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1. Johdanto 
 
Tämän työn tarkoituksena on esitellä ja vertailla verbien nominaalimuotojen käyttöä 

suomen ja liettuan kielessä. Kielitieteellisenä tutkimuskohteena verbit kaikkine 

muotoineen muodostavat kielen muihin sanaluokkiin verrattuna laajemman ja 

käsitteellisesti vaikeamman kokonaisuuden. Tarkastelun kohteena olevista kielistä 

suomen kieli kuuluu suomalais-ugrilaiseen, kun taas liettuan kieli luokitellaan 

kuuluvaksi indoeurooppalaiseen kieliperheeseen. Siten on ilmeistä, että kahden 

voimakkaasti toisistaan eroavan kielen koko verbijärjestelmän esittely ja 

vertaileminen pelkästään yksittäisen pro gradu -tutkielman puitteissa on mahdoton 

tehtävä. Työn aihealuetta onkin kyseisestä syystä jouduttu voimakkaasti 

rajoittamaan, ja tarkastelun kohteeksi on valittu ainoastaan osa verbijärjestelmästä: 

nominaalimuodot ja niiden käyttö. 

 
Työ koostuu yhteensä seitsemästä luvusta. Käsillä olevan luvun 1 eli johdannon 

jälkeen – mutta kuitenkin vielä ennen työn varsinaiseen aiheeseen asti etenemistä – 

selvitetään seuraavissa kahdessa luvussa työn taustalla olevaa teoriaa ja työn 

kannalta merkityksellisiä peruskäsitteitä. Ensinnä luvussa 2 esitellään lyhyesti, mitä 

tarkoitetaan kontrastiivisella kielentutkimuksella, jota tämä työ lähinnä edustaa. 

Varsinaisen asian pohjustamiseksi tarkastellaan lisäksi luvussa 3 yleisesti verbien 

finiittisiä ja nominaalimuotoja sekä niiden välisiä eroja.  

 
Vasta tämän jälkeen luodaan yleiskatsaus suomen kielen kaikkiin 

nominaalimuotoihin, jotka esitellään luvussa 4. Luvussa ei kuitenkaan rajoituta 

yksinomaan suomen kielen tarkasteluun, vaan kaikkien nominaalimuotojen käytöstä 

annettavat esimerkit on käännetty myös liettuaksi, jotta lukija voisi havaita, millaisia 

verbirakenteita käyttämällä suomen eri nominaalimuotoilmauksia voitaisiin kääntää 

liettuan kielelle. Luvun perusteella saadaan siten yleiskäsitys myös siitä, mitkä 

liettuan kielessä esiintyvistä rakenteista lähinnä muistuttavat käyttötavoiltaan 

kulloinkin tarkasteltavaa suomen nominaalimuotoa. Suomen- ja ruotsinkieliset 

henkilön- ja paikannimet on pyritty käännöksissä mukauttamaan niiden liettuan kielen 

mukaiseen kirjoitusasuun.  

 
Luvussa 5 keskitytään puolestaan liettuan kielen nominaalimuotojen tarkasteluun ja 

niiden vertailuun suomen kielen verbirakenteiden kanssa. Päähuomio kohdistuu 

partisiippeihin. Tavanomaisten partisiippien käsittely on jaoteltu työssä erillisiin 

alalukuihin niiden edustaman pääluokan ja aikamuodon perusteella. Passiivin 

partisiipin erikoistapauksena käsitellään myös tarvetta ilmaiseva partisiippi, jota ei 
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esiinny muissa balttilaisissa kielissä. Erilliset alaluvut on omistettu lisäksi vielä sekä 

refleksiiviverbien partisiippimuodoille että partisiippien ns. määräisille eli 

pronominaalimuodoille. Partisiippien lisäksi työssä esitellään – joskin näitä 

pinnallisemmin – myös muut liettuan kielen nominaalimuodot eli puolipartisiippi, 

adverbiaalipartisiippi, infinitiivi ja supiini. Kuten neljännen niin myös viidennenkin 

