista. Kieltomuodot 

ovat aina persoonan osalta tunnusmerkittömiä, samoin kvotatiivi ja jussiivi sekä 

valinnaisesti konditionaali (tuleksi/n ~ ma tuleks, loeksi/me ~ me loeks). Luetellut 

piirteet ovat loitontaneet viroa agglutinatiivisesta kielityypistä ja tuoneet kieleen 

analyyttisuutta synteettisyyden sijaan. 
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8 Vartaloissa esiintyviä morfofonologisia 
vaihteluja 

Sekä suomi että viro ovat tunnetusti kieliä, joiden taivutusjärjestelmissä esiintyy 

runsaasti morfofonologisia vaihteluja. Vaihteluissa on kuitenkin usein eroja 

kielten välillä. Morfofonologisten vaihtelujen aiheuttama taivutusvartaloiden 

allomorfia on tärkeä piirre paradigmatyyppien määräytymisen kannalta, ja on 

huomattava, että allomorfinen vaihtelu on pyrkinyt omaksumaan semanttisenkin 

tehtävän (Paunonen 1976a: 83). Paunonen (mas. 87) on tähdentänyt, että harva 

paradigmamalli on yksiselitteinen, ja ainakin osa paradigman muodoista voisi 

muodollisesti kuulua johonkin toiseen taivutustyyppiin. Suomen ja viron lähei-

syyden vuoksi saattaa äidinkielen fleksiomalli pyrkiä häiritsevästi vaikuttamaan 

toisen kielen omaksumiseen ja käyttöön. Tarkastelen seuraavassa eräiden varta-

lomorfeemeissa tavattavien suomen kielen morfofonologisten vaihtelujen virolai-

sia vastineita. Päähuomio kohdistuu muihin vaihteluihin kuin jo aiemmin (4.2.2) 

esillä olleeseen astevaihteluun ja siihen liittyviin vokaalivaihteluihin (esim. tugi : 

toe, pidu : peo, sugu : soo). Suomen ja viron vaihteluvastaavuuksien tunteminen 

helpottaa esimerkiksi kielenopiskelijaa harjaantumaan viron paradigmojen oike-

aan käyttöön. 

Osassa sanatyyppejä suomen morfofonologisia vaihteluja vastaa virossa täy-

sin tai lähes samanlainen edustus, esimerkiksi 

sm. lumi : lun/ta – vir. lumi : lun/d 

sm. lapsi : las/ta – vir. laps : las/t 

sm. sydän : sydäme/n : sydän/tä – vir. süda : südame : südan/t 

sm. maa : ma/ita – vir. maa : ma/id 

sm. tiikeri : tiikere/itä – vir. tiiger : tiigre/id 

Tällaisten läheisten vastaavuuksien hallinta saattaa toisinaan olla suomalaiselle 

helpompaa kuin virolaiselle. Tästä esimerkkinä on süda-paradigman konsonantti-

vaihtelu m : n, jollaista ei muutoin esiinny virossa genetiiviltään kolmitavuisissa 

me-substantiiveissa; vrt. ase : aseme : ase/t, habe : habeme : habe/t. 

Kuten edellä jo useassa yhteydessä on käynyt ilmi, suomi on äännekehityk-

seltään monessa suhteessa konservatiivimpi kieli kuin viro, jossa erilaiset muu-

tokset ovat voineet johtaa paradigmatyyppien restrukturoitumiseen. Seurauksena 

on saattanut olla uudentyyppinen paradigma tai paradigman liittyminen toiseen 

kielessä olevaan, yleensä frekventimpään tyyppiin. Näin ollen suomi ei tarjoa 

läheskään kaikkien morfofonologisten vaihtelujen osalta tukea kielenopiskelijalle. 
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Paradigmojen restrukturoitumisessa on vaihtelujen kannalta voitu päätyä kahden-

laiseen tulokseen: vanha vaihtelu on joko tasoittunut tai sen sijaan on kehittynyt 

uudentyyppinen vaihtelu. Kielten suhteita kuvaa hyvin esimerkiksi suomen 

sormus- ja viron sõrmus-tyyppisten sanojen taivutus. Muinaisen oletetun vaihte-

luttomuuden tilalle on kantasuomessa (Posti 1953: 70) tullut morfofonologinen 

vaihtelu, jonka suomi on säilyttänyt, kun taas virossa vaihtelu on tasoittunut: 

*sormuks : *sormuksen > sormus : sormuksen > vir. sõrmus : sõrmuse  

Tasoittuminen on virossa analogista (Kettunen 1962: 40), sillä kielessä voi esiin-

tyä ks-yhtymä kauempana sanassa (esim. kaheksa, tahaksin, elatakse, madalaks). 

Virolle läheisessä liivin kielessä sen sijaan vokaalivartaloisiin muotoihin perustu-

va analoginen tasoittuminen on päinvastoin johtanut ks:n palauttamiseen no-

minatiivin loppuun (liivL sùormuks; Posti 1942: 276).  

Uudentyyppinen vaihtelu on puolestaan kehittynyt äänteenmuutosten vuoksi 

suomen kansi, länsi -tyyppisten sanojen virolaisiin vastineisiin: paradigmoista on 

syrjäytynyt t : s -vaihtelu (vrt. sm. kantena : kansi), ja nykyvirossa ovat vaihtelus-

sa s ja n, esimerkiksi 

kaas : kaane : kaan/t 

lääs : lääne : lään/t 

Käsittelen seuraavassa suomen edustuksesta lähtien lähemmin ensin muutamien 

konsonantti- ja sen jälkeen vokaalivaihtelujen vastaavuuksia virossa.  

1. Konsonanttivaihtelu t : s (Posti 1953: 48–55; Laalo 1988: 23–39; Paunonen 

2003: 195–199) esiintyy suomessa muun muassa seuraavissa tapauksissa: 

a) Kaksitavuiset te-vartalot; yksikön nominatiivissa ja monikossa s. 

kätenä, käden : käsi, käsiä 

uutena, uuden : uusi, uusia 

vartena, varren : varsi, varsia 

kantena, kannen : kansi, kansia 

t-edustus on vahvan vokaalivartalon lisäksi myös konsonanttivartalossa: 

kät/tä, kät/ten, uut/ta, vart/ta, kant/ta. Yksikön partitiivi on tavallinen muoto, 

mutta monikon konsonanttivartaloiset genetiivit ovat vanhahtavia (kätten, 

vetten, vartten) tai puuttuvat nykykielestä (uutten, viitten). 
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b) Ominaisuudennimet; yksikön nominatiivissa s. 

rikkautena, rikkauden, rikkautta : rikkaus 

Monikossa on deverbaalisten vastaus-tyyppisten sanojen mallin mukaan ana-

logisesti ks: rikkauksia (vrt. terveisiä < terveysiä; Hakulinen 1979: 145–146). 

c) Järjestysluvut; yksikön nominatiivissa ja monikossa s. 

kolmantena, kolmannen, kolmatta : kolmas, kolmansia 

d) Useat tV-vartaloiset verbityypit; aktiivin imperfektissä s. 

murtaa : mursi, huutaa : huusi (2-tavuiset a-vartalot, joiden ensimmäinen 

vokaali on labiaalinen) 

kääntää : käänsi, lentää : lensi (2-tavuiset ä-vartalot)  

puhaltaa : puhalsi, pienentää : pienensi (useampitavuiset a- ja ä-vartalot) 

tuntea : tunsi (e-vartalo)  

vastatkoon : vastasi, hypätkää : hyppäsi (supistumaverbit, vokaalivarta-

lossa t:n vastine on Ø: vastaan < *vastaδan, hyppäämme) 

Osassa verbejä on joko yksinomainen tai vaihtoehtoinen analogisesti t:llinen 

imperfekti, esimerkiksi iti, veti, poti, nouti, kynti, jouti, sorti, souti, sääti, kiiti 

(Rapola 1966: 235–237; Paunonen 1984: 145–148; Laalo 1988: 204–210). 

Kiisi ~ kiiti -tyyppinen vaihtoehtoisuus on virolle vieras. 

Viron kielessä on suomen (a)-ryhmän sanoja vastaavissa paradigmoissa 

tapahtunut eriasteista restrukturoitumista, ja suomen jokseenkin yhtenäistä 

taivutustyyppiä edustaa siellä useampi tyyppi. Paradigmatyypeissä käsi ja uus 

esiintyy lähinnä vaihtelu s : Ø : käsi : käe, uus : uue. Alkuaan t:llisissä kon-

sonanttivartaloisissa yksikön partitiiveissa ja monikon genetiiveissä on varta-

lon ja suffiksimorfeemin raja hämärtynyt; pääteaines on fuusioitunut varta-

loon: kätt, käte [kät̆tè], uut, uute [ūt̆tè]. Samoin on käynyt rs : rr -vaihtelussa 

olevassa vars-tyypissä: vart, varte [vart̆tè]. Kielihistoriallinen vahva vokaali-

vartalo on taustalla vain tyyppien lyhyissä illatiiveissa kätte, uude, varde. Vi-

rolaisen on vaikea kielensä historiaan perehtymättä hahmottaa muotoa kätte 

alkuaan vokaalivartaloiseksi ja muotoa käte konsonanttivartaloiseksi. Suoma-

laiselle viron opiskelijalle ei hänen äidinkielen intuitionsa perusteella ole syy-

tä analysoida käsi-, uus- ja vars-paradigmoissa esimerkiksi yksikön partitiive-

ja kä+tt, uu+t, var+t, yksikön illatiiveja uu+de, var+de tai monikon genetii-

vejä kä+te, uu+te, var+te, kuten virolaisessa kirjallisuudessa toisinaan teh-
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dään (vrt. sm. uut+ta, varte+en, kät+ten; ks. esim. Tauli 1972: 37, 43, Viks 

1982: 26–27, 35, Kasik 1991: 69, Renate Pajusalu ym. 1999: 110). 

Täysin restrukturoitunut on jo aiemmin mainittu kansi-paradigmaa vas-

taava viron sanatyyppi. Äänteenmuutokset (ns > Vs, näin syntyneen pitkän 

vokaalin yleistyminen analogisesti paradigmaan sekä heikkoasteisten muoto-

jen nn > n sekundaaristi pitkän tavuaineksen jäljessä; Kettunen 1962: 104–

105) ovat tuoneet siihen uuden s : n -vaihtelun: kaas : ²kaane : ³kaan/t. Koska 

n esiintyy sekä kolmannen että toisen kvantiteettiasteen muodoissa, vaihtelua 

ei voi pitää astevaihteluna eräiden viron kielioppien ja oppikirjojen tavoin 

(esim. Valgma –Remmel 1970: 40, Kasik 1991: 33, EKG I 1995: 155, 267, 

EKKR 2000: 163; huom. toisaalta Hint 1987: 177 ja EKG I 1995: 269, mär-

kus 1). Tavallaan s : n rinnastuu nykyvirossa vanhempaan, heterokliittisperäi-

seen ja vastakkaiseen vaihteluun n : s (naine : naise : nais/t). Sanatyyppiin 

kaas : kaane kuuluu vain muutamia sanoja, ja kielen kehitys osoittaa pyrki-

mystä eroon s : n -vaihtelusta. Puhekielessä onkin seen : seene : 

seen/t -tyypin mukaan tavallinen analogisesti konsonanttivaihteluton taivutus 

kaan : kaane : kaan/t. Etelävirolaisessa kielenkäytössä esiintyy puolestaan 

kauttaaltaan s:llinen taivutus kaas : kaase : kaast, mallina murteellinen para-

digmatyyppi kuus : kuuse : kuust. (Hint 1998a: 237, 240, 244.) 

Ominaisuudennimien virolaisessa taivutustyypistä t : s -vaihtelu on täy-

sin syrjäytynyt, ja vartalo on aina s:llinen, esimerkiksi rikkus : rikkuse : 

rikkus/t : rikkusi. Samanlaiseen tuloksen johtanutta taivutuksen yksinkertais-

tumista on tapahtunut myöhemmin puheeksi tulevissa jalas-, sõrmus-

tyyppisissä denominaaleissa ja vastus-, teos-tyyppisissä deverbaaleissa. 

Suomen ordinaalilukujen varsin mutkikasta taivutusta vastaa virossa yk-

sinkertaisempi paradigmatyyppi, jossa vain yksikön nominatiivissa on s: 

kolmas : kolmanda : kolmanda/t : kolmanda/id. Järjestyslukusuffiksin varian-

teissa on siten säilynyt jälki t : s -vaihtelusta (nykyvirossa oikeastaan konso-

nanttivaihtelu s : nd), mutta konsonanttivartaloisuus on väistynyt. Muistoina 

vanhasta konsonanttivartaloisesta partitiivista ovat osin käytössä olevat asut 

kolmat ja neljat, joissa vartalon ja päätteen raja on hämärtynyt samaan tapaan 

kuin esimerkiksi muodoissa uut, vart (vrt. sm. kolmat/ta, neljät/tä; ei esim. 

*kolmante/a). 

Imperfektimuotojen vartaloissa ei viron verbiparadigmoilla ole s:ää, kos-

ka imperfektityyppi on aktiivissa tavallisesti erilainen kuin suomessa. Supis-

tumaverbeilläkin s-aines, esimerkiksi vasta/si/n, vasta/s, kuuluu nykykielessä 

vartalon sijasta imperfektiin tunnukseen, joka on laajalti yleistynyt muihin 
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verbityyppeihin: ela/si/n, kirjuta/si/d, luge/s, õppi/si/me, leid/is, püüd/si/n 

(vrt. sm. löysi, pyysin; lähemmin Remes 1992: 41–42 sekä luku 9.2.2). 

i-tunnuksista imperfektiä käyttävistä verbeistä kirjaviron ainoa mahdollinen 

t : s -vaihtelutapaus olisi suomen tavoin dentaaliklusiilinen pidama : pidi (ne-

sessiivisessä käytössä, muulloin imperfekti pidasin, pidas). (Viron murteiden 

t (d) : s -edustuksesta ks. Laalo 1988: 42–46.) 

2. Suomen kielessä vokaalienvälistä klusiilin ja s:n yhtymää vastaa konsonantti-

vartalon ja osalla paradigmoja myös sanan lopussa s. Verbeillä ts:ää vastaa 

kuitenkin vartalon lopussa t. Vaihtelut perustuvat jo kantasuomessa tapahtu-

neisiin muutoksiin (Posti 1953: 70–72; Hakulinen 1979: 53–54, 264). Vanho-

ja yhteisiä nominitapauksia, joissa vaihtelu esiintyy ensi ja toisen tavun rajal-

la, on vain muutamia, esimerkiksi  

sm. lapsi : las/ta – vir. laps : las/t 

sm. vanh., ylät. uksi : us/ta – vir. uks : us/t  

Virossa vaihtelun sääntö on nominatiivin loppuheittoisuuden vuoksi hieman 

toisenlainen. On myös huomattava, että siellä konsonanttivartaloisten muoto-

jen käyttö on monikonmuodostuksen erojen takia laajempaa, koska monikon 

genetiivi on monikollisten sijojen perusta: las/te → las/te/l, las/te/ks, us/te → 

us/te/st, us/te/le jne. Suomen sanalla veitsi : veis/tä on virossa vain murteelli-

nen yksivartaloinen vastine väits : ²väitse : ³väitse ’nuga’. Suomessa on kak-

sivartaloisuus osin väistymässä, sillä esimerkiksi suksi-sanan partitiivi on ny-

kyään yksinomaan sukse/a aikaisemman sus/ta asemesta ja us/ta-muodon 

rinnalla on tavallisempi ukse/a (ks. NS, KTS). Vartalonloppuisen konsonant-

tiyhtymän lyhenemissääntö ei päde sellaisissa viron sekundaareissa, analogi-

sesti konsonanttivartaloisissa monikon genetiiveissä kuin (ots :) ots/te, (vits :) 

vits/te, (oks :) oks/te, (saks :) saks/te ja (püksid :) püks/te. Yksikön partitiivi 

on kuitenkin toisin kuin tapauksissa las/t ja us/t vokaalivartaloinen: otsa, 

vitsa, oksa jne. 

Suomessa klusiili + s -yhtymätapauksista muodostavat nominien puolella 

ylivoimaisesti suurimman ryhmän ne ks : s -vaihtelussa olevat paradigmat, 

joissa vokaalivartalo on (alkuaan) vähintään kolmitavuinen ja nominatiivi 

s-loppuinen, esimerkiksi jalakse/n : jalas, jalas/ta, sormukse/n : sormus, 

sormus/ta, teokse/n : teos, teos/ta, vastaukse/n : vastaus, vastaus/ta. Tyyppiin 

kuuluvat muun muassa deverbaalit Os- ja Us-nominijohdokset, joiden viro-

laiset vastineet ovat us-nomineja. Virossa konsonanttivaihtelu ks : s on säily-

nyt vain muutamissa sanoissa, muun muassa tasaveroista sukulaisuussuhdetta 
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osoittavissa nimityksissä, kuten vennakse/d : vennas/te, õeksed, käliksed 

(edellisten mukaan ilmeisesti analogisesti omaksed), sekä sanassa juukse : 

juus, juus/t (= sm. hiukse/n : hius; Kettunen 1962: 70), joka yksinäisenä tapa-

uksena pyrkii arkipuheessa taipumaan uks-nominin tavoin: juuks : juukse : 

juus/t (Hint 1998a: 237). 

Tavallisesti konsonanttivaihtelu ks : s on virossa syrjäytynyt kauttaaltaan 

s:llisen taivutuksen tieltä, joten paradigma on vaihtelusuhteitaan yksinkertais-

tunut, esimerkiksi jalas : jalase, sõrmus : sõrmuse, teos : teose, vastus : 

vastuse. Näin ollen sanat taipuvat edellisessä kohdassa käsiteltyjen ominai-

suudennimien tavoin ja laajemmin ottaen noudattavat samoja taivutustyyppe-

jä kuin ne-nominit, joihin niitä yhdistävät vastaavarakenteiset vartaloallomor-

fit: se-loppuinen vokaalivartalo ja s-loppuinen konsonanttivartalo. Taivutus, 

jossa eroja on lähinnä monikonmuodostuksessa, määräytyy ensi sijassa tavu-

luvun ja kvantiteetin perusteella (ks. Remes 1983: 68–69 sekä luku 9.1.4). 

Vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussakin kirjavirossa käytettiin sellaisia 

muotoja kuin esimerkiksi soomuksed, katuksel, sõrmukse, teoksed, lihaksed, 

mikä osoittaa analogisen tasoittumisen myöhäisyyttä. Kielikonferenssissa 

1909 päätettiin, että paradigmoissa tulisi sukulaisuussanastoa lukuun ottamat-

ta käyttää vaihteluttomasti s:llistä taivutusta. (Kask 1972: 60.) Yhtymä ks ta-

vataan edelleenkin säilyneenä muutamissa leksikaalistumatapauksissa: teok-

sil ’tekeillä, valmisteilla’, pahuksis (olema) ’olla vihoissa, kantaa kaunaa’. 

Vaihtelu ks : s esiintyy sekä suomen verbissä juokse/n : juos/ta että sen 

virolaisessa vastineessa jookse/n : joos/ta. Vaihtelun sääntö ei kuitenkaan ole 

samanlainen, vaan virossa ks lyhenee s:ksi konsonanttivartalon lopussa aino-

astaan t-alkuisen suffiksin edellä: joos/ta, joos/tes, joos/ti, joos/tud. Muulloin 

ks säilyy, esimerkiksi jooks/ku, jooks/ke, jooks/nud, mikä osin johtunee alku-

aan vokaalivartaloisten muotojen sisäheittoisuuden vaikutuksesta (jooks/ma, 

jooks/va jne.; vrt. sm. juokse/maan, juokse/van). Suomen piekse/n : 

pies/tä -paradigmalla ei ole kirjavirossa tarkkaa vastinetta, vaan siellä esiin-

tyy yksivartaloista pieksää-verbiämme vastaava peks/ta : peksa/n, jonka tai-

vutus on sekundaaristi kaksivartaloinen ja jossa ks säilyy kaikissa konsonant-

tivartaloisissa muodoissa. Samalla tavalla vaihtelemattomia ovat maks/ta : 

maksa/n sekä ps:llinen lüps/ta : lüpsa/n, joiden paradigmaan niin ikään sisäl-

tyy osin säännönmukaisen kehityksen myötä (esim. maks/ma, lüps/nud) ja 

osin analogisesti (esim. maks/ta, lüps/tes) syntyneitä konsonanttivartaloisia 

muotoja. 



 211 

Verbiparadigmojen tavallisin klusiilin ja sibilantin yhtymä on ts, joka 

suomessa vaihtelee konsonanttivartalon loppu-t:n kanssa, esimerkiksi 

merkitse/n : merkit/köön, vallitse/e : vallit/koon. Kirjavirosta vastaava vaihte-

lu puuttuu täysin, koska historiallisesti itse-verbejämme vastaavassa johdos-

tyypissä on kauttaaltaan yleistynyt vokaalivartaloon perustuva taivutus (vrt. 

virE valida : valitse ’wählen’; Posti 1953: 70) ja paradigmasta on näin tullut 

yksivartaloinen: valitse/da : valitse/b : valitse/gu : valitse/nud. Kaksivartaloi-

suutta tavataan vain silloin, kun ts on ensi ja toisen tavun rajalla; yhtymä on 

kuitenkin vaihteluton: 

kaitse/n : kaits/ta, kaits/ku, kaits/nud 

maitse/n : maits/ta, maits/ku, maits/nud 

Tällaiset konsonanttivartaloiset muodot eivät ole alkuperäisiä, kuten osoittaa 

vertaaminen suomen verbityyppiin kaitsen : kaita, kaitkoon, kainnut, ja viro-

laiset paradigmat kuvastavatkin samantapaista ts-edustuksen yleistämistä 

kuin suomessa jo tavallisempi laskea-tyypin tavoin taipuva kaitsea : kaitsen : 

kaitsekoon : kaitsenut. 

3. Suomen kielessä on useita sanaryhmiä, joissa vokaalienvälistä m:ää vastaa 

konsonanttivartalon ja osassa tapauksia myös sanan lopussa n. Vaihtelu esiin-

tyy ensinnäkin muutamissa kaksitavuisissa e-vartaloisissa nomineissa, esi-

merkiksi lumi, lume/n : lun/ta, liemi, lieme/n : lien/tä, lien/ten. Osassa para-

digmoja vaihtelu on väistymässä tai väistynyt, kuten osoittavat muun muassa 

nyt jo harvinaiset monikon genetiivit nien/ten ja tain/ten sekä vanhentunut 

tuomi-sanan partitiivi tuon/ta. 

Toisen, huomattavasti suuremman ryhmän muodostavat sanatyyppiin 

kytkin, uistin kuuluvat nominit, esimerkiksi avaime/n : avain, avain/ta, 

avain/ten. Niihin liittyvät taivutukseltaan sydäme/n : sydän, sydän/tä ja muu-

tamat mA-vartaloiset nominit, kuten lämpimä/n : lämmin, muutama/n : 

muu(d)an. Vokaalin kahtalaisuutta on paradigmassa happama/n ~ 

happame/n : hapan. Samaan ryhmään kuuluu alkuaan myös seitsemä/n : 

seitsen, jossa nominatiivi (toisin kuin sekundaari seitsemän) on täysin viron 

seitse-muodon äännevastine (vokaalivartalossa me-loppuinen variantti: gen. 

seitsme). Kolmanneksi suomen m : n -vaihtelutapauksiin kuuluu karitiivi-

adjektiivien runsaslukuinen paradigmatyyppi: onnettoma/n : onneton, 

onneton/ta (jo vanhentunut on monikon genetiivi onneton/ten). 



 212 

Vaihtelu m : n esiintyy viron kirjakielessä vain paradigmoissa lumi : 

lun/d ja leem, leeme : leen/t, leen/te sekä südame : südan/t, jonka nominatii-

vista süda on sananloppuinen n kadonnut. Tavallisesti kytkin, 

uistin -tyyppiämme vastaavasta viron paradigmatyypistä puuttuu n nomina-

tiivin ohella myös alkuperäisen konsonanttivartalon lopusta, joten äännevaih-

telu on oikeastaan m : Ø, esimerkiksi aseme : ase, ase/t, seitsme : seitse, 

seitse/t ja võtme : võti, võti/t ’avain’ (vrt. sm. ottime/n : otin, otin/ta). Para-

digmatyyppi on siten restrukturoitunut sellaiseksi, että siinä on kaksi erilaista 

vokaalivartaloa. Tyyppi on ollut myös ekspansiivinen, sillä siihen on siirtynyt 

sanoja muista taivutustyypeistä, kuten habe : habeme, jäse : jäseme, kibe : 

kibeme, side : sideme, säde : sädeme (vrt. sm. [vanh.] haven : hapemen, 

jäsen : jäsenen, kiven : kipenen, side : siteen, säde : säteen; ks. lähemmin 

9.1.3). Huomattakoon, ettei nominatiivin asu analogisten siirtymisten ja kato-

ilmiöiden vuoksi anna välttämättä vihjettä taivutuksesta, vaan esimerkiksi ta-

pauksissa kibe : kibeme ’hiukka(nen), murunen’ ja kibe : kibeda ’kitkerä, 

katkera’ sekä pude : pudeme ’kariste; helve, hiutale’ ja pude : pudeda ’laho; 

löyhä; murea’ on sanaluokka ratkaiseva. Sanoissa side : sideme ’side, kääre’ 

ja side : side ’yhteys, yhteydenpito; viestitys’ on sanaluokkakin sama ja mer-

kitys ratkaisee taivutuksen (ja vastaavasti taivutus merkityksen). 

Viron karitiiviadjektiivien vartalosuhteet ovat yksinkertaistuneet äänne-

vaihteluttomiksi, koska loppu-n:n kadon tähden vokaaliloppuiseksi tullut no-

minatiivi/konsonanttivartalo on otettu taivutuksen perustaksi: õnnetu : gen. 

õnnetu : part. õnnetu/t, rahutu : gen. rahutu : part. rahutu/t. Kirjavirossa käy-

tettiin vielä 1800-luvun lopulla paremmin suomen edustusta vastaavaa ma-

loppuista vokaalivartaloa, esimerkiksi yks. gen. õnnetuma, mon. nom. 

hooletumad. Wiedemannin sanakirjakin (1893) tuntee vain taivutuksen jala-

tu : gen. jalatuma, hooletu : gen. hooletuma. Lyhyempien, ma-ainesta vailla 

olevien muotojen murretausta on etelävirolainen. (Kask 1972: 113.) Nykyvi-

rossa sellaiset muodot kuin õnnetuma, rahutuma ovat karitiiviadjektiivien 

komparatiivin genetiivejä (nom. õnnetum, rahutum; vrt. sm. rauhattomampi : 

rauhattomamman). 

4. Suomessa on useita nominityyppejä, joissa konsonanttivartalon loppu-

konsonanttia vastaa vokaalivartalossa kato. Nominatiivi on osassa paradig-

moja konsonanttivartalon kaltainen, osassa taas ex-loppuinen. Virossa vokaa-

livartalot ovat supistuman jälkeen lyhentyneet edelleen ja paradigmat ovat 

yleensä muutenkin restrukturoituneet niin, ettei vastaavia vaihteluja siellä ta-

vata. Lähimpänä suomen mukaista edustusta on s-loppuisten kirves, 
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hammas -tyyppisten sanojen paradigma, esimerkiksi vir. kirves, kirves/t : 

kirve, hammas, hammas/t : hamba, vrt. sm. kirves, kirves/tä : kirvee/n, 

hammas, hammas/ta : hampaa/n. Tästä edustuksesta poikkeavat viron mees : 

mehe (= sm. mies : miehe/n; kummassakin kielessä vaihtelu s : h) ja paras : 

paraja ’sopiva, sovelias; kohtuullinen’ (vaihtelu s : j; vrt. sm. paras : 

parhaa/n, jonka vokaalivartalossa on tapahtunut h:n metateesi). 

Kun suomessa on konsonanttivartalon ja osin nominatiivin loppu-t vaih-

telussa kadon kanssa, on virossa eri tapauksissa vaihtelu väistynyt ja aiemmat 

kaksivartaloiset paradigmat ovat nykykielen kannalta yksivartaloisia. Konso-

nanttivartalon ja suffiksimorfeemin rajalla ollutta geminaattaa edustaa nyky-

virossa suffiksaalinen t, joka liittyy vokaalivartaloon. Kyseeseen tulevat 

t-loppuiset nominit sekä varhemmat ek- ja eh-nominit. Suomen kätkyt : 

kätkye/n : kätkyt/tä -paradigmatyyppiä vastaa virossa tyyppi kätki : kätki : 

kätki/t; samoin on esimerkiksi neitsi : neitsi : neitsi/t, lõuna : lõuna : lõuna/t 

(vrt. sm. murt. ja karj. lounat) ja vartalosuhteiltaan erikoinen õlu : õlle : õlu/t. 

Vielä vanhassa kirjavirossa on esiintynyt yksikön nominatiivin -t, esimerkiksi 

Müllerillä Neützit, Neutzit (= neitsi), Lounadt (Kettunen 1962: 53; Kask 

1972: 87). Poikkeustapaus on suomen sanan kevät : kevään : kevät/tä vastine, 

jossa on dentaaliklusiili kaikissa paradigman muodoissa ja partitiivi perustuu 

sekundaaristi vokaalivartaloon: kevad : kevade : kevade/t. Vanhemmassa kir-

jakielessä on käytetty analogista, vokaalivartalosta abstrahoitua nominatiivia, 

esimerkiksi (Wiedemann 1893: palsta 268) kewade : gen. kewade (on myös 

muutosta -t > Ø osoittava nominatiivi kewa, kuten yhdyssanassa kewalillik). 

Suomessa aiempien ek- ja eh-nominien nykyisiä taivutussuhteita kastex : 

kastee/n : kastet/ta ja huonex : huonee/n : huonet/ta vastaavat virossa 

t-loppuisten sanojen tavoin yksinkertaistuneet paradigmat, joissa kaikki muo-

dot perustuvat nykyään vokaalivartaloon, esimerkiksi ²kaste : ³kaste : ²kaste/t, 

²hoone : ³hoone : ²hoone/t ja side : side : side/t (ks. lähemmin 9.1.3). 

Suomen verbien taivutustyypeissä supistumaverbeillä on äännevaihtelu, 

jossa konsonanttivartalon loppu-t:tä vastaa vokaalivartalossa kato (imperfek-

tissä diakronisesti kuitenkin s), esimerkiksi vastat/koon : vastaa/n, 

hypät/köön : hyppää/n, lisät/köön : lisää/n, luvat/koon : lupaa/n. Assimilaati-

on takia t on muuttuneena n:ksi n-alkuisen suffiksin edellä: vastan/nut, 

lisän/nee. Virossa supistumaverbien paradigmatyypissä on tapahtunut huo-

mattavaa restrukturoitumista, sillä vokaalivartalon lyhenemisen sekä konso-

nanttivartaloisten muotojen morfeeminrajaisten muutosten vuoksi taivutus 

perustuu nykyään aina lyhyeen vokaaliin päättyvään vokaalivartaloon. Varta-
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lo on myös aina astevaihtelussa siten, että alkuperäisissä vokaalivartaloisissa 

muodoissa on vahva aste ja entisissä konsonanttivartaloisissa muodoissa 

heikko aste: 

³vasta/ma, ³vasta/n : ²vasta/ku, ²vasta/ti, ²vasta/nud 

³hüppa/ma, ³hüppa/n : ²hüpa/ku, ²hüpa/ti, ²hüpa/nud 

Lyhytkvantiteettisten supistumaverbien paradigmat ovat siirtyneet elama-

tyyppiin, johon alkuaan kuuluu yksivartaloisia verbejä ja jossa ei esiinny as-

tevaihtelua, esimerkiksi lisa/da : lisa/n : lisa/gu, luba/da : luba/n : luba/gu 

(vrt. sm. lisätä : lisään : lisätköön, luvata : lupaan : luvatkoon). (Supistuma-

verbeistä lähemmin luvussa 9.2.2.) 

5. Vokaalivaihteluista kuuluvat suomen kielessä tärkeimpiin ne, jotka ovat 

suffiksaalisen i:n aiheuttamia morfofonologisia vaihteluja nominien monikos-

sa ja superlatiivissa sekä verbien imperfektissä ja konditionaalissa. Suffiksaa-

lisen i:n edellä vartalovokaali voi (a) säilyä samana, (b) muuttua laadultaan 

tai (c) kadota, esimerkiksi 

a) talo : taloissa 

keskustelu : keskusteluissa 

kesy : kesyin 

nukkuu : nukkui : nukkuisi 

b) kala : kaloissa 

mansikka : mansikoissa 

siisti : siistein 

laulaa : lauloi 

c) koira : koirissa 

matala : matalissa 

pimeä : pimeissä 

kylmä : kylmin 

lukee : luki : lukisi 

Lisäksi suffiksaalinen i lyhentää ensi tavun pitkän vokaaliaineksen: 

maa : maita 

jään : jäin : jäisin 

suo (< *sō) : soita 

vien (< *vēn) : vein : veisin 
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Niin ikään jälkitavujen pitkää (supistuma)vokaalia vastaa tavallisesti suffik-

saalisen i:n edellä lyhyt vokaali, joka muodostaa i:n kanssa diftongin: 

sateen : sateita 

hampaan : hampaita 

harmaa : harmain 

kauniin : kaunein (superlatiivissa ii : e) 

vastaa : vastaisi 

Virossa on suffiksaalisen i:n aiheuttamia morfofonologisia vaihteluja huomat-

tavasti vähemmän kuin suomessa. Syitä on useita. Ensinnäkin i:llisten suffik-

sien määrä on viron taivutusjärjestelmässä vähäisempi, sillä superlatiivin 

(-m : -ma) ja konditionaalin (-ksi- : -ks) tunnukset eivät ole i-alkuisia (syn-

teettisen superlatiivin diftongillinen tyyppi saadaan i-monikon vartalosta, 

esim. ilusai/m, kaunei/m, ja lyhyt, fleksiivinen superlatiivi vartalovaihteluin, 

esim. halvi/m, piki/m, suuri/m, korralike/m; Hint 1987: 221; Remes 1991: 

132–135). Toiseksi monikossa on i-tunnuksen käyttö mahdollista vain osassa 

sanatyyppejä, ja verbien imperfekti muodostetaan aktiivissa i-tunnuksella ai-

noastaan muutamissa paradigmatyypeissä.  

Monikonmuodostuksessa vertautuvat suomeen parhaiten viron yksitavu-

jen ja osin i-vartalojen monikot, samoin supistumadiftongilliset tapaukset: 

maa : maid; soo : soid; tee : teid (pitkä vokaali lyhenee) 

paber, paberi : pabereid; album, albumi : albumeid; tiiger, tiigri : tiigreid 

(i + i > ei) 

rikas, rikka : rikkaid; kirves, kirve : kirveid (supistuma) 

Agglutinatiivisen i-monikon muodot eivät kuitenkaan aina muistuta suoma-

laisia vastineitaan. Suomesta poiketen voivat virossa esimerkiksi vartalon a ja 

e esiintyä vaihtelematta muissakin kuin supistumaperäisissä muodoissa: 

kuulus, kuulsa : kuulsaid; ilus, ilusa : ilusaid (vrt. sm. kuuluisia, iloisia, 

joissa -a > Ø) 

punane, punase : punaseid; teos, teose : teoseid (vrt. sm. punaisia, teok-

sia, joissa -e > Ø) 

Osa viron historiallisen i-monikon piiriin kuuluvista paradigmatyypeistä 

käyttää fleksiivistä eli vartalomonikkoa, jossa ei ole erityistä monikon suffik-

sia, vaan monikollisuutta ilmaistaan vartalossa esiintyvin vokaalivaihteluin: 

kala : kalu; pesa : pesi; keel, keele : keeli; klaas, klaasi : klaase; rahulik, 
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rahulikku : rahulikke (ks. 5.1.2). Diakronisesti suomeen verraten on monikon 

i tietysti säilyneenä vain sellaisissa muodoissa kuin esimerkiksi pesi, silmi, 

keeli, teisi ja käsi (muutamia sanoja sisältävä käsi on ainoa paradigmatyyppi, 

jossa viron kirjakieli sallii yksikön nominatiivin ja monikon partitiivin ho-

monymian, vrt. nimi : nimesid, mägi : mägesid; monikon partitiivi ei *nimi, 

*mägi – suomessa samantyyppiset käsiä, nimiä, mäkiä). 

Viron imperfekti muodostetaan aktiivissa vain muutamissa sanatyypeissä 

i-tunnuksella (ks. 5.2.2.2). Suomea lähellä ovat yksitavujen sekä muutamien 

kaksitavuisten 1. kvantiteetttiasteen verbien imperfektit, esimerkiksi 

saan : sain, jään : jäin, toon : tõin, söön : sõin (pitkä vokaali lyhenee) 

olen : olin, tulen : tulin, panen : panin, pesen : pesin, näen : nägin, teen : 

tegin, pean : pidin (vartalovokaali katoaa; imperfektissä astevaihteluver-

beillä aina vahva aste) 

Suomalaisen on kuitenkin huomattava viron kielessä tärkeä kahtalaisuus, joka 

tavataan yksitavuisten nominien ja verbien välillä oo+i- ja öö+i-tapauksissa: 

nomineissa morfofonologisen prosessin tuloksena on oi/öi (soo : soid, töö : 

töid, kuten sm. soita, töitä), mutta verbeissä sekä oo:llisilla että öö:llisillä sa-

noilla õi (suomessa nominien tavoin toin ja söin). 

Verbityypissä seisma, tõusma, jossa imperfekti on yksikön 3. persoonaa 

lukuun ottamatta i-tunnuksinen, on osassa paradigmoja eroa suomeen verrat-

tuna vartalovokaalin erilaisen edustuksen takia. Toisaalta on sellaisia suomea 

lähellä olevia taivutussuhteita kuin lüpsan : lüpsin, jooksen : jooksin, tõusen : 

tõusin (vrt. sm. lypsin, juoksin, nousin), mutta toisaalta maksan : maksin, sei-

san : seisin (vrt. sm. maksoin, seisoin). Imperfektissä ei jälkitavujen diftongi 

ole mahdollinen. Useat erot viron seisma, seista -verbin ja suomen seistä-

verbin välillä johtuvat siitä, että seistä on vajaaparadigmainen: siltä puuttuvat 

vokaalivartaloiset muodot, jollaisia virossa on (suomessa pitäisi vastaavasti 

olla *seisän, *seisät jne.). Virossa täydellisen paradigman omaavalla seisoa-

verbillämme on vastine ainoastaan murteissa (virR seisuma, seisoma; VMS II 

s. 398; Must 1987: 154). 

Huomattakoon, ettei virossa osassa verbityyppejä esiintyvä yksikön 3. 

persoonan imperfektimuotojen tunnus -is aiheuta vartalovokaalissa vaihtelu-

ja, koska se liittyy konsonanttivartaloon (sisäheittoisesta ma-infinitiivistä saa-

tavaan vartaloon), esimerkiksi laul/ma : laul/is, saat/ma : saat/is, murd/ma : 

murd/is ja samoin maks/ma : maks/is (vrt. luge/ma : luge/s, ela/ma : ela/s). 
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Alkuperäinen imperfektin i olisi loppuheiton vuoksi kadonnut tällaisista yksi-

kön 3. persoonan muodoista, kuten osoittaa esimerkiksi asu läks (= sm. läksi). 

6. Tärkeitä eroja suomen ja viron välillä on kahdessa eri muotoryhmässä esiin-

tyvässä a : e -vaihtelussa (suomessa a/ä : e). Vartalon a:ta, suomessa myös 

ä:tä, vastaa e tiettyjen paradigmojen komparatiivi- ja passiivimuodoissa, mut-

ta vaihtelut koskevat kielissä vain osin samoja tapauksia.  

Suomessa kaksitavuisten nominivartaloiden loppu-a/-ä vaihtuu automaat-

tisesti e:hen komparatiivin tunnuksen edellä: 

vanha : vanhempi, arka : arempi 

köyhä : köyhempi, märkä : märempi 

Sama vaihtelu voi esiintyä substantiiveissakin, esimerkiksi ranta : rannem-

pana ja ilta : illemmalla. Virossa tavataan vastaava vokaalivaihtelu, mutta 

sääntö on erilainen. Vaihtelu koskee a- ja u-vartaloisia heikkenevässä aste-

vaihtelussa olevia adjektiiveja (jalg-, sai-, padi- ja sõber-tyypit): 

arg, ara : arem; külm, külma : külmem 

lai, laia : laiem 

kuri, kurja : kurjem 

paks, paksu : paksem (vrt. sm. paksumpi) 

vali ’kova’, valju : valjem (vrt. sm. valjumpi) 

nõder, nõdra : nõdrem 

Lisäksi vaihtelu esiintyy osassa kaksitavuisia 1. kvantiteettiasteen adjektiive-

ja, esimerkiksi vana : vanem, kõva : kõvem, paha : pahem, süva : süvem. Sitä, 

ettei a : e -vaihtelu ole virossa automaattinen, osoittavat muun muassa sellai-

set 1. kvantiteettiasteen komparaatiosuhteet  kuin kena : kenam, püha : 

püham, samoin tapaukset ²roosa : ²roosam ja ³vahva : ³vahvam (’uljas; rehti, 

reilu’; vrt. sm. vahvempi). Jonkin verran kirjavirossa (osin vanhemmassa käy-

tössä) ja murteissa on a-vartaloisia substantiiveja, joista käytetään kompara-

tiivia ja joissa tunnuksen edellä on a:n sijasta e (eräissä murteissa vaihtelu 

puuttuu), esimerkiksi (koer : koera :) koerem, (sõber : sõbra :) sõbrem ~ 

sõbram, (saks : saksa :) saksem ~ saksam, (asi : asja :) asjem (Neetar 1975: 

293–297). 
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7. Suomen kielen verbeillä on vartalovokaalin vaihtelu a/ä : e automaattisesti 

passiivin pitemmän tunnuksen edellä: 

otan : otettiin, otetaan 

heitän : heitettiin, heitetään 

kirjoitan : kirjoitettiin, kirjoitetaan 

vähennän : vähennettiin, vähennetään 

Virossa vaihtelu a : e tavataan säännöllisenä vain yhden verbiryhmän, saat-

ma-tyypin, passiivissa; passiivin tunnuksen konsonantti ei ole astevaihtelussa: 

saatma, saadan : saadeti, saadetakse 

päästma, päästan : päästeti, päästetakse 

petma, petan : peteti, petetakse 

tapma, tapan : tapeti, tapetakse 

Viidellä edellä mainittuun tyyppiin omana ryhmänään kuuluvalla sanalla, 

verbeillä jätma, katma, kütma, matma ja võtma (vartalossa ennen -t:tä lyhyt 

vokaali), on passiivimuodoissa erilainen heikkoasteinen vartalo kuin aktiivis-

sa, koska t katoaa dissimilatorisesti vokaalien välistä, esimerkiksi jätan : 

jäetakse, kütan : köeti, võtan : võetud (ei *jätetakse, *küteti, *võtetud). Sama-

rakenteisessa verbissä petma, petan : petetakse katoa ei ole, sillä passiivi olisi 

muutoin samanlainen kuin pidama-verbillä. 

Teonsana pidama muodostaakin muutaman muun yksittäisen verbin 

kanssa pienen ryhmän, jossa niin ikään on passiivin tunnuksen edellä 

a : e -vaihtelu:  

pidama, pean : peeti, peetakse 

vedama, vean : veeti, veetakse  

pügama, pöan : pöeti, pöetakse (myös pügan : pügati) 

ajama, ajan : aeti, aetakse (passiivissa j > Ø) 

Muutoin suomen e:llisiä passiivimuotoja vastaavat virossa a:lliset elatakse, 

kirjutati, kasvatud (vrt. sm. kasvettu), jagatav (vrt. sm. jaettava) jne. Viron 

kirjakielen edustuksen taustalla on suomen mukaisesta kannasta poiketen 

pohjoisviron murteissa tapahtunut passiivin lyhyemmän tunnuksen sisältänei-

den muotojen kehitys (tällöin e ei ole kuulunutkaan tunnuksen edelle; ks. 