luvun kaikki esimerkit on esitetty sekä liettuaksi että suomeksi rakenteiden 

helpomman vertailtavuuden tähden. Luku 6 muodostaa lyhyen suomenkielisen 

yhteenvedon kielten nominaalimuotojen vertailun tuloksina tehdyistä 

johtopäätöksistä. Jotta työ olisi hyödyllinen ja mielenkiintoinen myös suomen kielen 

verbien nominaalimuodoista kiinnostuneelle liettuankieliselle lukijalle hänen suomen 

kielen osaamistasostaan riippumatta, työhön on luvuksi 7 liitetty vielä liettuankielinen 

yhteenveto. Yhdessä kaksikielisten esimerkkien kanssa se tekee työstä 

käyttökelpoisen myös verrattain niukaltikin suomea osaaville. 

 
Työn tärkeimpinä lähdeteoksina ovat suomen kielen osalta vuonna 1991 ilmestynyt 

Nykysuomen käsikirja [NSK_1991] ja vuonna 2004 ilmestynyt Iso suomen kielioppi 

[ISK_2004] sekä vastaavasti vuoden 2005 painos teoksesta Dabartin÷s lietuvių 

kalbos gramatika (lyh. DLKG) [DLKG_2006] (vap. suom. Nykyliettuan kielioppi) 

liettuan kielen osalta. Työssä esitettävien taulukoiden ja esimerkkien kohdalle on 

merkitty näkyville kirjallisuusviite, mikäli taulukko, esimerkki tai sen osa on lainattu 

jostain kirjallisesta tai tietoverkosta löytyvästä lähteestä. Muussa tapauksessa se on 

kehitetty varta vasten käsillä olevaa työtä varten, mistä on tällöin merkkinä 

kaarisulkeiden sisällä oleva tähtisymboli (*).  

 
Työssä käsiteltävien rakenteiden selkeyttämiseksi ja analysoimiseksi sekä niiden 

mahdollisten käännösvaihtoehtojen tarkastelua varten siihen on upotettu yhteensä 75 

numeroitua esimerkkiä, 12 taivutustaulukkoa sekä 2 havainnollistavaa kaaviokuvaa. 

Näiden lisäksi tekstin sekaan on sijoitettu lisäesimerkkejä, joiden alkamis- ja 

päättymiskohdat erottuvat aaltosulkumerkkiparien { } avulla. Lisäesimerkeissä 

esiintyvät mahdolliset käännökset on eroteltu hakasulkein [ ]. Niissä käytettyjen 

kieliopillisten muotojen nimitykset sekä muu täydentävä informaatio on puolestaan 

esitetty kaarisulkeiden ( ) sisällä. Työn kokonaislaajuus on 154 sivua. 

 
Liettuankielisiä esimerkkilauseita on kerätty työhön paitsi sen liettuan kieliopin 

päälähdeteoksesta Dabartin÷s lietuvių kalbos gramatika [DLKG_2006], niin myös 

Kaunasin Vytautas Suuren yliopiston (liett. Vytauto Didžiojo universitetas) liettuan 

kielen tekstikokoelmasivustosta [KLC_2009], muutamien sanomalehtien kuten Kauno 

diena ja Vakarų ekspresas verkkosivuilta sekä muistakin liettuankielisistä painetuista 



7 
 

ja verkkojulkaisuista. Koska tarkasteltavien kieliopillisten rakenteiden eri sijamuotoja 

edustavien esimerkkien löytäminen suomalais-liettualaisesta tai vastaavasti 

liettualais-suomalaisesta käännöskirjallisuudesta olisi työn laajuuteen nähden varsin 

työläs ja aikaa vievä tehtävä, työssä on jouduttu turvautumaan valmiiden esimerkkien 

lisäksi paikoitellen omiin, itse kehitettyihin esimerkkeihin. Käyttökelpoisten valmiiden 

esimerkkien etsimistä vaikeuttaa ratkaisevasti etenkin se, ettei suomeksi kirjoitettua 

liettuan kielioppia eikä liettuankielistä suomen kielioppia ole tietojeni mukaan tähän 

päivään mennessä vielä julkaistu. Työtä varten kehitetyt sekä suomen- että 

liettuankieliset esimerkit on yritetty kääntää toiselle kielistä siten, että lauseparien 