Posti 1975: 327–331; tarkemmin luvussa 5.2.1). Suomen kirjoitettu-, 

parannettu-tyyppisillä muodoilla on tarkempi vastine etelävirossa: kirjutet, 

parandet. Tällaiset partisiipit kuuluivat Aavikin tärkeimpien morfologisten 
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kielenuudistusehdotusten joukkoon, mutta muodot eivät tulleet yleiseen käyt-

töön (Aavik 1971 [1924] : 210; Kask 1966: 18; ks. myös Tauli 1968: 72). 

Esimerkiksi Kettusen (1919: 33) mielestä uudistus oli ”kaheldes tagasilüka-

tav”. Aavik olisi halunnut muutenkin siirtymistä e:llisiin passiivimuotoihin, 

kuten kirjutetakse, parandetakse, armastetav (pro kirjutatakse, parandatakse, 

armastatav; Kask, mas. 19). 

Edellä olen tarkastellut muutamien suomen morfofonologisten vaihtelu-

jen virolaisia vastineita suomen kielen näkökulmasta. Suomessa esiintyy 

myös vaihteluja, joilla ei ole virossa vastinetta. Esimerkiksi yksivartaloisten 

e-verbien 2. infinitiivin tunnuksen edellä oleva vaihtelu e : i ei tule virossa 

kyseeseen, koska tunnus liittyy kirjakielessä näissä tapauksissa aina konso-

nanttialkuisena vartaloon: sm. luke/e : luki/essa, luki/en; kulke/e : kulki/essa, 

kulki/en (vrt. vir. luge/des, kulge/des). Vastaavasti virossa on vaihteluja, jol-

laisia ei suomessa ainakaan kirjakielessä esiinny, muun muassa yksitavuisten 

labiaalivokaalisten verbien vaihtelu oo : uu, öö : üü [üi] vokaalialkuisen suf-

fiksin edellä: too/ma, too/n, too/di : tuu/a, tuu/es, tuu/akse; söö/ma, söö/n, 

söö/di : süü/a, süü/es, süü/akse. Suomelle vieraita ovat myös viron kvalitatii-

visen astevaihtelun heikossa asteessa esiintyvät supistuma-ainesten lukuisat 

vokaalivaihtelut, joissa suppea vokaali väljenee vastaavaksi puolisuppeaksi, 

esimerkiksi idu : eo/d, lugu : loo/d, madu : mao/d, tugi : toe/d, ütle/ma : 

öel/da. 
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9 Paradigmatyyppien suhteista 

Kielessä esiintyvät morfosyntaktiset piirteet määrittävät, millaisia taivutusmuoto-

ja eri sanaluokkien sanoilla voi olla. Sanan taivutusmuotojen kokonaisuus muo-

dostaa paradigman, muotosarjan. Kielessä on saman verran paradigmoja, kuin on 

eri tavoin taipuvia lekseemejä. (Karlsson 1983: 38 ja 1998: 111.) Nominien ja 

verbien taivutustyypit esitetään yleensä sanakirjoissa (mm. NS, KTS, ÕS 1999) 

taulukkoina tai luetteloina. Tyyppeihin kuuluvien lekseemien määrät voivat 

suuresti vaihdella tuhansista vain muutamaan (ks. esim. Karlsson 1983: 201), ja 

eräät lekseemit, kuten esimerkiksi suomen mies, vasen ja olla sekä viron kevad, 

paras ja minema, muodostavat oman yhden sanan paradigmatyyppinsä. 

Paradigman määräävät suomessa ja virossa vapaan morfeemin eri allomorfien 

vaihtelevat osat (ks. suomen osalta Karlsson 1983: 38–39). Kielissä vaikuttavat 

tyypin määräytymiseen hyvin samantapaiset seikat: astevaihtelu ja muut äänne-

vaihtelut, tavuluku, nominatiivin ja/tai vartalon loppuäänne tai -äänteet. Virossa 

on lisäksi tärkeä kriteeri kvantiteetti (Remes 1983: 67, 148). Luonnollisesti 

kielten erilliskehityksen aikaiset muutokset ovat eriyttäneet niiden vanhoja yhtei-

siä paradigmatyyppejä toisistaan siinä määrin, ettei täysin yksiyksistä vastaavuut-

ta ole mahdollista löytää. Kuitenkin voidaan havaita, että osa sanatyypeistä on 

melko lähekkäisiä; erot ovat vähäisiä ja säännöllisiä (esimerkiksi erot kielten 

monikko- tai imperfektityyppien välillä). Muun muassa sellaiset viron nominityy-

pit kuin puu, kala, teine, jalg, hoone ja kirves ovat lähellä suomalaisia vastinei-

taan ja ovat ikään kuin odotuksenmukaisessa suhteessa suomen paradigmoihin 

puu, kala, toinen, jalka, huone ja kirves. Säännöllinen vastaavuus on esimerkiksi 

niiden monikon partitiiveilla: sm. puita – vir. puid, kaloja – kalu, toisia – teisi, 

jalkoja – jalgu, huoneita – hooneid, kirveitä – kirveid.  

Samalla tavoin viron verbityypeillä saama, tulema, lugema, õppima ja hüp-

pama on – eräistä viron erikoisuuksista huolimatta – melko läheiset suomalaiset 

vastineensa saada, tulla, lukea, oppia ja hypätä. Esimerkiksi imperfekti on osin 

samanlainen: sm. sain – vir. sain, tulit – tulid, hyppäsimme – hüppasime. Tyypeis-

sä lugema ja õppima kielten imperfektit ovat erilaiset, mutta muun muassa aste-

vaihtelusuhteet ovat samansuuntaiset: sm. lukea : luen, oppia : opin – vir. 

lugeda : loen, õppida : õpin. Lisäksi õppima-tyypissä puuttuu kirjavirossa toisen, 

avoimen tavun vokaalin heittyminen (Kettunen 1962: 163–165). Suomen mukaan 

vokaali esiintyy ma-infinitiivin ohella esimerkiksi muodoissa õppinud, õppige 

(vrt. saatma, kandma, laulma, saatnud, laulnud, kandke, laulge; suomessa saat-

tamaan, laulanut, kantakaa jne., kuten oppimaan, oppinut, oppikaa).  
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Vapaiden morfeemien taivutustyypin määräytymiseen kuuluu olennaisesti 

pääteallomorfia eli pääteparadigma (Paunonen 1976a: 104; Karlsson [1983: 365] 

puhuu päätesarjoista), koska useat kielioppikategoriat ovat sellaisia, ettei niillä ole 

vain yhtä, kaikissa tapauksissa esiintyvää morfeemin asua. Esimerkiksi suomen 

nominien taivutuksessa pääteparadigman kannalta tärkeitä muotoja ovat yksikön 

ja monikon partitiivi, yksikön ja monikon illatiivi sekä monikon genetiivi. Pauno-

nen (mp.; ks. myös Karlsson, mp.) vertaa suomen kone ja talo -tyyppisiä para-

digmoja keskenään: a) kone : konet/ta : konee/seen : konei/ta : konei/den : 

konei/siin, b) talo : talo/a : talo/on : taloj/a : taloj/en : taloi/hin. Niiden päätepa-

radigmat ovat erilaiset: 

a) -ta : -seen : -ta : -den : -siin 

b) -a : -Vn : -a : -en : -hin 

Hän huomauttaa siitä, että pääteparadigma ei välttämättä osoita taivutustyypeittäi-

siä eroja, vaan erot voivat esiintyä vartalovarianteissa. 

Virossa nominien pääteparadigma on varsin lähellä suomea: keskeisiä muoto-

ja ovat yksikön ja monikon partitiivi, yksikön illatiivi sekä monikon genetiivi. 

Muotoihin ei kuulu kuitenkaan monikon illatiivi, joka normaalisti, muutamia 

leksikaalistumatapauksia (esim. (vaatas) silmi, (jäi) jalgu) lukuun ottamatta, on 

aina sse-päätteinen. Monikon genetiivin suffiksivariantit, joita on selvästi vä-

hemmän kuin suomessa, ovat sikäli tärkeässä asemassa, että ne ovat perustana de-

monikolle. Otan virolaisia pääteparadimasuhteita valaisemaan muutaman esimer-

kin; muotoina ovat yksikön nominatiivi, partitiivi ja illatiivi sekä monikon gene-

tiivi ja partitiivi: a) kala : kala : kala/sse : kala/de : kalu ~ kala/sid, b) vale : 

vale/t : vale/sse : vale/de : vale/sid, c) keel : keel/t : keele/sse ~ keel/de : keel/te : 

keeli, d) linn : linna : linna/ssa ~ linna : linna/de : linnu ~ linna/sid, e) madal : 

madala/t : madala/sse : madala/te : madala/i/d. Esimerkkien pääteparadigmat 

ovat 

a) Ø : -sse : -de : Ø/-sid 

b) -t : -sse : -de : -sid 

c) -t : -sse/-de : -te : Ø 

d) Ø : -sse/Ø : -de : Ø/-sid 

e) -t : -sse : -te : -(i)d 

Verbien pääteparadigman kannalta tärkeitä muotoja ovat suomessa Karlssonin 

(1983: 365) mukaan suffiksiallomorfiaa sisältävät 1. ja 2. infinitiivi, passiivin 

indikatiivin preesens, aktiivin indikatiivin imperfekti, potentiaali ja aktiivin 2. 
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partisiippi. Imperfekti ei kuulu sarjaan, ellei supistumaverbien imperfektin tun-

nukseksi katsota Karlssonin tapaan si-ainesta. Kuten jo aiemmin on todettu, ovat 

tulkinnan kannalta ongelmallisia muodot, joissa t-loppuiseen konsonantti-

vartaloon on liittynyt t-alkuinen suffiksi ja näin muodostunut geminaatta on 

heikkoasteisissa tapauksissa lyhentynyt yksinäis-t:ksi, jolloin selkeä morfeemin-

raja on hämärtynyt (esim. vastat/a vai vasta/ta?). Muutamia esimerkkejä Karlsso-

nin mukaan selvärajaisista paradigmoista (imperfekti jätetty pois): a) saa/da : 

saa/de/ssa : saa/da/an : saa/ne/e : saa/nut, b) sano/a : sano/e/ssa : sano/ta/an : 

sano/ne/e : sano/nut, c) tul/la : tul/le/ssa : tul/la/an : tul/le/e : tul/lut, d) juos/ta : 

juos/te/ssa : juos/ta/an : juos/se/e : juos/sut. Pääteparadigmat ovat siten 

a) -da : -de : -da : -ne : -nut 

b) -a : -e : -ta : -ne : -nut 

c) -la : -le : -la : -le : -lut 

d) -ta : -te : -ta : -se : -sut 

Virossa verbien pääteparadigmaan ei luonnollisestikaan sisälly potentiaalia, eikä 

siihen kuulu liioin aktiivin 2. partisiipin vastine nud-partisiippi, koska sen suffiksi 

on aika n-alkuinen. Sen sijaan da-infinitiivin, des-muodon ja passiivin preesensin 

ohella muotoihin kuuluu kiistatta aktiivin indikatiivin imperfekti. Lisäksi mukaan 

on otettava imperatiivi (ei yks. 2. pers.) ja jussiivi, joiden suffikseissa on alkuklu-

siilin vaihtelua. Virolaisia paradigmoja ovat esimerkiksi a) saa/da : saa/des : 

saa/da/kse : sa/i/n : saa/ge, b) ela/da : ela/des : ela/ta/kse : ela/si/n : ela/ge, 

c) tul/la : tul/les : tul/la/kse : tul/i/n : tul/ge, d) joos/ta : joos/tes : joos/ta/kse : 

jooks/i/n : jooks/ke, e) hüpa/ta : hüpa/tes : hüpa/ta/kse : hüppa/si/n : hüpa/ke 

(sarjoissa imperatiivia edustaa monikon 2. persoonan muoto; jussiivin -ku/-gu 

noudattaa sen klusiilin asua). Muotojen perusteella pääteparadigmat ovat 

a) -da : -des : -da : -i : -ge 

b) -da : -des : -ta : -si : -ge 

c) -la : -les : -la : -i : -ge 

d) -ta : -tes : -ta : -i : -ke 

e) -ta : -tes : -ta : -si : -ke  

Kielten morfologisten suhteiden kannalta ovat kiintoisia ne tapaukset, joissa jokin 

äänneaines kuuluu suomessa sanan vartaloon, leksikaaliseen morfeemiin, mutta 

virossa suffiksiin, kieliopilliseen morfeemiin. Tällöin sen asema para-

digmaverkossa on kielittäin erilainen. Eräät virossa toteutuneet muutokset ovat 

voineet johtaa vartalonloppuisen äänneaineksen siirtymiseen pääteparadigman 
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piiriin. Hyvä esimerkki on imperfektin tunnus -si/-s, joka on supistumaverbien 

paradigmasta yleistynyt useimpiin verbityyppeihin ja joka supistumaverbeilläkin 

katsotaan imperfektin tunnukseksi, vaikka s on alkuaan kuulunut vartaloon, 

oikeastaan kielihistoriallisen johtimen edustajana imperfektissä (vastas/i/n, 

vastas/(i) → vasta/si/n, vasta/s; ks. 5.2.2.2 ja 9.2.2). Verbityypeissä saatma ja 

kandma on aiemmin esitetyllä (ks. 5.2.3 ja 6) tavalla syytä katsoa da-infinitiivin 

tunnukseksi -a, esimerkiksi saat/a, võit/a, kand/a, murd/a, vaikka vokaali oikeas-

taan kuuluukin vartaloon ja diakronisesti muodot ovat tunnuksettomia (vrt. sm. 

saatta/a, kanta/a). Esimerkit osoittavat vartalonloppuisen äänneaineksen morfo-

logistumista, kun se on joutunut uuteen tehtävään.  

Monet kielenmuutokset, muun muassa vartaloseikkojen käsittelyn yhteydessä 

esillä olleet, ovat loitontaneet kielten vanhoja yhteisiä paradigmatyyppejä tavallis-

ta enemmän toisistaan, niin että suomalaisen viron opiskelijan ja vastaavasti 

virolaisen suomen opiskelijan tulee ponnistella äidinkielen häiritsevää vaikutusta 

vältellen erojen oppimisessa (ks. esim. suomen monikon muodostuksen osalta 

Kaivapalu 2005). On aina muistettava, että sana esiintyy puheessa ja tekstissä 

milloin missäkin taivutusmuodossaan. Paunonen (1976a: 83–85) on tähdentänyt 

allomorfisen vaihtelun merkitystä ja – muun muassa Hermann Pauliin viitaten – 

sitä, kuinka taivutuksen kannalta on tärkeää saman sanan paradigman muotojen, 

tietyn muotokategorian jäsenten tai samaan paradigmatyyppiin kuuluvien tapaus-

ten pyrkimys liittyä yhteen. Ihmisen kielitajussa vaikuttavat erilaiset assosiatiivi-

set yhteydet, joiden perusteella syntyy laajempia paradigmaattisia suhteita. Nämä 

puolestaan muodostavat suhdeverkkoja ja ovat taipuvaisia vaikuttamaan toisiinsa.  

Koska suomi ja viro ovat lähisukuisia kieliä, joissa on koko joukko yhteisiä 

tai samantapaisia piirteitä, voivat kielitajussa vaikuttavat assosiatiiviset yhteydet 

herkästi ylittää kielirajan, mikä vaikuttaa toisen kielen oppimiseen ja käyttämi-

seen. Vaikka esimerkiksi viron taivutussuhdetta pere : peres vastaakin suomen 

perhe : perheessä normaalien äänne-erojen perusteella, ei suomen perheitä kui-

tenkaan ole viroksi *pereid (vrt. huoneita – hooneid). Viron verbimuodot jagavad 

ja jaganud eivät ilman muuta kerro, että paradigma on astevaihteluton eikä siten 

täysin vastaa suomen astevaihtelullista jakaa-verbin taivutusta, kuten muun 

muassa muodot jagan ja jagati osoittavat (vrt. sm. jaan, jaettiin). Suomen luvata-

verbin muotojen lupaan ja lupasin virolaisista vastineista luban ja lubasin ei 

puolestaan ilmene, että verbi ei olekaan nykyvirossa enää supistumaverbitaivu-

tuksessa (vrt. supistumav. kaebama: kaeban: kaebasin), vaan on siirtynyt aste-

vaihteluttomaan ja suffiksiparadigmaltaan erilaiseen elama, valama -tyyppiin. 

Siten muodot lubada, lubage ja lubanud eroavat selvästi suomalaisista asuista 
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luvata, luvatkaa ja luvannut (vrt. vir. kaevata : kaevake: kaevanud, joissa on 

astevaihtelun heikko aste). Yhden muodon perusteella on siis vaikeaa tai mahdo-

tonta abstrahoida paradigmaattisia suhteita (ks. Paunonen 1976a: 86). Virossa 

kehitys on voinut joskus johtaa täysin uuteen sanatyyppiin, jolla ei ole lainkaan 

vastinetta suomessa. Tällainen viron sanatyyppi on esimerkiksi tõde : tõe. Suo-

messa e-loppuinen sana ei voi olla suorassa, heikkenevässä astevaihtelussa. 

Kaiken kaikkiaan sanan paradigmatyypin määräytymiseen vaikuttaa virossa 

suomea enemmän vartalon rakenne: tavujen luku ja kvantiteetti. Suomessa ei 

kvantiteetti ole tärkeä, vaan esimerkiksi lyhytensitavuinen kala ja pitkäensi-

tavuinen kaula taipuvat samalla tavoin, ja vastaavasti samanlainen paradigma on 

keskenään nomineilla kone ja huone sekä verbeillä luvata ja palkata. Sanaparien 

virolaiset äännevastineet eivät voi kuulua samoihin taivutustyyppeihin. 

Suomen ja viron paradigmatyyppien suhteiden kannalta ovat erityisen kiin-

nostavia tapaukset, joissa toisen kielen yhtä paradigmaa vastaa toisessa kielessä 

kaksi tai useampia paradigmoja. Vastaavuussuhteet voivat olla hyvin eriasteisia. 

Tarkastelen seuraavassa lähemmin suomen ja viron nomini- ja verbiparadigmojen 

suhteita, etenkin muutamien kielittäin eroavien paradigmatyyppien osalta. 

9.1 Nominiparadigmat 

Suomen ja viron nominiparadigmojen suhteisiin ovat useissa tapauksissa vaikut-

taneet jo aiemmin puheena olleet fonotaktiset seikat, kuten toisen tavun diftongin 

esiintymisen ehdot sekä vokaalisoinnun esiintymisen tai puuttumisen aiheuttamat 

erot vartalovokaaleissa (ks. 4.2.1) ja kielten astevaihtelusuhteet (ks. 4.2.2). Varsin 

paljon kielten paradigmoja on eriyttänyt virossa monien sanojen taivutuksessa 

toteutunut asteyleistys, mikä useimmiten merkitsee vahvan asteen mukaista 

edustusta koko muotosarjassa (esim. ida : ida, naba : naba, vrt. sm. itä : idän, 

napa : navan), harvemmin heikkoa astetta (esim. tava : tava, neiu : neiu, vrt. sm. 

tapa : tavan, neito . neidon).  

Myös käänteisen, vahvenevan astevaihtelun mahdottomuus viron 1. kvanti-

teettiasteen sanoissa on vaikuttanut paradigmoihin restrukturoivasti. Esimerkiksi 

suomen ruis ja ies -sanojen virolaisten vastineiden vahva-asteisissa muodoissa 

supistuma on johtanut yksinäisklusiilin geminoitumiseen (Kettunen 1962: 25–26, 

56–57; Kask 1972: 39–40). Näin olisi päädytty kadon ja (yli)pitkän geminaatan 

vaihteluun, mikä kirjakielessä ei tule kysymykseen, ja lisäksi heikkoasteisten 

muotojen suppeat vokaalit olisivat väljentyneet fonotaksin vaatimuksesta, joten 

tuloksena olisi ollut vaihtelu *roes : rukki, *ee : ikke (vrt. murt. ees : ike; SSA I 
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s.v. ies). Vahva-asteisten muotojen perusteella paradigmat ovat saaneet vanhas-

taan geminaatallisista rikas : rikka, rike : rikke -tyyppisistä taivutussuhteista 

mallin uuteen astevaihteluun, jossa geminaatallinen heikko aste on analoginen ja 

jossa kvalitatiivisesta vaihtelusta on siirrytty kvantitatiiviseen: rukis : rukki, ike : 

ikke (Wiedemann 1893 tuntee myös nominatiivit rugis ja ruis sekä ige ja murteel-

liseksi merkityn taivutuksen ige : ige). Geminaatallinen on myös äes-sanan 

vastineen paradigma äke : äkke (vrt. äestama). Siinä ei kuitenkaan vokaalisto ole 

vaikuttanut eriasteisia muotoja eriyttävästi, ja Wiedemannin sanakirjassa 1893 

onkin vielä päähakusanana äes : äke (gen. myös heikon asteen yleistystä osoittaen 

äe), minkä lisäksi mainitaan taivutus äke : äkke sekä Länsi-Viron saarilla tavatta-

va analogisesti vaihteluton äge : äge. Useissa suomen käänteisessä astevaihtelus-

sa olevien lyhytensitavuisten sanojen vastineissa kehitys on johtanut yksinäisklu-

siilin vahvan asteen yleistykseen ja siirtymiseen me-substantiivityyppiin, esimer-

kiksi ige : igeme, kübe : kübeme (kuten ase [< *asen] : aseme; vrt. sm. ien : 

ikenen, kyven : kypenen) ja säde : sädeme, kube : kubeme (vrt. sm. säde : säteen, 

kuve : kupeen). 

Virossa on joukko tapauksia, joissa kahdella tai useammalla nominiparadig-

malla on suomessa yksi vastine. Kielihistoriallisesti tällöin on kyse siitä, että 

suomi on säilyttänyt vanhan yhdenmukaisuuden ja virossa kehitys on johtanut 

paradigmojen jakautumiseen. Jakautuminen voi olla erityyppistä: sitä tavataan 

sanavartaloissa taivutuksen pysyessä yhdenmukaisena, monikon muodostuksessa, 

jolloin yksikölliset vartalot ovat samanlaisia, sekä erilaisten vartaloiden ja taivu-

tustyyppien yhdistelmänä. Lisäksi on mahdollista, että kieleen on kehittynyt uusi 

sanatyyppi, jollaisella ei ole suomessa vastinetta. Esittelen seuraavassa muutamia 

esimerkkejä kielten erilaisista paradigmasuhteista lähtien suomen edustuksesta. 