semanttiset merkitykset pysyisivät mahdollisimman yhdenmukaisina keskenään. Jos 

esimerkin lähdekielisessä lauseessa esiintyy verbin nominaalimuoto, myös sen 

kohdekielelle käännetyssä versioissa on pyritty ensisijaisesti käyttämään 

nominaalimuotoa, mikäli tämä on ollut mahdollista ilman alkuperäiskielisen lauseen 

semanttisen tulkinnan muuttumista ja samalla lisäksi kohdekielisen ilmauksen 

luontevuuden ja käyttökelpoisuuden – ainakaan kirjakielessä – tästä oleellisesti 

kärsimättä. Muussa tapauksessa esimerkissä on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja 

nominaalimuodon säilyttämisen tilalle. 

 
Työn ohjaaja, dosentti Laimute Balode, on tarkastanut kaikkien työssä käytettyjen 

esimerkkien käännösten kelvollisuuden. Käännösten laadun on todennut myös 

Suomessa jo useita vuosia asunut, Donelaitis – Turun seudun Liettuan ystävät ry:n 

järjestämiä liettuan kielen kursseja suomeksi luennoinut syntyperäinen liettualainen 

Inga Dauliūt÷-Tikka. Esimerkkien liettuankieliset tekstit on heidän lisäkseen 

oikolukenut edelleen Kaunasin alueen hallinnon kulttuuri- sivistys- ja urheiluosaston 

(liett. Kauno rajono savivaldyb÷s administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyrius) 

vanhempi asiantuntija Birut÷ Savickien÷, joka on edellä mainittujen henkilöiden ja 

lisäksi lehtori Aurelija Kaškelevičen÷n ohella tarkastanut myös työn liettuankielisen 

loppuyhteenvedon. Kaikille neljälle mainitsemalleni henkilölle haluan lausua mitä 

parhaimmat kiitokseni. 

 
Työssä käytetty lähestymistapa on yhtäältä esittelevä, eli siinä pyritään antamaan 

kuva siitä, millaisia nominaalimuotoja tarkasteltavissa kielissä on olemassa, miten ne 

tunnistetaan kieliopillisesti ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään. Työ sisältää toisaalta 

myös vertailevan näkökulman, jonka tavoitteena on tuoda esiin suomen ja liettuan 

kielten tärkeimmät yhtäläisyydet sekä erot nominaalimuotojen käytössä. Vertailu on 

toteutettu lähinnä esittelemällä erikseen vuoron perään jokainen kummankin 

lähdekielen nominaalimuodoista ja selvittämällä, esiintyykö myös toisessa 
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tarkastelluista kielistä nominaalimuotoa, jota voitaisiin käyttää samankaltaisiin 

tarkoituksiin. Rakenteiden vertailussa käytetty lähestymistapa on siten 

kontrastiivinen. Kontrastiivista kielentutkimusta tarkastellaan lähemmin työn 

seuraavassa luvussa. 

 
Pulmalliseksi työn aihealueen laajuuden kannalta osoittautuu jossain määrin 

rajanveto, mitkä kaikki verbirakenteet kulloinkin lasketaan kuuluviksi 

nominaalimuotoihin. Tämä koskee erityisesti suomen kielen neljättä ja viidettä 

infinitiiviä, joita ei uusimmassa suomen kieliopissa [ISK_2004, 490] enää 

luokitellakaan varsinaisiksi infinitiiveiksi vaan ns. verbiliittoihin kuuluviksi. Tästä 

huolimatta ne on kuitenkin otettu mukaan tarkasteluihin tässä työssä, sillä työssä 

päädyttiin noudattamaan perinteistä infinitiivien nimeämiskäytäntöä (I – V infinitiivi). 

Häilyvyyttä on myös liettuan kielen nominaalimuodon būdinys1 kohdalla. Sitä 

käytetään kuvaamaan, miten joku kaikin voimin tekee jotain {esimerkiksi: Stasys 

b÷gte  (būdinys) b÷ga. [suom. Stasys juoksemalla  (akt. III inf. adess.) juoksee.]}. 

Muodon ilmaisema kieliopillinen merkitys voidaan tulkita suomeksi käyttämällä 

kolmatta infinitiiviä. Koska būdinys on käytössä kuitenkin melko harvinainen, ja osa 

kieliopeista luokittelee sen partikkeliksi (liett. dalelyt÷) [Valeckien÷ 1998, 197] tai 

verbin kaltaiseksi adverbiksi [LKE_2008, 95], muoto on tässä työssä rajattu 

enempien tarkastelujen ulkopuolelle. 

 
Liettuan kielen kieliopista – erityisesti sen verbimuotojen osalta – ei juurikaan ole 

olemassa suomenkielisiä tutkimuksia. Koska työn siten selvästikin edellyttämä, 

nominaalimuotoja ja niiden muodostamista pelkästään esittelevä osuus on jo 

verrattain laaja, siihen ei ymmärrettävistä syistä enää saatu mahdutettua mitään 

tilastollista tutkimusta, jonka avulla olisi voitu todentaa työn aikana esiin nousseita 

hypoteeseja kielten rakenteiden välisestä vastaavuudesta. Vertailujen tulokset ovat 

siten selvästikin korkeintaan suuntaa-antavia: vahvoja päätelmiä niiden perusteella ei 

ole syytä tehdä. Tilastollinen tutkimus vaatisi väistämättä tuekseen jo melko kattavaa 

havaintoaineistoa, joka koostuisi jo valmiiksi suomesta liettuaan ja liettuasta 

suomeen käännetyistä kirjallisista teksteistä. Tätä työtä varten kyseistä 

havaintoaineistoa ei kohtuullisten työ- ja aikaresurssien puitteissa ollut saatavissa 

käyttöön, joten frekvenssiperustainen analyysi jää mahdollisen mielenkiintoisen 

jatkotutkimuksen kohteeksi. Samalla laajemmaltikin liettuan verbijärjestelmää 

                                            
1 Termille būdinys ei ole vakiintunutta vastinetta suomen kielessä. Vapaasti käännettynä termi 
merkitsisi lähinnä toimintatapaa kuvaavaa. 
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valottavalle tarkastelulle olisi melko lailla tilausta – kuten luonnollisesti myös koko 

liettuan ensimmäisen suomenkielisen kieliopin laatimiselle. 

 

Suomen ja liettuan maantieteellisestä läheisyydestä huolimatta liettuan kielestä on 

julkaistu – paitsi suomenkielisiä tutkimuksia – niin myös suomenkielistä 

oppimateriaalia erittäin niukasti. Tärkeänä osasyynä tähän on varmastikin maiden 

välisten yhteyksien näivettyminen Liettuan päädyttyä osaksi Neuvostoliittoa toisen 

maailmansodan aikoihin. Varsinaisia liettuan kielen oppikirjoja ei edes maan 

itsenäisyyden palauttamisen jälkeenkään ole yhtä käytännön asiointitilanteiden 

sanastoa [Vartiainen, Tekorien÷ 1995] lukuun ottamatta suomeksi painettu. 

Ensimmäinen suomi – liettua – suomi -sanakirjakin [Vartiainen 2003] ilmestyi vasta 

vuonna 20032. Siten liettuan kielen verbijärjestelmää edes pieneltä osin valaisevan 

tutkielman uskoisi olevan hyödyksi kielen tunnetuksi tekemisen kannalta Suomessa. 

Jotta työstä olisi hyötyä mahdollisimman laajalle lukijakunnalle, siinä pyritään 

käyttämään terminologiaa, jonka ymmärtäminen ei tuota kohtuuttomia vaikeuksia 

kielitieteeseen perehtymättömällekään lukijalle. Työn uskoisi olevan hyödyksi mm. 

tarkasteltavien kielten opiskelijoille, kääntäjille, kielitieteilijöille ja -typologeille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Uuden, laajemman kaksisuuntainen sanakirjan odotetaan ilmestyvän vuoden 2010 aikana, 
kustantajana liettualainen ”Baltos lankos”. 
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2. Kontrastiivisesta kielentutkimuksesta 
 