9.1.1  eA-nominit 

Nykysuomessa epäproduktiivinen eA-johdin (< *-eδA; Hakulinen 1979: 120–121) 

esiintyy ensisijaisesti adjektiiveja muodostavana suffiksina (esim. ilkeä, kapea, 

kostea, pimeä, tuuhea); jonkin verran on myös substantiiveja (hopea, häpeä, 

pallea). Suomen ja viron suhteiden kannalta on olennaista, että kaikki suomen eA-

nominit taipuvat samalla tavalla ensi tavun pituudesta riippumatta: 

korkea : korkean : korkeaa ~ korkeata : korkeita 

haikea : haikean : haikeaa ~ haikeata : haikeita 

pimeä : pimeän : pimeää ~ pimeätä : pimeitä 

hopea : hopean : hopeaa ~ hopeata : hopeita 
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Nykysuomessa on kahtalaisuutta yksikön partitiivin muodostuksessa: vanha 

kapeata, viileätä -tyyppi on vaihtumassa asuun kapeaa, viileää, jossa pääte -A on 

kielihistoriallisesti analoginen sivupainollisen tavun jäljessä.  

Yhdenmukaista suomalaisparadigmaa vastaa virossa kaksi paradigmaa. Nii-

den ero on kuitenkin pienehkö, sillä se ilmenee vain erilaisina vartalosuhteina; 

pääteparadigma on samanlainen. Jos virolaisen sanan ensi tavu on pitkä, perustu-

vat kaikki taivutusmuodot kaksitavuiseen e-loppuiseen vartaloon (3. kvantiteetti-

aste), ja jos ensi tavu on lyhyt, on vain nominatiivi kaksitavuinen, muissa sijoissa 

on kolmitavuinen da-loppuinen vartalo: 

1. kõrge : kõrge : kõrge/t : kõrge/i/d 
 haige : haige : haige/t : haige/i/d 
 

2. pime : pimeda : pimeda/t : pimeda/i/d 
 hõbe : hõbeda : hõbeda/t : hõbeda/i/d 

Vartaloerojen syynä on näiden nominien johtimeen kuuluneen dentaalispirantin 

erilainen kehitys eri edellytysten mukaan (Kettunen 1962: 77–78). Toisen ryhmän 

tapauksissa ei esiinny homonymiaa yksikön nominatiivin ja genetiivin kesken 

kuten kõrge-tyyppisissä sanoissa. 

Tyyppi pime : pimeda on puhekielessä ekspansiivinen, sillä se vetää puoleen-

sa kirjakielessä pesa-tyypin mukaan taipuvia i- ja u-loppuisia kaksitavuisia 

adjektiiveja, kuten nüri, tragi, maru, mõru ja vilu. Puheessa on tavallinen taivutus 

nüri : nürida : nüridat, mõru : mõruda : mõrudat, samoin komparatiivi nüridam, 

mõrudam, kuten pimedam, nobedam (Kuresoo 1984: 724; Hint 1998a: 239). 

Analoginen taivutus kuvastaa tarvetta erottaa taivutusmuodot selkeämmin, sillä 

nüri, mõru -tyyppisillä sanoilla ovat yksikön nominatiivi, genetiivi ja partitiivi 

kirjakielessä samanasuisia. Nominatiivin rakenteen osalta (kaksi lyhyttä tavua) 

samanlainen pime-tyyppi tarjoaa muotojen erottamisen mallin. Samalla kiinnos-

tavaa on, että mallina on suomelle vieraampi viron taivutustyyppi. 

Supistumaperäinen, kauttaaltaan 3. kvantiteettiasteessa oleva kõrge, hai-

ge -tyyppi on puolestaan vaikuttanut analogisesti muihin e-loppuisiksi kehittynei-

siin pitkäensitavuisiin adjektiiveihin, kuten ahne, kiire, terve, joiden pitäisi taipua 

kvantiteettivaihtelullisen mõte-tyypin mukaan (nom. ²ahne : gen. ³ahne). Nyky-

ään on kirjavirossa mahdollista taivuttaa tällaisia adjektiiveja myös kõrge-tyypin 

mukaisesti ³ahne : ³ahne (Peebo 1997: 54, 112; Tiiu Erelt 1997: 696; taivutustyy-

pin muutoksesta tarkemmin luvussa 9.1.3). 
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9.1.2  (i)nen-nominit 

Suomen kielen (i)nen-loppuisia nomineja vastaavat virossa ne-nominit. Kummas-

sakin kielessä johdosten lukumäärä on suuri, ja johtimet ovat produktiivisia, 

kuten myös yhdysperäiset johtimet, joissa (i)nen/ne-suffiksi on osa pitempää 

johdinta (esim. sm. -lAinen, -llinen, -minen, vir. -lane, -line, -mine). Kielihistorial-

lisesti johdostyyppi on heterokliittinen (Hakulinen 1979: 124–125) ja kaksivarta-

loinen; konsonanttivartalo on tullut kyseeseen yksikön partitiivissa ja monikon 

genetiivissä (sm. punais/ta, punais/ten, vir. punas/t, punas/te), suomessa jossain 

määrin, varsinkin aikaisemmin, myös yksikön essiivissä (sm. tois/sa, Agr. 

wimeis/se, keluolis/na, Ljungo ensimmäis/sä, Hemminki suruis/na; Rapola 1965: 

194). Kielten paradigmojen suhteet eivät kuitenkaan ole yksiyksiset, vaan suomen 

yhtä paradigmatyyppiä vastaa virossa useampi. Yleensä erot ilmenevät monikon 

muodostuksessa, jossa virossa on kahtalaisuutta niin, että osa sanoista taipuu 

suomalaista taivutusta vastaten, ”odotuksenmukaisesti”, osalla taas monikko on 

toisentyyppinen. Lisäksi virossa on paradigmatyyppi, jossa kehitys on johtanut 

yksivartaloisuuteen, vokaalivartalon yleistymiseen. 

Suomessa kaikki (i)nen-nominit taipuvat samalla tavalla: taivutus on kaksi-

vartaloinen siten, että yksikön partitiivi ja monikon 2. genetiivi perustuvat konso-

nanttivartaloon, muut muodot, myös essiivi, vokaalivartaloon (muoto toissa < 

*tois/na on leksikaalistuma). Monikossa vartalon -e katoaa aina i-tunnuksen 

edeltä: 

mainen : maise/n : mais/ta : mais/i/a 

toinen : toise/n : tois/ta : tois/i/a 

punainen : punaise/n : punais/ta : punais/i/a 

rautainen : rautaise/n : rautais/ta : rautais/i/a 

yleinen : yleise/n : yleis/tä : yleis/i/ä 

suomalainen : suomalaise/n : suomalais/ta : suomalais/i/a 

todellinen : todellise/n : todellis/ta : todellis/i/a 

Virossa ne-nominien taivutus määräytyy tavuluvun ja kvantiteetin perusteella; 

eroja on monikon partitiivin tyypissä ja sen mukaan myös monikon muodostuk-

sen mahdollisuuksissa, ts. käytetäänkö vartalomonikkoa, joka on diakronisesti 

lähempänä suomen monikkoa, vai agglutinatiivista i-monikkoa (ks. lähemmin KT 

1985: 21–29; Tiiu Erelt 2000: 58–60). Kahtalaisuutta säätelee muun muassa 

fonotaksi: monikossa diftongi ei ole mahdollinen toisessa tavussa, mikäli sanan 

kvantiteettiaste on ensimmäinen tai toinen. Osassa sanoja on kaksi monikon 
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mahdollisuutta agglutinatiivisen i-monikon ekspansiivisuuden vuoksi. Suomen 

paradigmatyyppiä vastaa tällöin paremmin vartalomonikkoa käyttävä viron 

taivutus. Esimerkkejä tavallisimmista tapausryhmistä (tarvittaessa kvantiteettiaste 

merkitty yksikön nominatiiviin ja genetiiviin): 

²teine : ²teise : teis/t : ³teisi 

³maine : ³maise : mais/t : maise/i/d 

punane : punase : punas/t : punase/i/d 

²soolane : ²soolase : soolast : soolase/i/d 

oluline : olulise : olulis/t : olulisi 

palavikuline : palavikulise : palavikulis/t : palavikulisi 

³üldine : ³üldise : üldis/t : üldisi ~ üldise/i/d 

³tõeline : ³tõelise : tõelis/t : tõelisi ~ tõelise/i/d 

³õiglane : ³õiglase : õiglas/t : õiglasi ~ õiglase/i/d 

Vielä muutama vuosikymmen sitten viimeisen ryhmän sanoissa, joissa genetiivi 

on kolmitavuinen ja on kolmas kvantiteetti, oli kirjakielen mukaista käyttää vain 

vartalomonikkoa (üldisi, tõelisi, kuten sm. yleisiä, todellisia; ks. esim. ÕS 76). 

Agglutinatiivinen i-monikko on kuitenkin levinnyt muista, 1. ja 2. kvantiteettias-

teen kolmitavuisista sanoista (punane, soolane) tällaisiin tapauksiin. Kun moni-

kon muodostuksen ohjeita vuonna 1980 väljennettiin, annettiin vielä suositus, 

jonka mukaan esimerkiksi lane- ja mine-johdoksissa pidetään parempana varta-

lomonikkoa (mieluummin soomlasi, löömisi kuin soomlaseid, löömiseid; KT 

1985: 21–22). Sen sijaan ÕS 1999 (s. 20; ks. myös Tiiu Erelt 1997: 697–698) 

pitää mahdollisena, ilman tyylisuosituksia, agglutinatiivisen monikon käyttöä 

myös soomlane, tööline, löömine -tyyppisistä johdoksista.  

Agglutinatiivisen i-monikon leviämistendenssi osoittaa, kuinka muinaisesta 

agglutinatiivista vaihetta seuranneesta fleksiivisestä vaiheesta ollaan siirtymässä 

taas agglutinaatioon, jossa muodot jäsentyvät morfologisesti selkeämmin; samalla 

tällainen kehitys on kuitenkin omiaan lisäämään suomen ja viron morfologisia 

eroja: 

*entis/i/tä → endisi → endise/i/d (vrt. sm. entis/i/ä) 

*entis/i/ltä → endisi/lt → endise/i/lt (vrt. sm. entis/i/ltä) 

Oman paradigmatyyppinsä muodostavat virossa sellaiset ne-johdokset, joista 

toisen tavun vokaalisto on diftongin lyhenemisen ja sisäheiton kautta kadonnut ja 

johdin on välittömästi konsonanttiloppuisen kannan jäljessä: *rautainen : 
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*rautaisen > *rautanen : *rautasen > raudne : raudse (Kettunen 1962: 163). 

Tällaisissa paradigmoissa on vokaalivartalo yleistynyt ja monikko on agglu-

tinatiivista tyyppiä: raudne : raudse : raudse/t : raudse/te : raudse/i/d. Erot 

verrattuna suomen taivutukseen rautainen : rautaise/n : rautais/ta : rautais/ten : 

rautais/i/a ovat suuret.  

Suomen (i)nen-nominien vertailu viroon osoittaa, että yhtä suomen paradig-

matyyppiä vastaa virossa kolme tyyppiä. Viron tyyppien välillä erot voivat olla 

monikon muodostuksessa (teisi – maiseid, olulisi – punaseid) tai sekä vartalosuh-

teissa että monikkotyypissä (raudseid, eilseid). Tavallaan neljäntenä paradigma-

tyyppinä voisi virossa pitää taivutusta, jossa on kaksi mahdollista monikkoa 

(tõelisi ~ tõeliseid, endisi ~ endiseid). 

9.1.3  ex-nominit 

Edellisiin nominiparadigmasuhteisiin verrattuna toisenlaisen ja jo suurempia 

kielten välisiä eroja merkitsevä paradigmatyypin jakautumistapaus löytyy suomen 

ex-nominien vastineista. Suomen ja viron kirjakielten kannalta ovat vanhat *ek- ja 

*eh-loppuiset lekseemit liittyneet yhdeksi taivutustyypiksi, mutta virossa sellai-

nen on myöhemmin jakautunut kahtia vartalon rakenteen perusteella ja ja näin 

kehittyneiden sanatyyppien pääteparadigmat ovat osin erilaiset. Lisäksi muutamat 

sanat muodostavat uuden taivutustyypin, nominityypin, jollaisella ei ole suomessa 

vastinetta.  

Suomessa kaikki ex-nominit taipuvat samoin. Niillä on kaksivartaloinen para-

digma, jossa nykykielessä konsonanttivartaloon perustuu vain yksikön partitiivi, 

aikaisemmin myös monikon 2. genetiivi (estet/tä, vanh. estet/ten; terveh/tä > 

anal. tervet/tä; terveh/ten > anal. vanh. tervet/ten; Rapola 1966: 121–122; Pauno-

nen 1974: 21), ja monikkovartalon lopussa on supistumadiftongi ei: 

katse : katsee/n : katset/ta : katse/i/ta 

puhe : puhee/n : puhet/ta : puhe/i/ta 

huone : huonee/n : huonet/ta : huone/i/ta 

kone : konee/n : konet/ta : kone/i/ta 

Analogisesti samanlainen taivutus on metateettisissa tapauksissa, kuten perhe : 

perheen : perhettä : perheitä, valhe : valheen : valhetta : valheita, ihme : 

ihmeen : ihmettä : ihmeitä. Paradigmoissa h:n metateesi on merkinnyt lyhyen ensi 

tavun muuttumista pitkäksi (pe-reh > per-he, i-meh > ih-me). Virossa ei tällaista 
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metateesia esiinny, vaan h on kadonnut toisen tavun vokaalin jäljestä, ja sanoissa 

on aina lyhyt ensi tavu (pere, vale, ime). 

Jos suomessa sanoissa on klusiiliaines, ne ovat käänteisessä, vahvenevassa 

astevaihtelussa: 

miete : miettee/n : mietet/tä : miette/i/tä 

murre : murtee/n : murret/ta : murte/i/ta 

vanne : vantee/n : vannet/ta : vante/i/ta 

sade : satee/n : sadet/ta : sate/i/ta 

kuve : kupee/n : kuvet/ta : kupe/i/ta 

Suomessa on kuitenkin havaittavissa pyrkimystä yleistää paradigmaan erityisesti 

kvalitatiivisen astevaihtelun tapauksissa heikko aste perusmuodon, nominatiivin, 

heikkoasteisuuden ja suuritaajuisuuden vaikutuksesta. Tätä osoittaa muun muassa 

taivutus viive : viiveen, joka on tavallisempi kuin astevaihtelun kannalta sään-

nönmukainen viive : viipeen (vrt. viipyä : viivyn; huom. suhde taipua : taivun – 

taive : taipeen). (Karlsson 1977a: 44–46.) 

Vastaavat viron nominit ovat nominatiiviltaan ja taivutusvartaloltaan 

e-loppuisia. Paradigmoissa ei ole kaksivartaloisuutta, vaan restrukturoitumisen 

takia (*kastek/ta > *kastet/ta > kaste/t, vrt. *kasteγe/sta > kaste/st; Kettunen 

1962: 168, 175) niissä yksikön partitiivi perustuu vokaalivartaloon: mõte/t, 

murre/t, kõne/t, pere/t. Suomalaisen paradigmatyypin taivutusta viron e-nominit 

myötäilevät kuitenkin vain niissä tapauksissa, joissa paradigmaan kuuluu kvanti-

teetiltaan pitkiä muotoja. Tällöin kaikki sanat ovat käänteisessä astevaihtelussa: 

vahvassa asteessa, kuten genetiivissä, on 3. kvantiteetti ja heikossa asteessa, 

esimerkiksi nominatiivissa, 2. tai 1. kvantiteetti: 

2. kv.  3. kv.  1. kv.  3. kv. 

mõte : mõtte  vise : viske 

murre : murde  ohe : ohke 

katse : katse  tahe : tahte 

hoone : hoone  pale : palge 

Tässä paradigmatyypissä monikon partitiivi ja sen mukaan agglutinatiivinen 

i-monikko ovat ei-diftongillisia, kuten vastaavat muodot suomessa: mõtteid, 

murdeis, hooneist, ohkeid (vrt. sm. mietteitä, murteissa, huoneista, palkeita). On 

erityisesti huomattava, että virossa tyyppiin kuuluvat sellaisetkin genetiivissä 
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3. kvantiteettiasteessa olevat sanat, joihin vaihtelu on levinnyt klusiilitapauksista 

ja joiden mahdolliset suomalaiset vastineet eivät ole astevaihtelullisia, esimerkiksi 

²hoone : ³hoone, ²kiire : ³kiire (’nopea, kiireinen; kiire’, vrt. kiire : kiirge ’säteily, 

häikäisy’), ²karje : ³karje. e-loppuiset adjektiivit, kuten ahne, kaine, kiire, terve, 

joissa ensi tavu on aina pitkä, voivat taipua myös kõrge-tyyppisten, alkuaan *eδA-

adjetiivien mukaan (Peebo 1997: 54, 112; Tiiu Erelt 1997: 696). Vahvakestoiset 

muodot, joita ahne-tyyppisillä adjektiiveilla on valtaosa paradigmassaan, ovat 

assosioituneet kauttaaltaan 3. kvantiteettiasteessa olevien kõrge-tyyppisten adjek-

tiivien muotoihin, ja 3. kvantiteetti on levinnyt myös yksikön nominatiiviin ja 

partitiiviin, jolloin astevaihtelu on väistynyt. Assosioitumiseen on selvästi vaikut-

tanut sama sanaluokka, sillä substantiivisilla e-nomineilla ei vastaavanlaista 

siirtymistä esiinny. Pääteparadigma on kõrge, haige -taivutustyypissä sama kuin 

tyypissä hoone, murre.  

Jos paradigmassa on lyhyt ensi tavu eli 1. kvantiteettiaste kautta muotosarjan, 

sanoissa ei voi fonotaktisten rajoitusten takia (ks. 4.2.1) olla monikkomuodoissa 

toisessa tavussa diftongia, vaan monikon partitiivi muodostetaan sid-päätteellä, 

esimerkiksi kõne : kõne : kõne/t : kõne/sid, pahe : pahe : pahe/t : pahe/sid, pere : 

pere : pere/t : pere/sid (ei *kõneid, *paheid, *pereid, vrt. sm. koneita, paheita, 

perheitä). Paradigmassa ei tule kyseeseen agglutinatiivinen monikko, vaan on 

mahdollista käyttää vain de-monikkoa: kõne/de/s, pahe/de/l, pere/de/le (ei 

*kõneis, *paheil, *pereile, vrt. sm. koneissa, paheilla, perheille). 

Virossa 1. kvantiteettiasteen sana ei voi olla käänteisessä, vahvenevassa aste-

vaihtelussa. Siten suomen kuve : kupeen, side : siteen, tae : takeen -tyyppisillä 

paradigmoilla ei ole virossa astevaihtelullisia vastineita, sillä käänteinen astevaih-

telu ei tule kyseeseen, jos se olisi lyhyen vokaalin jälkeisen klusiilin laatuvaihte-

lua. Virossa on tapahtunut vaihtelun tasoittuminen: vahva aste on yleistynyt koko 

paradigmaan ja taivutus noudattaa kõne-tyyppiä, jossa yksikön nominatiivi ja 

genetiivi ovat samanlaiset, esimerkiksi side : side (’yhteys; viestitys’). Tällaisia 

leenisklusiilin sisältäviä paradigmoja on kuitenkin vain muutamia. Tavallisempaa 

on, että sanat ovat siirtyneet tyyppiin ase : aseme, jossa sijamuodot eroavat 

toisistaan selkeämmin, esimerkiksi kube : kubeme, sade : sademe, säde : sädeme, 

side : sideme (’side, kääre’). Siirtyminen kuvastuu esimerkiksi Wiedemannin 

sanakirjan (1893) mainitsemissa rinnakkaisuuksissa, kuten lade : lade, lade-

me ’Ausgebreitetes, Schicht’, pide : pide, pideme mm. ’Halten; Griff, Handhabe’ 

ja tage : tage, tageme (rauatagemed ’Hammerschlag, Hammerschlacke’). 

Käänteisen astevaihtelun väistyminen 1. kvantiteettiasteen e-nomineista liit-

tyy virossa siihen kehitykseen, joka laajalti on johtanut myös normaalissa, suoras-
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sa kvalitatiivisessa vaihtelussa asteyleistyksiin (ks. Hint 1972b: 28–29, 1981a: 

256–257 ja 1997: 44–45). Osassa käänteisen astevaihtelun sisältäviä paradigmoja 

on ollut vaarana, että taajakäyttöinen nominatiivi olisi heikkoasteisena muuttunut 

häiritsevän paljon vahva-asteisesta vartalosta eroavaksi. Olisi kehittynyt taivutus-

suhteita tyyppiä *see : side (= side : side/sideme), *koe : kude (= kude : koe), 

koska heikkoasteisissa tapauksissa suppean vokaalin tulisi muuttua puolisuppeak-

si. Osin kehitys olisi voinut johtaa tietyin ehdoin esiintyvän geminaation vuoksi 

kirjakielelle vieraisiin astevaihtelusuhteisiin. Esimerkiksi suomen toe : 

tokeen -taivutusta olisi kehittynyt vastaamaan *tõe : tõkke, jossa olisi kadon ja 

geminaatan käänteinen vaihtelu (vrt. Wiedemann 1893: tõge : tõke [Alutaguse]). 

Sana on kuitenkin siirtynyt vahva-asteisen vartalonsa johdosta, mallina tyyppi 

rike : rikke (vrt. sm. rike : rikkeen), geminaattojen astevaihtelun piiriin: tõke : 

tõkke (Kettunen 1962: 56–57). Samantyyppinen tapaus on virossa e-loppuisena 

esiintyvä suomen ies : ikeen -sanan vastine ike : ikke (vrt. Wiedemann 1893: ees : 

ike, jossa heikossa asteessa odotuksenmukaisesti i > e). 