Kuten edeltäneessä johdantoluvussa jo lyhyesti todettiin, tämä työ perustuu lähinnä 

kontrastiiviseen kielentutkimukseen. Perusteluna tälle toteamukselle voidaan mainita 

se, että työssä vertaillaan pareittain kahden eri kieliryhmään kuuluvan kielen – 

suomen ja liettuan – verbirakenteita samana tarkasteluajankohtana. Vielä pitkälle 

1900-luvulle asti kielentutkimus oli lähestymistavaltaan usein historiallis-vertailevaa 

eli komparatiivista [Rein 1983, 1]. Mielenkiinnon kohteena oli tavallisesti selvittää, 

mitä yhteisiä piirteitä tarkasteltavilla kielillä on ja miten läheistä sukua ne ovat 

keskenään. Tarkastelu oli luonteeltaan diakronista eli pitkälle aikavälille ulottuvaa. 

Myös synkronista eli tarkastelultaan tiettyyn ajanhetkeen sidottua usean eri kielen 

välistä tutkimusta harjoitettiin, mutta tutkittavat kielet olivat tällöin kaikki samaa 

tyyppiä noudattavia. Esimerkkeinä kielten tyypityksestä voisi mainita analyyttiset 

kielet (mm. kiina ja thai), joissa esimerkiksi sijamuodot ilmaistaan useimmiten 

käyttämällä avuksi sanajärjestystä, prepositioita tai muita apusanoja. Sen sijaan 

synteettisissä kielissä (mm. suomi) ne muodostetaan lisäämällä sanan loppuun 

sijapäätteitä [Wik_2009]. 

 
1940-luvulta lähtien alkoi kuitenkin kielentutkimuksessa voittaa alaa uusi suuntaus: 

kontrastiivinen lingvistiikka [Rein 1983, 12]. Siinä, missä historiallis-vertaileva 

kielitiede etsii kielten välisiä yhtymäkohtia pitkältä ajanjaksolta, kontrastiivinen 

lingvistiikka tutkii kahden vapaavalintaisen kielen eroavuuksia synkronisesti eli 

rajoittamalla tarkastelu pelkästään yhteen ja samaan ajankohtaan.  

 
Tilausta kontrastiiviselle kielentutkimukselle on kummunnut erityisesti vieraiden 

kielten opetuksesta, jonka tarve on viimeisten 60 vuoden aikana voimistunut 

melkoisesti kansainvälisen yhteydenpidon lisäännyttyä. Kieltenopetuksessa yhtenä 

tärkeimmistä johtotähdistä on saada oppilas käyttämään opettelemaansa kieltä 

mahdollisimman virheettömästi. Jotta kyseinen tavoite toteutuisi, olisi mitä 

aikaisimmin tarpeen tehdä oppilaalle selväksi, mitä oleellisia eroja on hänen 

äidinkielensä, jolla opetus useimmiten tapahtuu, sekä opeteltavan kielen välillä. On 

nimittäin varsin ilmeistä, että oppilas pyrkii oppimisprosessin aikana toistuvasti 

turvautumaan omaan äidinkieleensä ja hakemaan sen kieli- ja lauseopista, 

sanastosta ja jopa ääntämisestäkin tukea tilanteisiin, joissa hän tuntee kohdekielen 

osaaminensa olevan yhä puutteellista. Kielivirheitä, joiden perimmäisen syyn voi 

olettaa olevan äidinkielen vaikutuksessa oppimisprosessiin, kutsutaan äidinkielestä 

aiheutuviksi häiriöiksi [Rein 1983, 38]. Kontrastiivista lingvistiikkaa voidaan pitää 
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kielenopetukseen suuntautumisensa ansiosta lähestymistavaltaan melko lailla 

käytännönläheisenä kielentutkimuksena. 