Astevaihtelusuhteiden restrukturoituminen on hämmentänyt viron taivutus-

järjestelmää niin, että kieleen on kehittynyt uusi paradigmatyyppi, jossa on 1. 

kvantiteettiasteessa oleva e-loppuinen nominatiivi ja käänteisen astevaihtelun 

sijasta suunnaltaan normaali, heikkenevä vaihtelu. Tällaisia sanoja, joiden no-

minatiivissa on vahva ja genetiivissä heikko aste, on vain muutamia: kude : 

koe ’kude, kudos’, tõde : tõe ’totuus’ (vrt. tõsi : tõe ’tosi’) ja õde : õe ’sisar’. 

Taivutus noudattaa siis tyyppiä rida : rea. Wiedemannin sanakirjassa (1893) 

mainitaan myös muun muassa rage : rage, rae ’Korn’ (vrt. rahe : rahe ’Hagel’) ja 

kieliopissa (1875: 371) säde : säe. Kuten edellä on todettu, suomen kude : kuteen 

-tyyppisen taivutuksen vastineena pitäisi virossa olla *koe : kude. Murteittain 

esiintyykin nominatiivia koe (myös kue; VMS I s. 249, 305), ja Wiedemannilla on 

sanakirjassaan heikon asteen yleistystä osoittava koe : koe. Viron taivutussuhteel-

ta kude : koe puuttuu suomesta vastine (vrt. toisaalta sm. kude : kuteen ja toisaalta 

slg. mude : muden ’äiti’) kuten suomen kuve : kupeen, sade : sateen -suhteelta 

virosta. Taivutus kude : koe ei voi olla ikivanhojen suhteiden nykyedustaja, koska 

kaksitavuisissa lyhyt-e:llisen vartalon omaavissa sanoissa pitäisi olla nominatii-

vissa -i:n (kuten nimi : nime, mägi : mäe). Siten e:tä on täytynyt aiemmin seurata 

konsonantin, jolloin nominatiivin vahva-asteisuus ei ole tullut kyseeseen. Sanan 

kude astevaihtelusuunnan vaihtumiseen on voinut osaltaan vaikuttaa suorassa 

astevaihtelussa oleva verbi kududa : koon, ehkä myös jossain määrin merkityksel-

tään läheinen, joskin levikiltään suppeahko johdos kudu. Substantiivilla tõde : 

tõe ’totuus’ on heikkoasteinen vartalo samanlainen kuin vanhemmassa sanassa 
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tõsi : tõe ’tosi’, mikä on saattanut vaikuttaa uuden nominatiivin tõde syntyyn 

(mallina ehkä sekundaari suhde gen. koe : nom. kude). 

Kaiken kaikkiaan suomessa aina samoin taipuvien ex-nominien virolaiset vas-

tineet sijoittuvat viiteen eri paradigmatyyppiin: 

1. mõte : mõtte, ²hoone : ³hoone (käänteinen astevaihtelu) 

2. kõne : kõne, side : side, mure : mure (1. kvantiteetti, ei astevaihtelua) 

3. kude : koe, õde : õe (nominat. 1. kvantiteetissa, suora astevaihtelu) 

4. säde : sädeme, kube : kubeme (me-johdostyyppi, ei astevaihtelua) 

5. ³ahne : ³ahne, ³terve : ³terve (adjektiiveilla valinnaisena kõrge-tyyppi). 

9.1.4 Us-ominaisuudennimet ja -teonnimet 

Kielenmuutokset ovat voineet virossa johtaa tilanteeseen, jossa kaksi aivan eri 

alkuperää olevaa paradigmatyyppiä ovat yhdistyneet toisiinsa. Nykyiset taivu-

tuserot eivät enää johdukaan kahtalaisesta taustasta, vaan eritaustaiset mutta 

samanrakenteiset lekseemit jakautuvat vartalonsa tavuluvun ja kvantiteettiasteen 

perusteella monikon muodostuksessa eri ryhmiin. Esimerkin tällaisesta paradig-

mojen yhdistymisestä tarjoavat viron us-johtimiset denominaaliset ominaisuu-

dennimet ja deverbaalisella us-johtimella muodostetut teonnimet.  

Suomen kielessä ominaisuudennimien ja teonnimien paradigmat ovat pääosin 

erilaiset. Ominaisuudennimien varsinainen vartalokonsonantti on astevaihtelulli-

nen t, jota nominatiivissa vastaa s; paradigmassa on t-loppuinen konsonanttivarta-

lo ja osassa tapauksia johtimessa lyhyt, osassa pitkä vokaali (vanhempi on lyhyt-

vokaalinen edustus; Hakulinen 1979: 144–145): 

rikkaus : rikkaute/na : rikkaude/n : rikkaut/ta 

salaisuus : salaisuute/na : salaisuude/n : salaisuut/ta 

Verbeistä muodostettuihin teonnimiin (ilmaisevat toisinaan myös teon tulosta tai 

kohdetta) kuuluu johdinaineksessa oleva äännevaihtelu ks : s. Astevaihtelua ei 

esiinny, ja konsonanttivartalo on s-loppuinen: 

vastaus : vastaukse/na : vastaukse/n : vastaus/ta 

kirjoitus : kirjoitukse/na : kirjoitukse/n : kirjoitus/ta 

Nähtävästi ensi sijassa yksikön nominatiivien äänteellinen samantyyppisyys (ks. 

Paunonen 1976a: 87) on johtanut siihen, että ominaisuudennimien monikko on 

nykyisessä yleiskielessä analogisesti teonnimien mukaan ks:llinen: rikkauksia, 
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korkeuksia, salaisuuksia kuten vastauksia, kirjoituksia. Sisäkonsonanttiedustuk-

sen kannalta säännöllistä kehitystä osoittavaa s:llisyyttä esiintyy yleiskielen 

leksikaalistumassa terveisiä < terveysiä sekä osin murteellisissa ominaisuuden-

nimissä. (Rapola 1966: 157–158, 238; Hakulinen 1979: 145.) 

Virossa teonnimien paradigmassa ks : s -äännevaihtelu on yksinkertaistunut 

s-edustukseksi: 

vastus : vastuse : vastus/t 

kirjutus : kirjutuse : kirjutus/t 

võitlus : võitluse : võitlus/t 

Teonnimien analogisesta vaikutuksesta paljolti johtunee, että ominaisuudennimi-

en paradigmasta on syrjäytynyt t : s -vaihtelu, ja vartalo on aina s:llinen, myös 

konsonanttivartalo, joten taivutus noudattaa teonnimien paradigmaa: 

rikkus : rikkuse : rikkus/t 

tarkus : tarkuse : tarkus/t 

saladus : saladuse : saladus/t 

Ominaisuuden- ja teonnimillä on samantyyppisen yksikön partitiivin pohjalta 

saatava monikon genetiivi ja edelleen siihen perustuva de-monikko samanlainen: 

rikkus/te → rikkus/te/s, rikkus/te/le kuten vastus/te → vastus/te/s, vastus/te/le (vrt. 

sm. rikkauksien, vanh. rikkautten; vastauksien sekä vastausten, joka vastaa tarkal-

leen virolaista monikon genetiiviä).  

Virossa ominaisuuden- ja teonnimien taivutuksessa esiintyy kirjavuutta juuri 

siinä muotoryhmässä, joka suomen vastaavissa tapauksissa on yhdenmukainen, 

nimittäin monikossa. Monikon muodostuksen eroja ei kuitenkaan ratkaise – kuten 

edellä todettiin – semanttinen puoli eli se, onko kyseessä denominaalinen vai 

deverbaalinen johdos, vaan sanojen rakenne. Sen perusteella määräytyvät moni-

kon partitiivi ja siihen pohjautuva monikko (agglutinatiivinen i-monikko tai 

vartalomonikko). Johdokset, joiden genetiivi on vähintään nelitavuinen, käyttävät 

päätteetöntä partitiivia ja vartalomonikkoa: 

saladus : saladuse : saladusi → saladusi/s 

rumalus : rumaluse : rumalusi → rumalusi/s 

kirjutus : kirjutuse : kirjutusi → kirjutusi/s 

peegeldus : peegelduse : peegeldusi → peegeldusi/s 
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Jos taas genetiivi on kolmitavuinen ja kvantiteettiaste 1:nen tai 2:nen, on monikko 

agglutinatiivisesti i-tunnuksinen (ryhmään ei kuulu ominaisuudennimiä): 

vastus : vastuse : vastuse/i/d → vastuse/i/s 

matus : matuse : matuse/i/d → matuse/i/s 

Niissä genetiiviltään kolmitavuisissa us-nomineissa, jotka ovat 3. kvantiteetissa 

(esim. rikkus : rikkuse, võitlus : võitluse), on kirjakielessä monikon partitiivi ollut 

vanhastaan päätteetön ja on käytetty vartalomonikkoa, mutta taivutustyyppiin on 

levinnyt ekspansiivisesti morfologisesti selkeämpi päätteellinen monikon partitii-

vi ja sen mukaan agglutinatiivinen i-monikko tavuluvultaan samanlaisista mutta 

lyhytkestoisemmista vastus-tyyppisistä paradigmoista. Kirjakielessä monikon 

muodostuksen kahtalaisuus on ollut sallittua vuodesta 1980 (KT 1985: 21–29), 

esimerkiksi 

rikkus : rikkuse : rikkusi → rikkusi/s ja rikkuse/i/d →rikkuse/i/s 

raskus : raskuse : raskusi → raskusi/s ja raskuse/i/d → raskuse/i/s 

võitlus : võitluse : võitlusi → võitlusi/s ja võitluse/i/d → võtluse/i/s 

määrus : määruse : määrusi → määrusi/s ja määruse/i/d → määruse/i/s 

Suomessa on Us-johdosten monikkotyyppi lähempänä viron vartalomonikkoa, 

kuten osoittavat taivutussuhteet rikkaus : rikkauksia : rikkauksissa ja määräys : 

määräyksiä : määräyksissä. Tällainen monikkotyyppi on myös diakronisesti 

(teonnimissä) alkuperäisempi. Siten ekspansiivinen ei-diftongillisen agglutina-

tiivisen monikon leviäminen viron us-johdoksissa merkitsee osaltaan kielten 

morfologisten erojen kasvua, sillä suomessahan vartalon -e katoaa monikon i:n 

edeltä.  

9.2 Verbiparadigmat 

Viron verbiparadigmojen vertaaminen suomeen osoittaa kielten välillä olevan lu-

kuisia eroja. Suhteellisen läheistä taivutus on esimerkiksi sellaisissa tapauksissa 

kuin sm. jäädä : jään – vir. jääda : jään, elää : elän – elada : elan, valmistaa : 

valmistan – valmistada : valmistan ja astevaihtelullisissa paradigmoissa lukea : 

luen – lugeda : loen, hypätä : hyppään – hüpata : hüpan. Lähellä toisiaan on 

myös muun muassa kolmitavuisten verbien taivutus, jossa tärkein erottava piirre 

on astevaihtelun puuttuminen virosta toisen ja kolmannen tavun rajalta: 



 237 

kirjoittaa : kirjoitan – kirjutada : kirjutan, parantaa : parannan – parandada : 

parandan. 

Astevaihtelusuhteiden säännöllisten erojen ohella on joukko epäsäännöllisiltä 

vaikuttavia eroja, erityisesti kaksitavuisissa verbivartaloissa. Suomessa on yk-

sinäis- tai geminaattaklusiili toisen tavun alussa tai vastaavasti rajalla normaalisti 

astevaihtelussa, mutta virossa vaihtelun esiintyminen on verbityyppi- tai verbi-

kohtaista. Toisaalta kielissä ovat astevaihtelullisia esimerkiksi verbit lukea : luen 

– lugeda : loen, latoa : ladon – laduda : laon, oppia : opin – õppida : õpin ja 

pyyhkiä : pyyhin – pühkida : pühin, toisaalta vaihtelu puuttuu virossa muun 

muassa verbeistä muutuda : muutun, tunduda : tundun, loobuda : loobun, koge-

da : kogen, sõdida : sõdin, vrt. sm. muuttua : muutun, tuntua : tunnun, luopua : 

luovun, kokea : koen, sotia : sodin. Lisäksi virossa on verbejä, joita voidaan 

taivuttaa sekä astevaihteluttomina että -vaihtelullisina: lõppeda : lõppeb ~ lõpeb, 

hälbida : hälbib ~ hälvib, tekkida : tekkib ~ tekib, sulgeda : sulgeb ~ suleb, 

hukkuda : hukkub ~ hukub (KT 1985: 31–32). 

Käänteisen astevaihtelun mahdottomuus 1. kvantiteettiasteen sanoissa on joh-

tanut siihen, että osassa supistumaverbejä on yleistynyt koko paradigmaan vahvan 

asteen mukainen edustus ja verbit ovat siirtyneet toiseen taivutustyyppiin: 

lubada : luban, magada : magan, vrt. sm. luvata : lupaan, maata : makaan. On 

myös esimerkkejä astevaihtelusuunnan vaihdosta: kaduda : kaon, vrt. sm. kado-

ta : katoan. 

Viron verbien vartalosuhteissa on niin ikään tapahtunut suomeen verrattuna 

muutoksia. Sisäheiton kautta kieleen on kehittynyt uusia kaksivartaloisia para-

digmoja, joissa entisiä vokaalivartaloisia muotoja vastaavat konsonantti-

vartaloiset, kuten muun muassa tapauksissa saat/ma, jät/nud, kand/ke, laul/nud. 

Suomessa vastaavien verbien paradigmat ovat yksivartaloisia: saatta/maan, 

jättä/nyt, kanta/kaa, laula/nut. Toisaalta virossa on myös esimerkkejä vartalosuh-

teiden yksinkertaistumisesta siten, että kaksivartaloisen taivutuksen sijaan on 

levinnyt yksivartaloinen, vain vokaalivartaloa käyttävä paradigma, kun taas 

suomessa kaksivartaloisuus on säilynyt. Suomen itse- ja ne-johdosten vastineissa 

kaikki muodot perustuvat viron yleiskielessä vokaalivartaloon: sepitseda : 

sepitsen : sepitsegu, valitseda : valitseb : valitsegu, vananeda : vananen : 

vananegu, pikeneda : pikeneb : pikenegu, vrt. sm. vallita : vallitsee : vallitkoon, 

vanheta : vanhenen : vanhetkoon. Yksivartaloisiksi ovat muuttuneet myös viron 

supistumaverbit; nykykielen kannalta niillä on astevaihtelullinen vokaalivartalo, 

esimerkiksi hüppa/ma : hüpa/ta : hüppa/n : hüpa/nud : hüpa/tud (vrt. sm. 

hyppää/n : hypän/nyt : hypät/tiin). Ruijan murteissa on tapahtunut itse- ja ne-
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johdoksissa osin vastaavanlaista kehitystä kuin virossa, ja konsonanttivartaloisuus 

on väistynyt (esim. ei merkitetä, merkitteny, punnittekka(a), punnitettu; 

vaikenekka, tarkenea, tarkenennu(t)). Niin ikään supistumaverbeissä esiintyy 

paradigmojen restrukturoitumista, ja konsonanttivartaloisten muotojen sijasta 

käytetään vokaalivartaloisia muotoja (esim. hakkaka, kerkiny, putonu). (Lindgren 

1993: 188–191, 204–207.)  

Tarkastelen seuraavassa lähemmin muutamien suomen ja viron verbipara-

digmatyyppien suhteita. 

9.2.1  ele-verbit 

Viron tse- ja ne-johdokset sekä supistumaverbit ovat esimerkkejä paradigmojen 

yksinkertaistumisesta, mutta kielessä on voinut käydä myös niin, että alkuaan 

yhdenmukainen taivutustyyppi on jakautunut useammaksi paradigmatyypiksi. 

Näin on käynyt suomen ele-/el-johtimisten, merkitykseltään yleensä frekventatii-

visten verbien virolaisten vastineiden kehityksessä. Suomessa kaikki ele-/el-

johdokset, samoin kuin sekundaarin ile-/il-johtimen sisältävät verbit (näillä 

kantasana supistumaverbi tai nomini), taipuvat samalla tavalla: taivutus on kaksi-

vartaloinen, klusiililliset vartalot ovat astevaihtelussa ja merkkimuodoista esimer-

kiksi 1. infinitiivi on konsonanttivartaloinen, preesens vokaalivartaloinen: 

esitellä : esittelen 

hypellä : hyppelen 

lennellä : lentelen 

luetella : luettelen 

sadella : satelee 

viljellä : viljelen 

ajella : ajelen 

epäillä : epäilen 

mietiskellä : mietiskelen 

Virossa vastaa suomen yhtenäistä taivutustyyppiä kolme pradigmatyyppiä. Taivu-

tukseen vaikuttavat vartalon rakenne ja kvantiteetti. 

1. Jos johtimen edellä on kaksitavuinen t-, sk- tai st-loppuinen kanta, on kaikissa 

muodoissa le-loppuinen vokaalivartalo, ts. paradigma on yksivartaloinen. 

Verbeissä loetleda ja taotleda kanta on kuitenkin yksitavuinen supistuman 

vuoksi. Ylätyylissä on mahdollinen kaksivartaloinen tulema-tyypin mukainen 
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taivutus (Peebo 1997: 131, 135–137; ÕS 1999: 26). Tyyppiin kuuluvat esi-

merkiksi 

esitle/da : esitle/n (ylät. esitel/la : esitele/n) 

loetle/da : loetle/n (loetel/la : loetele/n) 

mõtiskle/da : mõtiskle/n (mõtiskel/la : mõtiskele/n) 

rõõmustle/da : rõõmustle/n (rõõmustel/la : rõõmustele/n) 

Kaksivartaloista, nykyään tyylivärisenä pidettävää taivutusta suositteli kirja-

kieleen kielenuudistaja Aavik mallina osin suomen, osin viron murteiden ja 

kansanrunokielen edustus. Kettunen (1919: 43–45) suhtautui ehdotukseen va-

rovaisen myönteisesti (”kaheldes vastuvõetav”). Elmar Elisto (1976: 157–

158) on kertonut, kuinka 1920-luvulta lähtien pitkään keskusteltiin taivutus-

vaihtoehdoista ja käytössä esiintyi jossain määrin sekatyyppistä taivutusta 

(esim. käsitella, käsitelnud, käsiteldi, mutta käsitlema, käsitlen, käsitlesin [ei 

tulema-tyypin mukaan käsitelema, käsitelen, käsitelin]). 

Mikäli johtimen edellä on kaksitavuinen vokaaliloppuinen kanta, on joh-

doksissa mahdollinen vain yksivartaloinen taivutus (tulema-tyypin mukainen 

ei tule kyseeseen), esimerkiksi 

ihale/da : ihale/n 

mõnule/da : mõnule/n 

valule/da : valule/n 

2. Jos johdin liittyy yksitavuiseen 1. tai 2. kvantiteettiasteessa olevaan kantaan, 

paradigma on nykyvirossa joko kaksivartaloinen, johtimena ele/el, tai yksi-

vartaloinen, jolloin kaikissa muodoissa on ele-loppuinen vokaalivartalo. Vo-

kaalivartalo on kolmitavuinen.  

kõnel/da ~ kõnele/da : kõnele/n 

tegel/da ~ tegele/da : tegele/n 

vedel/da ~ vedele/da : vedele/n 

viljel/da ~ viljele/da : viljele/n 

Tällaisissa paradigmoissa oli kirjakielessä varhemmin kirjavuutta pohjois- ja 

etelävirolaisen murre-edustuksen takia, kunnes vuonna 1923 normiksi tuli 

vain kaksivartaloinen taivutus (tegel/da : tegele/n), jollaista muun muassa Jo-

hannes Aavik oli kannattanut. Kaksivartaloisuussääntö oli voimassa 1980-

luvun alkuun, jolloin sitä lievennettiin ja sallittiin rinnalla yksivartaloinen tai-
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vutus (KT 1985: 29–31). Viron ja suomen yhteisten sanojen kohdalla tämä 

merkitsi kielten morfologisten erojen lisääntymistä (esim. viljeleda : viljelen, 

vrt. sm. viljellä : viljelen). Huomattakoon kaksivartaloisessa taivutuksessa as-

tevaihtelun puuttuminen (vedelda : vedelen ’vetelehtiä, maleksia’, vrt. sm. 

vedellä : vetelen, sadella : satelee). Syynä on käänteisen vaihtelun mahdot-

tomuus, kun kvantiteetti on ensimmäinen tai toinen. 

3. Jos johdin liittyy preesensissä (sisäheiton vuoksi) yksitavuiseen, 3. kvantitee-

tissa olevaan kantaan, on paradigmassa aina käänteinen, vahveneva astevaih-

telu. Vahva-asteisissa muodoissa on le-loppuinen vokaalivartalo ja heikkoas-

teisissa el-loppuinen konsonanttivartalo: 

hüpel/da : hüple/n 

lennel/da : lendle/n 

laisel/da : laiskle/n 

õmmel/da : õmble/n 

²eksel/da : ³eksle/n 

²suudel/da : ³suudle/n 

²vaevel/da : ³vaevle/n 

Vahva-asteisten muotojen sisäheittoisuudesta huolimatta tämä paradigma-

tyyppi vastaa parhaiten suomen frekventatiivisten ele-/el-johdosten taivutusta 

(vrt. hypel/lä : hyppele/n, lennel/lä : lentele/n). Suomalaisen on vain huomat-

tava virolaisen astevaihtelun laajemmuus kvantiteettivaihteluna, jota ortogra-

fia ei aina osoita ja joka koskee lukuisia suomessa vaihtelun ulkopuolella 

olevia lekseemejä. 

Frekventatiiviverbityyppien vertailun perusteella voi havaita, että kun suomessa 

johtimen variantit ovat aina ele ja el (ile ja il), on virossa useita yhdistelmiä: 1) 

le : le (ele : el), 2) ele : ele ~ el ja 3) le : el. Yksi paradigmatyyppi on jakautunut 

kolmeksi, ja niissä on lisäksi osin rinnakkaisia taivutusmahdollisuuksia. 