 
Kontrastiivinen analyysi voidaan ulottaa kaikille kielen osa-alueille: niin fonetiikkaan, 

lauseoppiin, sanastoon kuin muoto-oppiinkin [Rein 1983, 34]. Jos ajatellaan vaikkapa 

suomen ja liettuan ääntämistä, voidaan todeta, ettei esimerkiksi liettuan soinnillisia 

(z, ž) ja suhu-s-äänteitä eli sibilantteja (č, š) esiinny suomen kielessä harvoja 

vierasperäisiä sanoja {esimerkiksi: šakki} lukuun ottamatta lainkaan. Tällöin suomea 

äidinkielenään puhuva pyrkii usein samaistamaan vierasperäiset äänteet lähinnä 

samalta kuulostavaan suomen kielen äänteeseen {esimerkiksi: š → s}. Niinpä 

esimerkiksi verbien salti  [tulla makeaksi] ja šalti  [kylmetä] ääntämisessä ei enää 

muodostuisi mitään eroa, joten syntyisi mahdollisuus väärinkäsitykseen. Jotta liettuaa 

opiskeleva suomenkielinen henkilö tulisi hyvin ymmärretyksi Liettuassa, pitäisi näiden 

vieraiden äänteiden opettelemiseen kiinnittää erityistä huomiota. Vastaavasti suomea 

opetteleva liettualainen kohtaa mitä ilmeisimmin vaikeuksia törmätessään suomen 

vokaaleihin y ja ö, joilla ei ole niiden ääntämisasun3 mukaista vastinetta liettuassa. 

Tällöin olisi mahdollisuus esimerkiksi sanojen tykki ja tukki samaistumiselle. 

 
Kahden kielen syntaksin kontrastiivisessa vertailussa kiinnitetään huomiota mm. 

lauseen sanajärjestykseen ja aikamuotojen käyttöön. Suomen ja liettuan välillä erot 

sanajärjestyksessä ovat verrattain vähäiset. Huomattavaa on kuitenkin, että 

liettuankielisestä lauseesta predikaattina esiintyvä olla-verbi voidaan jättää 

preesensissä toisinaan pois, mikä ei ole laillista suomen kieliopissa {esimerkiksi: 

Missä lompakkoni on  (pred.)? [liett. Kur (yra ) (pred., ei välttämätön) mano 

pinigin÷?]}. Lisäksi eroja esiintyy lähinnä sellaisissa kysymyslauseissa, jotka 

muodostetaan suomen kielellä -ko- / -kö-liitepartikkelin avulla ilman kysymyssanaa. 

Jos niissä halutaan ilmaista subjekti eksplisiittisesti, tulee lauseen sanajärjestyksestä 

käänteinen4, mutta liettuankielisessä samansisältöisessä kysymyslauseessa 

sanajärjestys on suora {esimerkiksi: Tietääkö  (pred. + kysyvä liitepart.) Matti (subj.) 

jo kaiken? [liett. Ar  (kysyvä partikk.) Matis (subj.) žino  (pred.) jau viską?]}. Edelleen, 

liettualainen voisi aivan hyvin muodostaa agenttipassiivissa olevan lauseen ”Šis 

paminklas pastatytas ruso Vasiljevskio”. Sitä ei voitaisi kuitenkaan luontevasti 

kääntää suomeksi sananmukaisessa muodossaan ”Tämä muistomerkki pystytettiin 

(passiivil. pred.) venäläisen Vasiljevskin toimesta  (passiivil. agentti)”, vaan liettuan 

                                            
3 Liettuan kielessä tosin esiintyy kirjainsymboli y, mutta se ääntyy pitkänä i:nä. Päinvastainen 
esimerkki olisi vokaali ä, joka esiintyy myös liettuassa, mutta sitä merkitään kirjainsymbolilla e 
(esimerkiksi: bet [suom. mutta]). 
4 Sanajärjestys on käänteinen, jos predikaatti edeltää subjektia – muutoin se on suora. 
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agenttipassiivi korvattaisiin aktiivilauseella ”Tämän muistomerkin pystytti (aktiivil. 

pred.) venäläinen Vasiljevski (aktiivil. subj.)”. Sen sijaan aikamuotojen käytössä on 

kielten välillä selviä pareittaisia eroja. Suomen kielestä puuttuvat sekä 

tulevaisuudessa tapahtuvaa tekemistä ilmaiseva futuuri että jo päättynyttä toistunutta 

tekemistä osoittava frekventatiivi, jotka ovat liettuassa yleisesti käytössä. 