9.2.2  Supistumaverbit 

Supistumaverbit muodostavat selkeärajaisen paradigmatyypin sekä suomen että 

viron kirjakielessä. Ongelmia sukukielen oppimisen ja käytön kannalta aiheutuu 

siitä, että verbien kuuluminen supistumaverbityyppiin määräytyy kielissä eri 

perustein. Kuitenkin suomen ja viron supistumaverbiparadigmat ovat yhteisten 
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muotojen osalta melko läheisessä äänteellisessä vastaavuudessa, esimerkiksi sm. 

temmata : tempaan : tempasin : temmatkoon : temmannut : temmattiin – vir. 

tõmmata : tõmban : tõmbasin : tõmmaku : tõmmanud : tõmmati. 

Suomen supistumaverbeillä on kaksitavuinen pitkään A:han tai kolmitavuinen 

A-loppuiseen vokaaliyhtymään päättyvä vokaalivartalo sekä kaksitavuinen 

t-loppuinen konsonanttivartalo: vastaa/n : vastat/koon, lisää/n : lisät/köön; 

siivoa/n : siivot/koon, kiipeä/n : kiivet/köön. Verbivartalon loppu-A ja -t ovat 

historiallisesti johdinta, jota vastaa imperfektissä s: vastas/i/n, siivos/i, 

kiipes/i/mme. Konsonanttivartalon -t assimiloituu n:ksi n-alkuisen suffiksin 

edellä: vastan/ne/e, siivon/nut, kiiven/nee/t. Jos verbin vartalossa on klusiili, 

paradigmassa on käänteinen astevaihtelu, esimerkiksi hypätä : hyppään, luvata : 

lupaan, kadota : katoan. 

Segmentoinnin kannalta ovat ongelmallisia ne supistumaverbien alkuaan 

konsonanttivartaloiset muodot, joissa vartalon ja suffiksin rajalle muodostunut 

geminaatta-t on lyhentynyt yksinäisklusiiliksi, esimerkiksi inf. vastata, 

vastatakseen, vastatessa, vastaten, pass. vastataan, vastatun. Onko segmentoitava 

vastat/a vai vasta/ta, luvat/a/an vai luva/ta/an? (Ks. luku 6.) Morfeemijako 

vastat/a sotii sitä suomen fonotaksin periaatetta vastaan, että konsonanttivartaloon 

liittyy vain konsonanttialkuisia suffikseja. Jako vasta/ta puolestaan tuo para-

digmaan pitkään vokaaliin päättyvän vokaalivartalon rinnalle lyhytvokaalisen 

vartalon (vastaa- : vasta-, lupaa- : luva-). Vanhastaan vokaalivartalot ovat eron-

neet toisistaan vain astevaihteluedustuksen, eivät vartalovokaalin pituuden osalta. 

Supistumaverbityyppi on ollut ja on edelleen suomessa varsin produktiivinen. 

Lukuisiin vanhoihin johdoksiin ovat aikoinaan liittyneet esimerkiksi sellaiset 

lainasanat kuin holvata, maalata, ruuvata ja tullata, jollaisia on muodostettu 

ruotsin 1. konjugaation verbeistä (Hakulinen 1979: 290). Nuorempia lainoja ovat 

muun muassa filmata, kromata, grillata, pumpata, testamentata sekä noteerata ja 

riskeerata. Slangissakin verbityyppi on suosittu, mitä osoittavat esimerkiksi 

digata, duunata, järkätä, lintsata, synkata ja tsekata. (Produktiiviudesta ks. esim. 

Vesikansa 1978: 91–92 ja Karlsson 1983: 209–210, 213.) Yleiskielessä ja varsin-

kin murteissa on tapauksia, joissa ei-supistumaverbi pyrkii siirtymään taivutuksel-

taan supistumaverbityyppiin, kuten osoittavat muotojen lapan, puran sijasta 

preesensissä esiintyvät lappaan (murt. inf. lapata) ja purkaan (Terho Itkonen 

2000: 57). Toisensuuntaista sekaantumista kuvastavat infinitiivit hakkaa, pelaa, 

duunaa (pro hakata, pelata, duunata), jotka ovat siirtyneet pois supistumaverbi-

tyypistä (Paunonen 1995b: 13). 
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Viron kielessä supistumaverbit muodostavat niin ikään sangen produktiivisen 

taivutustyypin, joka kuitenkin on äännekehityksen myötä restrukturoitunut yksi-

vartaloiseksi: muodot perustuvat joka vahvaan tai heikkoon vokaalivartaloon, 

esimerkiksi hüppa/n : hüpa/ta : hüppa/si/n : hüpa/nud : hüpa/tud (vrt. sm. 

hyppää/n : hypät/ty, vastaa/n : vastat/tu; paradigmassa joko vahva vokaalivartalo 

ja heikkoasteinen konsonanttivartalo tai astevaihteluton vokaali- ja konsonantti-

vartalo). Diakronisesti virolaiset heikkoon vokaalivartaloon perustuvat muodot 

ovat entisiä konsonanttivartaloisia taivutusmuotoja. 

Virossa on päädytty suomesta eriävään supistumaverbien paradigmatyyppiin 

lähinnä seuraavien muutosten kautta: 

1. Pitkä supistumavokaali on lyhentynyt vokaalivartalossa: vastan, hüppan (vrt. 

sm. vastaan, hyppään). Analogisesti myös 1. kvantiteettiasteen verbeissä 

luban, lisan, kogun (pro *lubadan, *lisadan, *kogudan [< *lupaδan, 

*lisäδän, *kokoδan; vrt. lubadus ’lupaus’, kogudus ’seurakunta’]; Kettunen 

1962: 81). 

2. Konsonanttivartaloisissa muodoissa on morfeeminrajalla *-t/k- > -k̆k-: 

vastake, hüpaku (Kettunen 1962: 32–33; vrt. sm. vastat/kaa, hypät/köön). 

3. Konsonanttivartaloisissa muodoissa on myös morfeeminrajalla *-t/n- > -nn- 

> -n-: vastanud, hüpanud (Kettunen 1962: 105; vrt. sm. vastan/nut, hy-

pän/nyt). 

4. Aktiivin imperfektimuotojen si/s on yleistynyt useimpiin ei-supistumaverbien 

paradigmatyyppeihin tempussuffiksiksi, joten supistumaverbien s hahmottuu 

vartaloon kuulumattomaksi ainekseksi; tätä on myös edistänyt yksikön 3. per-

soonan loppuheittoisuus, varsinaisen imperfektin i:n kato: vastas/i/n → 

vasta/si/n, vastas/i → vasta/s, vrt. luge/si/n, luge/s, kirjuta/si/n, kirjuta/s 

(5.2.2.2).  

5. Passiivimuodoissa alkuaan ollut konsonanttivartalo (*-t/t- > -t̆t- morfeeminra-

jalla) on hahmottunut vokaalivartaloksi helpommin, kun muissakaan para-

digmoissa ei yleensä esiinny muutosta a > e ennen passiivin tunnusta: 

vasta/ti, vasta/tud, kuten ela/ti, jaga/tud (vrt. sm. vastat/tiin, vastat/tu, mutta 

elä/n : ele/ttiin, jaa/n : jae/ttu). 

Nykyvirossa supistumaverbejä ei äännekehityksensä vuoksi voi enää pitää synk-

ronisesti johdoksina, koska – kuten Reet Kasik toteaa (1989: 82) – ”johtimesta tai 

johtamisesta ei ole säilynyt mitään muuta merkkiä kuin taivutustyyppi”. Tyypille 

on ominaista käänteisen, vahvenevan astevaihtelun (tõmmata : tõmban, ²vastata : 

³vastan) ohella da-infinitiivin ja des-muodon tunnusten t:llisyys vokaalin jäljessä 
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(vasta/ta, vasta/tes) sekä imperatiivin ja jussiivin tunnusten k:llisuus samoin 

vokaalin jäljessä (vasta/ke, vasta/ku). Muissa verbityypeissä vastaavat suffiksit 

alkavat vokaalivartaloon liittyessään leenisklusiililla. Supistumaverbien muodois-

sa piirre on jälki konsonanttivartaloisesta taustasta. 

Suomen ja viron supistumaverbien taivutustyyppeihin sijoittuvat sanat ovat 

vain osittain yhteisiä. Osa virolaisista verbeistä on vaihtanut paradigmatyyppiään 

ei-supistumaverbeihin. Toisaalta supistumaverbityyppiin on siirtynyt sanoja, 

joiden odottaisi suomen perusteella kuuluvan muihin ryhmiin. Kielittäin vaihtele-

vatkin tyypin produktiiviuden kriteerit. 

Suomalaisten ja virolaisten on toistensa kielen opiskelussa ja käytössä huo-

mattava verbimorfologiassa supistumaverbien suhteiden osalta muun muassa 

seuraavat seikat: 

1. Suomen supistumaverbien virolaisten vastineiden taivutuksen määrää tavulu-

vun ja a-vartaloisuuden ohella kvantiteetti. Sana voi kuulua kontraktioverbien 

hüppama, tõmbama -tyyppiin vain silloin, kun paradigmaan sisältyy 3. kvan-

titeettiasteen muotoja (esim. ma-infinitiivi ja aktiivin indikatiivin preesens). 

Tällainen verbi on aina käänteisessä astevaihtelussa, myös tapauksissa, joissa 

vastaava suomen verbi ei ole vaihtelullinen. Ortografia ei läheskään aina ero-

ta eriasteisia muotoja. Vahvan asteen 3. kvantiteetti vaihtelee verbeittäin hei-

kon asteen 2. tai 1. kvantiteetin kanssa: 

2. kv.  3. kv.  1. kv.  3. kv. 

hüpata : hüppan  kohata : kohtan 

tõmmata : tõmban  puhata : puhkan 

vastata : vastan  visata : viskan 

laenata : laenan  karata : kargan 
 

2. Jos virolaisen verbin ensi tavu on eri muodoissa lyhyt eli paradigmassa on 

kauttaaltaan 1. kvantiteettiaste, on käänteinen astevaihtelu mahdoton ja taivu-

tus on siirtynyt alkuperäisestä supistumaverbityypistä vaihteluttomaan elama-

tyyppiin, joka on ylivoimaisesti tavallisin viron verbityypeistä (Peebo 1997: 

129). Siten sekä suomen astevaihtelullisten verbien luvata : lupaan, maata 

(< *maγat-) : makaan että astevaihteluttomien verbien avata : avaan, lisätä : 

lisään virolaiset vastineet taipuvat samoin elada : elan -mallia noudattaen: 
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lubada : luban, magada : magan, avada : avan, lisada : lisan. Paradigmassa 

ei ole enää, osin analogisten muutosten vuoksi, supistumaverbitaustaan viit-

taavia piirteitä. Esimerkiksi preesens ei ole odotuksenmukaisesti *lubadan, 

*lisadan jne., vaikka tällaisissa lyhytensitavuisissa tapauksissa on tavallisesti 

*δ > D, kuten osoittavat muun muassa muodot kevade, pimeda, kalade (Ket-

tunen 1962: 81). Verbejä, joissa käänteinen astevaihtelu on tasoittunut vahvan 

asteen hyväksi, ovat sanojen lubada ja magada ohella esimerkiksi lebada, 

tabada, koguda, segada ja tagada (vrt. sm. levätä : lepään, tavata : tapaan, 

koota : kokoan, murt. seata : sekaan, taata : takaan) sekä suomesta 1920-

luvulla vaihteluttomana lainattu tõdeda : tõden (vrt. todeta : totean). Verbit 

samastuvat rakenteeltaan ja taivutukseltaan normaalin astevaihtelun vahvan 

asteen yleistystä (ks. luku 9.2.3) osoittaviin ja siten myös elama-tyyppiin siir-

tyneisiin teonsanoihin, kuten sobida : sobin, jagada : jagan (vrt. sm. sopia : 

sovin, jakaa : jaan). Lingvististä koulutusta saamattoman virolaisen on mah-

dotonta pitää esimerkiksi verbejä segada ja jagada taustaltaan aivan erityyp-

pisinä. 

Astevaihteluttomuuden lisäksi elama-tyyppiin siirtyneiden verbien, kuten 

lubama, magama ja lisama, paradigma eroaa supistumaverbityypistä taivu-

tusmorfeemien osalta, eli pääteparadigmat eivät ole samanlaiset, joskin erot 

rajoittuvat vain  muutamiin  muotoihin: da-infinitiiviin luba/da, lisa/da (vrt. 

hüpa/ta, vasta/ta), des-muotoon luba/des, lisa/des (vrt. hüpa/tes, vasta/tes), 

monikollisiin imperatiivimuotoihin sekä jussiiviin luba/gem, lisa/ge, luba/gu, 

lisa/gu (vrt. hüpa/kem, vasta/ke, hüpa/ku, vasta/ku). Esimerkiksi sellaisissa 

tapauksissa kuin lisanud ja vastanud tai lisati ja vastati on suffiksien käyttö 

identtistä, ja vain ensi tavun pituusero on vihje eri sanatyypeistä. Tällainen 

vihje puuttuu viron astevaihteluseikkojen (esim. sk : s) takia vaikkapa muo-

doista lisanud ja visanud sekä lisati ja visati. Suomalaisen kielenoppijan on 

tunnettava taivutussuhteet: toisaalta lisada : lisan : lisage ja toisaalta visata : 

viskan : visake. 

3. Virossa parin 1. kvantiteettiasteessa olevan supistumaverbin paradigma 

näyttää vaihtaneen taivutustyyppiä niin, että käänteisen astevaihtelun tilalle 

on tullut normaali, heikkenevä vaihtelu. Tällaisia verbejä ovat kaduda : kaon 

(vrt. sm. kadota : katoan) ja liguda : leon (vrt. sm. liota : likoan). Aste-

vaihtelusuunnan vaihtumiseen kaduma-verbissä lienevät vaikuttaneet osin 

sellaiset taivutussuhteet kuin laduda : laon ja siduda : seon, osin rinnalla 

esiintyvän substantiivin kadu : kao vaihtelu. Näin on vältytty siltä tilanteelta, 

että kielessä olisi astevaihteluton verbi kaduda : *kadun, mutta vaihtelullinen 
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substantiivi kadu : kao. Vastaavasti verbiin liguma on varmaankin vaikuttanut 

nomini ligu : leo (huom. tavallinen heikkoasteinen ilmaus leos olema). Viron 

murteissa tällaista verbien astevaihtelusuunnan vaihtumista esiintyy laajem-

minkin, kuten osoittavat esimerkiksi Mulgin murteessa Karksin luBaDə : 

luà ’luvata : lupaan’ ja Tarvastun seGäDä : sià (vrt. sm. murt. seata : sekaan; 

Tanning 1965: 165, 167). 

4. Vaikka virossa lyhytensitavuisten supistumaverbiemme vastineet kuuluvatkin 

yleensä elama-tyyppiin, on myös muutamia esimerkkejä verbeistä, jotka ovat 

jääneet varsinaiseen supistumatyyppiin. Edellytyksenä on kuitenkin ollut su-

pistumaverbityypin ja elama-tyypin ristipaineessa analoginen mukautuminen 

astevaihteluun niin, että paradigmaan on tullut vahvaksi asteeksi 3. kvanti-

teettiasteen muotoja ja vartalon alkuperäisen äänne-edustuksen mukaisia 

muotoja käytetään heikkoasteisina. Tällaisia verbejä ovat muun muassa 

oskama : osata : oskan, salgama : salata : salgan ja vihkama : vihata : 

vihkan (vrt. esim. viskama : visata : viskan, põlgama : põlata : põlgan, 

lahkama : lahata : lahkan). Vartaloiden aikaisempaa astevaihteluttomuutta 

kuvastavat esimerkiksi adjektiivistunut partisiippi osav : osava ’taitava’ (vrt. 

partis. oskav) sekä substantiivit saladus ’salaisuus’ (ei *salgus; vrt. sm. 

salaus [huom. kuitenkin Wiedemann 1893: virE salgus = salgdus ’Läug-

nen’]) ja viha : viha (ei *vihk : viha), samoin Wiedemannin sanakirjan (1893) 

mainitsemat lekseemit ozama infinitiivin oskama ohella ja wihaw ’bitter, 

scharf; zornig, grimmig’ (vrt. partis. vihkav). Suomen astevaihteluttomien pa-

radigmojen osata : osaan, salata : salaan, vihata : vihaan perusteella voi 

otaksua, että viron vahva-asteiset muodot aiheuttavat oppimisongelmia. 

Suomalainen voi kuitenkin käyttää mallina hüppama, tõmbama -tyyppisten 

paradigmojen vaihtelusuhteita, joita äidinkielen vastaavat verbit tukevat, sekä 

muistaa, että viron sekundaari vahva aste tulee suomen vokaalivartaloisia 

muotoja vastaaviin tapauksiin. 

5. Supistumaverbityyppi on virossa ekspansiivisesti levinnyt monien sellaisten 

a-vartaloisten (= sm. a-/ä-vart.) verbien taivutukseen, joiden odottaisi suo-

men perusteella kuuluvan muihin paradigmatyyppeihin, esimerkiksi alata : 

algan (vrt. sm. alkaa : alan), ²jätkata : ³jätkan (sm. jatkaa : jatkan), 

²kaevata : ³kaevan (sm. kaivaa : kaivan), ²lennata : ³lendan (sm. lentää : 

lennän), ²keelata : ³keelan (sm. kieltää : kiellän), ²pöörata : ³pööran (sm. 

pyörtää : pyörrän), ²väänata : ³väänan (sm. vääntää : väännän). Huomiota 

herättävän runsaasti on tapauksia, joissa verbin vartalossa on ollut jakso lt, rt 

tai nt. Julius Mägiste (1950: 268–269) on sijoittanut analogisen keelata-
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tyypin synnyn 1200–1400-luvuille ja pitää analogian lähtökohtana imperfek-

timuotojen, kuten keelsin, keersin, ja supistumaverbien säännöllisesti kehitty-

neiden sisäheittoisten (naelata :) naelsin-tyyppisten imperfektien sekoittumis-

ta. Murteittain tavataan laajalti odotuksenmukaista edustusta keelma, keerma, 

pöörma, väänma (ks. Toomse 1941, Turu 1962: 20, 31–36). Niin ikään Wie-

demannin sanakirjassa (1893) esitetään kēlama-tyyppisten asujen ohella 

muun muassa sisäheittoiset kēlma, kērma, nēlma, pȫrma. Klusiilin heik-

koasteisen edustajan kadon ja supistuman vuoksi ovat vartaloltaan (kaksi-

tavuinen a-vartalo, pitkä kvantiteetti) tulleet supistumaverbityyppiin kelvolli-

siksi esimerkiksi verbit näidata : näitan ja oodata : ootan (vrt. sm. näyttää : 

näytän [< *näγüttä-], odottaa : odotan). 

Juuri supistumaverbien a-vartaloisuus näyttää olleen 3. kvantiteettiasteen ohella 

tärkeä piirre, joka on aiheuttanut analogisia siirtymiä muista verbityypeistä: a 

esiintyy paradigman kaikissa muodoissa toisin kuin esimerkiksi tyypeissä saatma, 

kandma ja laulma, joissa osassa muotoja on sisäheiton tähden sekundaari konso-

nanttivartalo. Yksinomaan vokaalivartaloisen õppima-tyypin taivutuskaan ei ole 

ollut herkästi tarjolla, sillä tyyppiin kuuluu vain pari a-vartaloista verbiä, kasvama 

ja kuivama. Myös astevaihteluttomia, pitkäkvantiteettisia kaksitavuja sisältävään 

muutuma-tyyppiin kuuluu jonkin verran a-vartaloisia sanoja; niissä tosin a on 

usein selkeästi johtimen vokaali: töötama (töö+ta-), eitama (ei+ta-), eeldama 

(eel+da-), taastama (taas+ta-). Nähtävästi viimeksi mainitun, äänteellisesti 

läheisen verbin malliin perustuu se, että supistumaverbit laastama ja saastama 

voivat vaihtoehtoisesti taipua myös astevaihteluttomina muutuma-tyypin mukaan 

(Tiiu Erelt 1997: 697; Peebo 1997: 157). 

Verbityypin hüppama, tõmbama produktiiviutta todistaa osaltaan supistuma-

verbien suosittuus tietoisessa sanansepitystyössä. Esimerkiksi pääosin 1900-

luvulla luotuihin ja muutamia vuosikymmeniä sitten viron kirjakielessä käyttöön 

tulleisiin uudissanoihin sisältyy lukuisia supistumatyypin verbejä, esimerkiksi 

eirama : eirata, laajama : laajata, siirdama : siirata, velmama : velmata (ks. Tiiu 

Erelt ym. 1985, jossa uudissanojen joukossa on mainittu neljännessata supistuma-

verbiä). 

9.2.3 Viron jagada- ja lugeda-tyyppiset verbit vastineineen 

Suomen ja viron verbien paradigmasuhteiden kannalta ovat kiinnostavia kaksita-

vuiset verbit, joissa ensi tavu on lyhyt ja toisen tavun alussa on lyhyt klusiili, 
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virossa leenisklusiiliksi muuttuneena. Tällaisia viron verbejä ovat esimerkiksi 

rebima, pidama, sõdima, siduma, jagama ja lugema. Verbit eivät kuitenkaan 

kuulu samaan taivutustyyppiin, vaan osassa niistä on astevaihtelu, osaa taas 

taivutetaan vaihteluttomasti. Siten preesens on toisaalta pean, seon, loen ja toi-

saalta rebin, sõdin, jagan. Kahtalaisuutta ovat aiemmin käsitelleet viron taivutus-

järjestelmän kannalta muun muassa Hint (1972: 29–29, 1981a: 256–257; ks. 

myös 1998a: 230–233) ja Viitso (1966: 21–23). 

Kaikissa tapauksissa, joissa viron 1. kvantiteettiasteen kaksitavuisilla klusiili-

verbeillä on suomessa vastine, on suomalainen verbi astevaihtelussa: repiä : 

revin, pitää : pidän, sotia : sodin, sitoa : sidon, jakaa : jaan, lukea : luen. Kielten 

suhteita kirjavoittaa lisäksi se, että sellaisia suomen supistumaverbejä, joiden ensi 

tavu on lyhyt ja toinen tavu alkaa astevaihtelullisella konsonantilla, vastaa viros-

sa, kuten edellisessä luvussa on selvitetty, tavallisesti astevaihteluton verbi, 

esimerkiksi 

sm. levätä : lepään – vir. lebada : leban 

sm. todeta : totean – vir. tõdeda : tõden 

sm. maata : makaan – vir. magada : magan 

Muutamissa paradigmoissa astevaihtelun suunta voi olla vastakkainen: 

sm. kadota : katoan – vir. kaduda : kaon 

Virossa verbit ovat rakenteeltaan ja taivutukseltaan liittyneet kaksitavuisiin 

jagada : jagan ja lugeda : loen -tyyppisiin verbeihin toisin kuin suomessa. Kiel-

ten verbiparadigmasuhteet vaikuttavat siis melko mutkikkailta, mutta jossain 

määrin niitä on mahdollista säännöttää, niin että esimerkiksi suomalainen viron 

oppija osaa valita oikean taivutustyypin. Tärkeitä ovat kielten yhteiset, perus-

sanastoon kuuluvat verbit, joissa voi odottaa eniten interferenssiä.  

Olen poiminut Robert Hinderlingin koostamasta viron kielen käänteissana-

kirjasta (1979) kaksitavuiset verbit, joissa lyhyttä ensi tavua seuraa leenis-

klusiililla alkava tavu, ja ryhmittänyt ne tutkimukseni liitteenä olevaan tauluk-

koon toisen tavun rakenteen mukaan. Kunkin klusiilin kohdalla tulee periaatteessa 

kyseeseen neljä alaryhmää seuraavan vokaalin perusteella, sillä jälkitavujen 

vokaaleina voivat virossa esiintyä vain a, e, i ja u. Kuitenkin bu-verbit puuttuvat 

kokonaan; on vain tapauksia, joissa ensi tavu on pitkä (esim. saabuma). Taulu-

kossa verbeistä mainitaan ma-infinitiivin ohella aktiivin indikatiivin preesensin 

yksikön 1. persoonan muoto, mistä selviää paradigman astevaihtelullisuus 

tai -vaihteluttomuus. Jokaisen alaryhmän kohdalla luetellaan ensin mahdolliset 
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astevaihteluverbit ja niiden jälkeen vaihtelemattomat verbit. Hinderlingin kään-

teissanakirja perustuu vuonna 1960 julkaistun oikeakielisyyssanakirjan aineis-

toon. Olen tarkistanut tutkittavat verbit vuoden 1976 oikeakielisyyssanakirjasta 

(ÕS 76) ja jättänyt pois siinä murteellisiksi, vanhentuneiksi tai ei-suositeltaviksi 

merkityt tapaukset. 

Taulukon verbeihin kuuluu huomiota herättävän paljon onomatopoieettis-

deskriptiivistä sanastoa, etenkin erilaisia liikkumista ilmaisevia verbejä. Kielen 

ekspressiivinen sanasto uusiutuu tavallista herkemmin (esim. Erkki Itkonen 1966: 

80–81), mitä osoittaa muun muassa se, että useat sen piiriin kuuluvat taulukon 

verbit (mm. jobama, jubima, tibima, sidima, nügama) puuttuvat vielä Wiedeman-

nin sanakirjasta, jonka laajennettu, Jakob Hurtin toimittama laitos ilmestyi 1893. 

Aineiston 102 verbistä on astevaihtelu vain 19:ssä eli alle 20 %:ssa paradigmoja. 

Astevaihteluttomien verbien huomattavan suuri osuus kuvastaa virossa muutoin-

kin tapahtunutta restrukturoitumista: vaihteluttomuus on pyrkinyt jatkuvasti 

leviämään sekä nominien että verbien taivutuksessa etenkin kvalitatiivisen aste-

vaihtelun sijaan (4.2.2; ks. myös Hint 1981a: 256–257, 1998a: 230–233). Aste-

vaihtelullisten ja vaihteluttomien verbien määrät näkyvät taulukosta 9, jossa on 

verbien toisen tavun rakenteen ja vaihtelusuhteiden perusteella laadittu tilasto 

(ainoa kahteen taivutustyyppiin kuuluva verbi pügama : pöan ~ pügan on laskettu 

astevaihtelutapausten joukkoon). 
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Taulukko 9. Viron 1. kvantiteettiasteen klusiiliverbien taivutussuhteet.  

Verbin rakenne Astevaihtelu Ei astevaihtelua Yhteensä 

b-verbit    

-ba- 0 13 13 

-be- 0 1 1 

-bu- 0 0 0 

-bi- 0 12 12 

b-verbit yhteensä 0 26 26 

d-verbit    

-da- 3 1 4 

-de- 3 1 4 

-du- 5 6 11 

-di- 0 14 14 

d-verbit yhteensä 11 22 33 

g-verbit    

-ga- 1 16 17 

-ge- 5 3 8 

-gu- 2 4 6 

-gi- 0 12 12 

g-verbit yhteensä 8 35 43 

Yhteensä 19 83 102 

Taulukosta ilmenee, että b:lliset verbit eivät ole lainkaan astevaihtelussa (vrt. 

Wiedemann 1893: rebima : revin [~ rebin]) ja että bu-verbit puuttuvat nykykieles-

tä kokonaan (vrt. Wiedemann 1893: sibuma, vibuma). Nominien taivutuksessa 

lyhyiden vokaalien välisen b:n astevaihtelua esiintyy jonkin verran, mutta tapauk-

sia on vaihtelemattomiin paradigmoihin verrattuna suhteellisesti paljon vähem-

män kuin d:n ja g:n vaihtelutapauksia (Hint 1981a: 256). 

b-verbeihin sisältyy useita entisiä supistumaverbejä, joissa käänteinen aste-

vaihtelu on käynyt ensi tavun jäljessä mahdottomaksi ja vahva aste on yleistynyt, 

esimerkiksi kibada : kiban (vrt. sm. kipata ’juosta nopeasti ja kevyesti’; Tanning 

1965: 164), lebada : leban (Aavik ehdottanut kirjakieleen, vrt. sm. leväta : 

lepään; sana esiintyy myös viron murteissa; Rätsep 1981b: 296), lubada : luban 

(vrt. sm. luvata : lupaan), tabada : taban (vrt. sm. tavata : tapaan). Aiempia 

supistumaverbejä onkin ba-verbeistä runsaat puolet (ks. Tanning, mas. 164–166). 

Ainoa be-verbi läbeda : läben on myös supistumaperäinen (Lehtinen 1979: 300). 

Käänteisen astevaihtelun tasoittuminen vahvan asteen hyväksi 1. kvantiteet-

tiasteen supistumaverbeissä on ilmeisesti ollut tärkeä tekijä koko lyhyiden vokaa-

lien välisen leenisklusiilin vaihtelun väistymisprosessissa. Tähän viittaa epäsuo-
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rasti sekin, että d-verbejä on suhteellisesti eniten astevaihtelussa, kolmannes 

tapauksista (b-verbejä 0 %, g-verbejä vajaat 20 %), mutta niihin ei kuulu lähes-

kään samassa määrin supistumaverbejä kuin b- ja g-verbeihin. Esimerkiksi supis-

tumaverbin todeta : totean virolainen vastine tõdeda : tõden on Aavikin 1920-

luvun suomalaislainoja (Rätsep 1981b: 296). Verbin kadota : katoan vastine 

näyttää puolestaan vaihtaneen virossa astevaihtelusuunnan vastakkaiseksi: kadu-

da : kaon. Syynä on varmaankin ollut osaltaan entisten 1. kvantiteettiasteen 

d:llisten supistumaverbien tuen puuttuminen ja osaltaan sellaisten o > u -

muutoksen läpikäyneiden verbien kuin laduda : laon, kududa : koon ja siduda : 

seon taivutusmalli sekä epäilemättä substantiivin kadu : kao astevaihtelusuunnan 

vaikutus, kuten luvussa 9.2.2 on esitetty. 

Liitteenä olevasta verbiluettelosta sekä taulukosta 9 selviää niin ikään, että 

kaikki klusiilit ovat vaihteluttomia toisen tavun i-vokaalin edellä: rebin, sobin, 

sõdin, tüdin, nügin, pugin (vrt. sm. revin, sovin, sodin, nyin). Astevaihtelun 

puuttuminen johtunee osittain fonotaktisista syistä. Useassa tapauksessa vahvan 

asteen klusiilia vastaisi heikossa asteessa kato, jolloin ensi ja toisen tavun vokaa-

leista muodostuvan supistumavokaalin tai -diftongin suppea vokaali väljenisi 

puolisuppeaksi ja heikkoasteinen vartalo saattaisi poiketa häiritsevän paljon 

vahva-asteisesta: ei esimerkiksi nudida : *noen, sõdida : *sõen, tüdida : *töen, 

pugida : *poen, sagida : *saen, trügida : *tröen (ks. Hint 1982: 52–55, Remes 

1983: 49). Verbin sõdida taivutuksessa ei voi liioin tulla kyseeseen kantasanan 

sõda : sõja tarjoama kvalitatiivisen astevaihtelun malli, koska *sõjin sisältäisi 

viron fonotaksin kieltämän sekvenssin /ji/ (ks. 4.2.1). Astevaihtelu voisi i:llisissä 

verbeissä myös lisätä kielen homonymiaa (vrt. esim. pugeda : poen, saagida : 

saen). Ensisijaisen tärkeä syy vaihtelun puuttumiseen lienee kuitenkin se, että 

useissa verbeissä toisen tavun i on johdin, jossa laadun muutos ei ole merkitysteh-

tävän vuoksi suotava (Rätsep 1956: 77, 84–88). Erityisesti onomatopoieettis-

deskriptiivisessä sanastossa, johon lukuisat tarkasteltavat verbit kuuluvat, on 

ekspressiiviyden kannalta keskeistä vartalon mahdollisimman vähäinen vaihtelu 

(Rätsep, mas. 76; ks. myös Erkki Itkonen 1966: 347–348). Fonotaktiset seikat 

ovat siis vaikuttaneet astevaihtelua tasoittavasti sellaisissa vartalotyypeissä – i- ja 

osin myös u-vartaloissa –, joissa edellä käsitelty supistumaverbien vaikutus ei ole 

tullut kyseeseen. 

Astevaihtelullisten i-vartaloiden nollaosuuden ohella voidaan havaita, että 

a-vartaloissa astevaihtelua esiintyy sangen vähän: 34 verbin joukossa on vain 

neljä vaihtelutapausta. Näistä kolme on da-verbejä: pidama, sadama ja vedama. 

Kaikki kuuluvat vanhaan, taajakäyttöiseen perussanastoon. Neljäs da-verbi 
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vadama on deskriptiivisanastoa (’lörpötellä’ = vadistama) ja on vaihteluton. 

Astevaihtelusuhteen -ada- : -aja- mukainen taivutus vadada : *vajan (vrt. sada-

da : sajab, rada : raja) aiheuttaisi häiritsevää homonymiaa tavallisen vajama-

verbin kanssa. – Ainoa astevaihtelullinen ga-verbi on pügama, ja se on myös 

aineiston ainoa verbi, jossa kirjakielen normit sallivat astevaihtelullisen taivutuk-

sen rinnalla astevaihteluttoman: pöan ~ pügan. Astevaihtelun heikko asema ga-

verbien taivutuksessa johtuu ainakin osittain fonotaktisista seikoista; ei esimer-

kiksi nügada : *nöan, sügada : *söan, vugada : *voan. Osin syynä on supistuma-

peräisten verbien melko suuri osuus. Näitä ovat magama, segama, tagama (vrt. 

sm. maata : makaan, murt. seata : sekaan [Tanning 1965: 167], taata : takaan) ja 

niin ikään sogama (vrt. sm. vanh. ja murt. soata ’liata’; Tanning mp.; Lehtinen 

1979: 298–299). 

e-vartalot muodostavat ainoan ryhmän, jossa virossa astevaihteluverbien 

osuus on suurempi kuin vaihtelemattomien: kahdeksan verbiä 13:sta on vaihtelus-

sa. Kaikki kolme vanhaa de-verbiä, kudema, küdema ja põdema, ovat säilyttäneet 

vaihtelun. Vaihteluton tõdema on nuorehko laina, kuten jo edellä on mainittu. 

Kahdeksaan ge-verbiin kuuluu viisi astevaihtelusanaa, joista lugema, nägema, 

pugema ja tegema ovat kielen keskeistä sanastoa. Vaihtelua ei ole, jos ensi tavun 

vokaali on a tai o: hageda : hagen on nykyään vain juridisessa käytössä (’nostaa 

kanne, haastaa oikeuteen’), pageda : pagen lienee supistumaverbi (vrt. Wiede-

mann 1893: inf. paeta [pageda]; vrt. myös sm. pakenen : paeta, jonka vokaalivar-

talon vastine on viron murteellisessa verbissä pagenema), ja kogeda : 

kogen -verbin tavallisin muoto on leksikaalistuma kogemata, jossa toinen tavu on 

avoin (Wiedemann 1893 tuntee vain muodon kogemata; huom., että kogeda : 

*koen sekaantuisi häiritsevästi verbiin kudeda : koen). 

u-vartaloisissa verbeissä astevaihtelu on suhteellisen tavallista: seitsemän 

verbiä 17:stä on vaihtelussa. du-verbeillä vaihtelullisten ja vaihteluttomien 

tapausten suhde on lähes tasapainoinen 5 : 6. Vertailu suomeen osoittaa, että aste-

vaihtelussa ovat ne verbit, joiden toisen tavun u on kehittynyt o:sta: kududa : 

koon, laduda : laon, niduda : neon ja siduda : seon (vrt. sm. kutoa, latoa, nitoa, 

sitoa). Niin ikään alkuaan o:llinen kaduda : kaon (vrt. sm. kadota : katoan) lienee 

paljolti tällaisten verbien vaikutuksesta vaihtanut taivutustyyppiään ja samalla 

astevaihtelun suuntaa, kuten edellä olen todennut. Muissa du-verbeissä ei aste-

vaihtelua esiinny, esimerkiksi kiduda : kidun, liduda : lidun, last. tududa : tudun 

(vrt. sm. kitua : kidun ja vaihteluton last. tutua : tutun). Vielä Wiedemannilla 

(1893) on esimerkki ta keub ja veub (s.v. kiduma; nykyviron fonotaksi edellyttäisi 

supistumamuotoja *keob, *veob). 
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Seitsemästä gu-verbistä vain kahdessa on astevaihtelu: liguda : leon ja 

taguda : taon. Näistä liguma lienee alkuaan supistumaverbi (vrt. sm. liota : 

likoan) ja on vaihtanut taivutustyyppiä ja samalla astevaihtelun suuntaa kaduda : 

kaon -verbin tavoin. Kuten edellisessä luvussa on esitetty, on vaihtelusuhteiden 

muuttumiseen varmaankin vaikuttanut vastaavan nominivartalon vaihtelu ligu : 

leo (huom. tavallinen leos olema). Sen sijaan supistumaverbi koguda : kogun 

osoittaa astevaihtelun tasoittumista (vrt. johdos kogudus ja sm. koota : kokoan; 

Wiedemann 1875: 511: virE kooda), samoin vaguda : vagun (vrt. sm. vaota : 

vakoan ’tehdä vakoja, kyntää’). 

Kun aineiston 102 verbiin sisältyy vain 19 astevaihtelutapausta, voisi ajatella, 

että viron oppijaa evästettäisiin ohjeella, jonka mukaan verbeissä on lyhyiden 

vokaalien välinen leenisklusiili tavallisesti vaihteluton ja vain muutamissa ver-

beissä on poikkeuksellisesti astevaihtelu. Frekvenssitutkimusten perusteella on 

kuitenkin ilmeistä, että tällainen ohje antaisi tilanteesta väärän kuvan. 

Tarton yliopistossa laaditussa taajuussanastossa (Kaasik ym. 1977), joka 

koostuu 13409 sanasta kaunokirjallista proosatekstiä, ei kymmeneen yleisimpään 

1. kvantiteettiasteen kaksitavuiseen klusiiliverbiin kuulu yhtään tapausta, jossa 

normaali, heikkenevä astevaihtelu olisi väistynyt ja verbi olisi vaihteluton. Viisi 

tavallisinta verbiä ovat yleisyysjärjestyksessä astevaihtelulliset pidama (eri 

päämerkitykset yhteen laskien), tegema, nägema, kaduma (aik. supistumaverbi!) 

ja lugema. Vasta 11. verbi on normaalin astevaihtelun vahvan asteen yleistymistä 

osoittava sobima, ja sijalla 14 on samaan ryhmään kuuluva jagama. Taulukkoon 

10 on merkitty ne tarkastelun kohteina olevat verbit, jotka kuuluvat tuhannen 

tavallisimman sanan joukkoon. 
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Taulukko 10. Viron yleisimmät 1. kvantiteettiasteen klusiiliverbit. 

Ei astevaihtelua Yleisyysjärjestys Astevaihtelu 

Supistumaverbit Muut verbit 

1. pidama   

2. tegema   

3. nägema   

4. kaduma (sv)   

5. lugema   

6.  lubama  

7.  magama  

8. siduma   

9. vedama   

10.  tabama  

11.   sobima 

12.  segama  

13. sadama   

14.   jagama 

15. laduma   

Taajuussanaston 2000 yleisimmän sanan joukkoon kuuluvat lisäksi astevaihtelul-

liset pugema ja taguma sekä vaihteluttomat kobama, koguma (supistumaverbi) ja 

kobima. Voikin havaita, että verbien määrän lisääntyessä myös astevaihteluttomi-

en verbien suhteellinen osuus kasvaa: 

5 yleisintä verbiä – astevaihteluttomia 0 % 

10 yleisintä verbiä – astevaihteluttomia 30 % 

15 yleisintä verbiä – astevaihteluttomia 40 % 

20 yleisintä verbiä – astevaihteluttomia 45 % 

On kuitenkin huomattava, että taulukon yleisimpien verbien frekvenssi on todella 

korkea. 

Uudempi ja laajempaan korpukseen perustuva frekvenssitutkimus ei muuta 

oleellisesti vuoden 1977 tilaston antamaa kuvaa. Vuonna 2002 julkaistussa viron 

kielen taajuussanastossa (Kaalep – Muischnek), jonka aineistona on 908 400 

sanaa kaunokirjallisuudesta ja lehdistä, on 15 yleisimmän 1. kvantiteettiasteen 

klusiiliverbin järjestys seuraava (sijoilla 11 ja 13 on verbien frekvenssi sama): 
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1. pidama 9. sobima 

2. tegema 10. jagama 

3. nägema 11. sadama 

4. lubama  vedama 

5. lugema 13. koguma 

6. kaduma   tabama 

7. siduma 15. segama 

8. magama   

Vertaaminen vanhemman tutkimuksen 15 verbin taulukkoon osoittaa, että taa-

jimmin esiintyvät verbit ovat samat, mutta viiden yleisimmän verbin joukkoon on 

kivunnut entinen supistumaverbi lubama. Verbit ovat muuten enimmäkseen 

samoja; järjestys vain jonkin verran vaihtelee. Yksi verbi puuttuu uudemmassa 

tilastossa 15 yleisimmän joukosta, nimittäin vanhemmassa tilastossa viimeisenä 

ollut astevaihtelullinen laduma. Uutena verbinä on luetteloon tullut aiempi supis-

tumaverbi, astevaihteluton koguma, joten astevaihtelullisten verbien suhteellinen 

osuus on jonkin verran laskenut taajakäyttöisimpien verbien joukossa. 

Tässä luvussa käsiteltyjen verbitapausten antaman kokonaiskuvan perusteella 

voi todeta, että vaikka astevaihtelulliset verbit ovat lukumääräisesti 1. kvantiteet-

tiasteen klusiiliverbien joukossa selvänä vähemmistönä, niistä useat kuuluvat 

kielen taajakäyttöisiin verbeihin. Normaalin, heikkenevän astevaihtelun vahvan 

asteen yleistymistä osoittavia verbejä on yleisimpien paradigmojen joukossa vain 

kaksi, sobima ja jagama. Suomalaisen viron oppijan on helppo havaita äidinkie-

lensä pohjalta, että astevaihteluttomuus on enimmäkseen muiden, suomelle 

vieraiden ja usein luonteeltaan onomatopoieettis-deskriptiivisten verbien omi-

naispiirre. Lisäksi on painettava mieleen, että supistumaverbien virolaiset vasti-

neet ovat astevaihtelussa (käänteisessä) vain silloin, kun niiden paradigmaan 

kuuluu pitkän ensi tavun sisältäviä muotoja (esim. kaevata : kaeban, visata : 

viskan, ²laenata : ³laenan; huom. myös osata : oskan, salata : salgan, vihata : 

vihkan). Muulloin supistumaverbeissä on yleistynyt vahva aste, ja ne ovat mukau-

tuneet taivutukseltaan elama-tyyppiin, jossa pääteparadigma on osin nykyisestä 

supistumaverbityypistä poikkeava (taajakäyttöisimpinä verbeinä lubada : luban, 

magada : magan ja koguda : kogun). 
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10 Tuloksia ja päätelmiä 

Olen tarkastellut tutkimuksessani kontrastiivisesti suomen ja viron taivutusjärjes-

telmiä sekä pyrkinyt luomaan kuvan siitä, millaiset ovat kielten morfologiset 

suhteet, mitä yhteistä niissä on ja miten ne poikkeavat toisistaan. Keskeistä on 

ollut etenkin sen selvittäminen, millaisia morfologiset erot ovat luonteeltaan ja 

mistä ne johtuvat sekä miten niihin johtaneet muutokset ovat vaikuttaneet typolo-

gisesti. Kontrastiivinen tutkimus on osoittautunut hyödylliseksi myös siksi, että 

havaintojeni mukaan suomea ja viroa vertailemalla kielistä on käynyt ilmi seikko-

ja, joita olisi ollut vaikea havaita vain yhtä kieltä tutkimalla. 

Tutkimukseni on perustunut suomen ja viron synkroniseen vertailuun, mutta 

koska kyseessä ovat lähisukuiset, oletettavasti pitkälti yhdenmukaisen myöhäis-

kantasuomalaisen taustan omaavat kielet, on ollut antoisaa yhdistää synkroniaan 

diakronia. Nykykielten monet erot ovat seurausta erilliskehityksen aikaisista 

muutoksista. Erityisen merkittäviä ovat olleet virossa toteutuneet äänteenmuutok-

set, jotka ovat useissa tapauksissa johtaneet morfologisiin muutoksiin. Tuloksena 

on ollut varsinkin nominien taivutuksessa muotojen kehittyminen päätteettömiksi, 

mikä on merkinnyt runsasta sijahomonymiaa sekä fleksiokielille ominaista sisäis-

tä taivutusta, jossa muodot eroavat toisistaan vain vartaloissa esiintyvien vaihtelu-

jen avulla.  

Monien suomen ja viron morfologisten erojen taustalla on kielten aste-

vaihtelujärjestelmien erilaisuus. Astevaihtelu on virossa morfologistunut huomat-

tavasti suuremmassa määrin kuin suomessa ja on muuttunut joko paradigmaan 

kuuluvaksi tai siitä puuttuvaksi ominaisuudeksi, ilman että alkuperäisillä tavura-

kenteilla olisi osuutta nykytilanteeseen. Merkittäviä, kieliä eriyttäneitä muutoksia 

on voinut tapahtua erityisesti paradigmoissa, joissa on alkuaan ollut kvalitatiivi-

nen eli yksinäisklusiileja koskeva vaihtelu. Monissa kohdin on ollut mahdollista 

selittää kielten taivutuserojen johtuvan siitä, että virossa yksinäisklusiilien kään-

teinen, vahveneva astevaihtelu on käynyt mahdottomaksi. Seuraukset ovat olleet 

moninaisia: paradigmat ovat usein muuttuneet astevaihteluttomiksi ja yhdistyneet 

toiseen taivutustyyppiiin (esim. suomen luvata : lupaan -tyyppisten supistuma-

verbien vastineet taipuvat valaa : valan -tyyppisten verbien vastineiden tavoin: 

lubada : luban kuten valada : valan) tai astevaihtelutyyppi on vaihtunut kvalita-

tiivisesta kvantitatiiviseksi (esim. ruis : rukiin -sanaamme vastaa virossa rukis : 

rukki), ja joskus astevaihtelun suunta on muuttunut käänteisestä suoraksi 

(kaduda : kaon, vrt. sm. kadota : katoan) ja kieleen on syntynyt uusi sanatyyppi, 

jollaisella ei ole suomessa vastinetta (kude : koe, vrt. sm. kude : kuteen). Toisaalta 
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viron astevaihtelu on sanoissa, joiden ensi tavu on ainakin osassa paradigman 

muotoja pitkä, laajentunut geminaattaklusiilien vaihtelusta yleisemmäksi kvanti-

teettivaihteluksi, jonka piiriin kuuluvat muutkin geminaatat, konsonanttiyhtymät, 

pitkät vokaalit ja diftongit. Tämä on aiheuttanut suuria eroja suomen ja viron 

paradigmojen suhteisiin. 

Koska tutkimuksessani on kielivertailun lähtökohtana ollut kirjakielten mu-

kainen edustus, olen suomen ja viron morfologisia eroja selittävänä tekijänä 

ottanut huomioon myös tietoisessa kielten kehittämisessä ja normittamisessa 

tehdyt ratkaisut. Nominien taivutuksessa on eroja lisännyt muun muassa kirjavi-

roon ”uudelleen” tuodun essiivin vakiinnuttaminen asteeltaan genetiivin mukai-

seksi (pojana, põlluna, vrt. sm. poikana, peltona) sekä eräiden paradigmatyyppi-

en monikon muodostusta koskevat päätökset. Verbimorfologiassa ovat kieliä 

etäännyttäneet uusien muotojen tuominen viroon (maks-muoto sekä nuks(i)-

tunnuksinen synteettinen konditionaalin perfekti), Suomessa ja Virossa tehdyt 

erityyppiset ratkaisut imperfektin ja konditionaalin monikon 3. persoonan päät-

teen asun osalta (sm. tuli/vat, tulisi/vat, ei (he) tuli/t, tulisi/t; vir. (nad) tuli/d, 

tuleksi/d, ei tuli/vad, tuleksi/vad) sekä konditionaalin aktiivimuotojen persoona-

päätteettömän käytön salliminen virossa, kun taas suomessa on pääte aina pakol-

linen.  

Suomen ja viron nominien taivutusmorfologian vertailu on osoittanut, että vi-

rossa erityisesti yksikön ja monikon genetiivimuodoilla on järjestelmässä huomat-

tavasti keskeisempi asema kuin suomessa: päätteettömäksi kuluneesta yksikön 

genetiivistä on tullut yksikön sijojen perusta illatiivista lähtien, ja monikon gene-

tiivi on puolestaan viron tavallisimman eli de-monikon muodostuksessa pohjana. 

Suomessa genetiivit ovat päätteellisiä muotoja muiden sijojen joukossa. Erikseen 

olen tarkastellut muun muassa suomen ja viron monikon genetiivien suhteita ja 

voinut todeta kielten välillä suuriakin eroja. Ne johtuvat osaltaan siitä, ettei 

kirjavirossa esiinny monikkovartaloista eli monikon 1. genetiiviä, jollainen on 

suomessa tavallinen, ja osaltaan virossa tapahtuneista vartalonmuutoksista (esim. 

koer/te, oks/te, vrt. sm. koirien, koirain ja oksien, oksain) sekä taivutussuffiksien 

käytön erikoispiirteistä (esim. madala/te, vrt. sm. matalain, ja hoonete, vrt. sm. 

vanh. huonetten). Olen ottanut kantaa toisinaan esitettyyn väitteeseen, että viron 

neljän viimeisen sijan, terminatiivin, essiivin, abessiivin ja komitatiivin, suffiksit 

olisivat pikemminkin kliittejä kuin kaasuspäätteitä, ja pyrkinyt osoittamaan, että 

muotoja käytetään monissa suhteissa muiden sijamuotojen tavoin eikä suffiksien 

kliittisyys ei ole suinkaan yksitulkintaista. 
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Tutkimuksessani on katsaus suomen ja viron monikon muodostukseen ja mo-

nikkotyyppeihin. Esitän lähemmin, millainen on viron kolmen monikkotyypin 

suhde suomen kahteen tyyppiin ja mikä on viron monikkojen keskinäinen hie-

rarkkinen suhde tunnusmerkkisyyden asteen perusteella. Kielten vertailu osoittaa, 

että virolle tunnusmerkkisempi kategoria saattaa olla suomalaiselle äidinkielen 

pohjalta tutumpi ja helpompi omaksua kuin vähemmän tunnusmerkkinen. 

Verbimorfologian käsittelyssä olen kartoittanut eroja, joita on suomen ja vi-

ron passiivin muodostuksessa. Passiivin tunnusten esiintyminen ja vartaloiden 

käyttö ovat kielissä osin varsin erilaisia. Tärkeitä eroja ovat virossa tunnuksen 

astevaihteluttomuus ja tietysti passiivin preesensin erilaisuus (sm. istutaan, 

tullaan – vir. istutakse, tullakse). Kielten modusjärjestelmät poikkeavat toisistaan 

melko paljon: viroon on kehittynyt uusia tapaluokkia, kvotatiivi ja jussiivi, mutta 

sieltä puuttuu suomen potentiaalin vastine. Olen esittänyt aiemmassa tutkimuskir-

jallisuudessa mainittujen lähinnä morfosyntaktisten syiden lisäksi äänteellis-

morfologisia tekijöitä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet viron potentiaalin hä-

viämiseen. Olen käsitellyt myös imperatiivista erkaantuneen jussiivikategorian 

erilaista asemaa suomessa ja virossa sekä taajakäyttöisen ja yhteisen, joskin 

diakronisesti eritaustaisen moduksen, konditionaalin, muodostuksen suhteita, 

joissa kuvastuu kielten välillä erilaisuus tunnusmerkkisyyden asteessa. Kielten 

verbimorfologian keskeisiin kysymyksiin kuuluvat erot imperfektin muodostuk-

sessa, ja olen tarkastellut viron imperfektityyppejä verraten niitä suomeen myös 

tunnusmerkkisyyden kannalta. Kiinnostavaa on, että virossa yleiseen si-

imperfektiin verrattuna tunnusmerkkisempi i-imperfekti on suomalaisille tutumpi, 

joskaan si-imperfektiin ei liity merkittäviä oppimisongelmia muotojen selkeän 

agglutinatiivisuuden vuoksi. Olen niin ikään käsitellyt tõusma, seisma, maksma -

tyyppisten verbien imperfektiä, joka nähdäkseni on tunnuksiltaan sekatyyppinen: 

useimmissa muodoissa imperfektin suffiksi on i, mutta yksikön kolmannessa 

persoonassa is.  

Infiniittisten muotojen valikoimassa ja käytössä on suomen ja viron välillä 

joukko eroja. Suomessa on useita infinitiivimuotoja sekä agenttipartisiippi, joilta 

puuttuu virolainen vastine. Toisaalta virossa on käytössä kielenuudistuksen 

esittämä maks-muoto sekä yleisenä ma-infinitiivin nesessiivisissä rakenteissa 

esiintyvä kielihistoriallinen aktiivin ja passiivin instruktiivi (peab lugema, pidi 

loetama), jollaisia vastaavien muotojen käyttö on suomessa vanhahtavaa. Virossa 

ma-loppuiseksi, sijapäätteettömäksi kehittynyt 3. infinitiivimme illatiivia ja 

intruktiivia vastaava muoto on keskeisemmässä asemassa infinitiivimuoto-

järjestelmässä kuin suomalaiset päätteelliset muodot. Partisiipeilla on tärkeitä 
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eroja paitsi tunnusten asussa myös toisen partisiippimme virolaisten vastineiden 

taipumattomuudessa liittomuotojen osana (olen lugenud, oleme lugenud) ja 

määritteinä (väsinud lapsel, mahajäetud majas). 

Viroon on kehittynyt koko joukko fleksiokielten piirteitä etenkin nominimor-

fologiaan, niin että suffiksittomiksi tulleita muotoja erottavat toisistaan vain 

vartaloissa esiintyvät äännevaihtelut. Taivutusjärjestelmää on muuttanut myös 

omistusliitteiden rappeutuminen sekä verbimorfologiassa laaja persoonapäättei-

den väistyminen, mikä on johtanut enemmän kieliopillista informaatiota sisältävi-

en synteettisten muotojen korvautumiseen analyyttisilla, morfologisesti ”köy-

hempiä” muotoja sisältävillä rakenteilla. Onkin väitetty, että viro on muuttunut 

agglutinoivasta kantasuomesta kvasiagglutinoivan välivaiheen kautta flekteeraa-

vaksi kieleksi (esim. Viitso 1990: 548). Typologisesti viro on kuitenkin pikemmin 

agglutinatiivis-flekteeraava kieli, jossa esimerkiksi flektiivisiin vartalovarianttei-

hin liitetään taivutussuffikseja (Hint 1998a: 208–209). Kielessä käytetään edel-

leen suuressa osassa sijamuotoja sekä runsaasti verbien taivutuksessa segmentaa-

lisia suffikseja. Sellaiset virossa kehittyneet taivutuskategoriat kuin de-monikko 

ja si-imperfekti, jotka ovat morfologisesti selkeitä, ovat tuoneet kieleen uusia 

agglutinoivia piirteitä, ja samaa merkitsevät ne nykyvirossa esiintyvät tendenssit, 

jotka osoittavat pyrkimystä morfologisesti selvemmin jäsentyviin muotoihin 

(esim. yks. part. isa, Jüri → isa/t, Jüri/t; mõru : mõru : mõru → mõru : mõruda : 

mõruda/t; mon. part. endisi, üldisi → endise/i/d, üldise/i/d). Viroon erilliskehityk-

sen aikana tulleet uudet agglutinoivat ominaisuudet ovat lähes aina lisänneet eroa 

konservatiivisempana säilyneeseen suomen kieleen. 

Sidonnaisten, kieliopillisten morfeemien edustuksessa on suomen ja viron 

kesken runsaasti erilaisuutta, vaikka taivutussuffikseilla onkin useimmissa tapa-

uksissa yhteinen tausta. Kielten suhteisiin ovat eroja aiheuttaneet useat seikat. 

Suomessa on vokaaliharmonian aiheuttamaa allomorfiaa, mutta kirjavirosta 

sellainen puuttuu, ja olen kuvannut lähemmin, mitä virolaisissa suffikseissa on 

vastaamassa suomen suffiksisoinnun kolmea vokaaliparia. Suomessa esiintyy 

sidonnaisissa morfeemeissa myös astevaihtelua sekä assimilaation ja kaksivarta-

loisuuden aiheuttamaa allomorfiaa, mutta virosta tällaiset ominaisuudet puuttuvat. 

Toisaalta siellä tavataan esimerkiksi loppuheittoisuuden sekä klusiilin intensiteet-

tierojen aiheuttamaa varianssia taivutusaineksissa. 

Olen työssäni tutkinut myös suomen ja viron taivutusjärjestelmissä esiintyviä 

sanavartaloiden morfofonologisia vaihteluja, jotka ovat tärkeitä paradigma-

tyyppien määräytymisen kannalta. Kielten välisten vaihteluvastaavuuksien tunte-

minen auttaa esimerkiksi suomalaista vironoppijaa harjaantumaan viron paradig-
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mojen oikeaan käyttöön. Kootusti voi todeta, että suomi on monissa tapauksissa 

säilyttänyt vanhat vaihtelut paremmin; virossa taas kehitys on monesti johtanut 

analogisiin tasoittumisiin. Esimerkiksi t : s -vaihtelua esiintyy suomessa huomat-

tavasti useammassa paradigmatyypissä, ja sama tilanne on sellaisten vaihtelujen 

kuin ks : s sekä m : n kohdalla; jälkimmäisen vastineena on virossa osin uusi 

vaihtelu m : Ø. Suomessa tärkeitä morfofonologisia vaihteluja aiheuttaa suffiksaa-

linen i monikossa, imperfektissä, konditionaalissa ja superlatiivissa. Vertailu 

osoittaa, että virossa tapauksia on huomattavasti vähemmän, koska i-tunnuksisen 

monikon käyttö on vain osassa paradigmoja mahdollista, ja tällöinkin ainoastaan 

muutamissa sanatyypeissä esiintyy vaihteluja, sekä koska i-imperfektin käyttö 

rajoittuu suppeahkoon verbijoukkoon. Vartalovokaalin vaihteluja ei ole konditio-

naalissa eikä superlatiivissa niiden erityyppisyyden takia. Jonkin verran on vain 

virolle ominaisia vaihteluja, kuten s : n (kaas : kaane) ja oo : uu, öö : üü (too/n : 

tuu/a, söö/n : süü/a). 

Tutkimukseni päätteeksi olen tarkastellut suomen ja viron paradigmatyyppien 

suhteita. On useita esimerkkejä siitä, että yhtä suomen paradigmatyyppiä vastaa 

virossa kaksi tai useampia tyyppejä. Suomen eA-nominien virolaiset vastineet 

ovat jakautuneet kahteen taivutustyyppiin ensi tavun rakenteen perusteella. Erot 

ilmenevät vartaloissa (kõrge : kõrge, mutta pime : pimeda); pääteparadigmat ovat 

samat. Suomen (i)nen-nomineja puolestaan vastaa virossa useampi paradigma-

tyyppi, ja erot esiintyvät monikon muodostuksessa, sisäheittoisissa sanoissa myös 

vartalovalikoimassa. Varsin kiinnostavia ovat aina samoin taipuvien ex-loppuisten 

nominiemme virolaisten vastineiden paradigmasuhteet. Olen selvittänyt syitä, 

jotka ovat johtaneet viiteen eri taivutustyyppiin. Näihin sisältyy yksi, jollaisen 

vastine ei tulisi suomessa kyseeseen. Us-loppuiset ominaisuuden- ja teonnimet 

kuuluvat suomessa eri paradigmoihin, joskin niillä on yhteinen monikkotyyppi. 

Virossa johdostyypit ovat yhdistyneet siten, että äännevaihtelut ovat yksinkertais-

tuneet ja paradigmoissa vain monikossa tavattavat taivutuserot johtuvat vartalojen 

rakenteesta, eivät johto-opillisesta taustasta. 

Verbiparadigmojen puolelta tarjoavat hyvän esimerkin jakautumisesta suo-

men ele-/el- ja ile-/il-johdosten virolaiset vastineet. Suomessa verbeillä on aina 

samanlainen taivutus, mutta virossa on yhden paradigmatyypin asemesta kolme 

tyyppiä, ja näissä on lisäksi osin rinnakkaisia taivutusmahdollisuuksia. Olen 

kuvannut lähemmin, mitkä seikat ovat vaikuttaneet eriytymiseen. Suomen ja 

viron supistumaverbien suhteiden tutkiminen on paljastanut merkittäviä kielten 

välisiä eroja. Vaikka kummallakin taholla verbityyppi on produktiivinen, määräy-

tyy verbin kuuluminen siihen kielissä eri perustein, ja olen lähemmin selvittänyt 
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näitä perusteita. Sellaiset suomen supistumaverbien virolaiset vastineet, joiden 

ensi tavu on lyhyt, ovat yleensä vaihtaneet paradigmatyyppiä; vain muutama 

verbi on säilynyt vanhassa tyypissä, mutta edellytyksenä on ollut analogisen 

astevaihtelun omaksuminen. Virolaiset supistumaverbit ovat aina astevaihtelussa 

niin, että vahvassa asteessa on 3. kvantiteetti. Suomessa ei ole ensi tavua koskevia 

rajoituksia, ja astevaihtelua tavataan vain klusiiliaineksen sisältävissä verbeissä. 

Virossa paradigma on myös restrukturoitunut siten, että siihen kuuluu aina vahva 

ja heikko vokaalivartalo; suomessa taas on (vahvan) vokaalivartalon ohella 

konsonanttivartalo. Virolaiset heikot vokaalivartalot ovatkin entisiä konsonantti-

vartaloita. Supistumaverbityyppi on virossa myös levinnyt ekspansiivisesti moni-

en sellaisten a-vartaloisten verbien taivutukseen, joiden suomalaiset vastineet 

kuuluvat muihin paradigmoihin. Lopuksi olen selvittänyt viron jagada : jagan ja 

lugeda: loen -tyyppisten verbien suhteita toisiinsa sekä suomalaisiin vastineisiin-

sa sekä esittänyt syitä, miksi verbeissä toisin kuin suomessa tavataan laajalti 

astevaihteluttomuutta ja miksi on myös paradigmoja, joissa vaihtelu on säilynyt 

suuntansa muuttaneena. 

Suomen ja viron kontrastiivisen tutkimukseni päämääränä on ollut kielten 

taivutusmorfologisten suhteiden kartoittaminen ja kielten välille kehittyneiden 

erojen sekä niiden syiden ja merkityksen selvittäminen. Tuloksia on mahdollista 

hyödyntää muussa alan teoreettisessa tutkimuksessa sekä viron kielen opettami-

sessa suomalaisille, osittain ehkä myös suomen opettamisessa virolaisille. Paneu-

tuminen suomen ja viron vertailuun ja kielten välisten erojen tutkimiseen on 

osoittanut, että läheisten sukukielten morfologisissa järjestelmissä on voitu sa-

mantapaisista lähtökohdista päätyä ajan mittaan varsin erilaisiin ratkaisuihin, 

jotka ovat usein myös merkinneet kielten typologista eriytymistä. 
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Liite Viron jagama- ja lugema-tyyppiset verbit 

 
2. tavu Verbi Astevaihtelu Ei astevaihtelua 

ba jobama 

kabama 

kibama 

kobama 

krabama 

lebama 

lobama 

lubama 

rabama 

sibama 

tabama 

tibama 

vibama 

 joban 

kaban 

kiban 

koban 

kraban 

leban 

loban 

luban 

raban 

siban 

taban 

tiban 

viban 

be läbema  läben 

bu –   

bi jubima (puh.) 

kebima 

klobima 

kobima 

kribima 

kõdima 

läbima 

nabima 

rebima 

sebima 

sobima 

tibima 

 jubin 

kebin 

klobin 

kobin 

kribin 

kõdin 

läbin 

nabin 

rebin 

sebin 

sobin 

tibin 

da pidama 

sadama 

vedama  

vadama 

pean 

sajan 

vean 

 

 

 

vadan 

de kudema 

küdema 

põdema 

tõdema 

koen 

köen 

põen 

 

 

 

 

tõden 
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2. tavu Verbi Astevaihtelu Ei astevaihtelua 
du kaduma 

kuduma 

laduma 

niduma 

siduma 

aduma 

kiduma 

liduma 

tuduma (last.) 

viduma 

õduma 

kaon 

koon 

laon 

neon 

seon 

 

 

 

 

 

adun 

kidun 

lidun 

tudun 

vidun 

õdun 

di hudima 

lüdima 

mudima 

nudima 

rudima 

sidima (puh.) 

sodima 

sudima 

sõdima 

tudima (last.) 

tüdima 

vadima 

vedima (puh.) 

vudima 

 hudin 

lüdin 

mudin 

nudin 

rudin 

sidin 

sodin 

sudin 

sõdin 

tudin 

tüdin 

vadin 

vedin 

vudin 
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2. tavu Verbi Astevaihtelu Ei astevaihtelua 

ga pügama 

igama 

jagama 

magama 

mögama (vulg.) 

nügama 

plagama 

pragama 

rügama 

sagama 

segama 

sogama 

sügama 

tagama 

tögama 

vugama 

ägama 

pöan pügan 

igan 

jagan 

magan 

mögan 

nügan 

plagan 

pragan 

rügan 

sagan 

segan 

sogan 

sügan 

tagan 

tögan 

vugan 

ägan 

ge lugema 

nägema 

pugema 

sugema 

tegema 

hagema 

kogema 

pagema 

loen 

näen 

poen 

soen 

teen 

 

 

 

 

 

hagen 

kogen 

pagen 

gu liguma 

taguma 

jaguma 

koguma 

räguma 

vaguma 

leon 

taon 

 

 

jagun 

kogun 

rägun 

vagun 
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2. tavu Verbi Astevaihtelu Ei astevaihtelua 

gi logima (mer.) 

mugima 

nugima 

nügima 

pugima 

sagima 

segima 

sigima 

togima 

tragima (mer.) 

trügima 

õgima 

 login 

mugin 

nugin 

nügin 

pugin 

sagin 

segin 

sigin 

togin 

tragin 

trügin 

õgin 
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