Tulevaisuudessa tapahtuvan tekemisen ilmaisemiseksi suomen kielellä joudutaan 

turvautumaan preesensiin, ja menneisyydessä tapahtuneen tekemisen toistuvuutta 

korostetaan sopivilla tavan adverbeilla. Vastaavasti liettuan kielessä on ainoastaan 

yksi menneessä ajassa ainutkertaista tekemistä kuvaava aikamuoto, preteriti, kun 

taas suomessa menneisyydessä tapahtunutta tekemistä voidaan kuvata tilanteen 

mukaan joko imperfektiä, perfektiä tai pluskvamperfektiä käyttämällä. Aikamuotojen 

käytön vertailuun palataan myöhemmin seuraavassa luvussa, jonne on kerätty myös 

aiheeseen liittyviä esimerkkejä. 

 
Vertailtaessa kahden kielen sanastollisia eroja kontrastiivisella analyysillä huomio 

kohdistuu siihen, miten hyvin kielten sanaparit ovat merkitykseltään keskenään 

yhdenmukaiset. Esimerkkinä voitaisiin ajatella vaikkapa suomen kielen verbiä syödä, 

joka on tyylillisesti varsin neutraali. Se voi viitata yhtäläisesti niin arkipäiväiseen kuin 

juhlalliseenkin ruokailutilanteeseen. Lisäksi verbiin liittyvä subjekti voi olla paitsi 

ihminen {esimerkiksi: Syön aamulla kaurapuuroa.} niin myös eläin {vrt. Orava syö 

käpyjen siemeniä.} tai arkikielellä ilmaistuna vaikkapa kone {vrt. Auton moottori syö 

(tässä: kuluttaa) paljon öljyä.}. Sen sijaan liettuan kielellä syömistä kuvaavaa verbiä 

valgyti käytetään ainoastaan ihmisistä puhuttaessa, kun taas muissa edellä 

esitetyissä tapauksissa pitäisi käyttää verbiä ÷sti . Kontrastiivisella analyysillä on siten 

mahdollista tutkia, millä edellytyksin kielten tiettyjä sanapareja, joilla on ainakin yksi 

yhteinen merkitys, voidaan käyttää toistensa käännösvastineina. Analyysissä 

voidaan käyttää apuna ns. semanttisia matriiseja [Di Pietro 1971, 113], joiden 

tarkempi esittely kuitenkin sivuutetaan tässä. 

 
Kontrastiivista analyysiä voi kohdistaa myös lauseen muoto-oppiin eli morfologiaan 

[Rein 1983, 57]. Suomen ja liettuan kielessä on useita morfologisia eroja. Suomen 

kielessä sanoilla ei esimerkiksi ole mitään sukua, kun taas liettuan kielessä 

substantiivit ovat suvultaan joko maskuliineja tai feminiinejä. Myös sijamuotojen 

lukumäärä kielten välillä vaihtelee: suomen nykykielessä niitä on 15, kun taas 
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liettuassa vain seitsemän5. Osa suomen kielen sijamuodoista joudutaan liettuan 

kielellä tuottamaan prepositioilmauksia hyväksi käyttäen {esimerkiksi: talosta (yks. 

elat.) [liett. iš namo (prep. + yks. gen.)]}. Esimerkki rakenteesta, joka on käytössä 

liettuan kielessä mutta jota ei ainakaan suositella käytettävän suomen kielessä, on 

agenttipassiivi, josta nähtiin edellä esimerkki syntaksin käsittelyn yhteydessä. 

Toisena esimerkkinä kielten rakenteiden eroavuudesta voitaisiin mainita 

kieltolauseiden esittäminen. Suomen kielessä kielto ilmaistaan aina vain kertaalleen, 

mutta liettuasta löytyy esimerkkitilanteita, joissa kielto esitetään kaksinkertaisena.  

Esimerkiksi kelpaisi vaikkapa ”En (kieltov.) halua mitään”, jossa pelkkä 

persoonamuodossa taipunut kieltoverbi riittää kieltomuodon esittämiseksi. Sen sijaan 

liettuaksi sama asiasisältö ilmaistaisiin muodossa ”Aš nieko (kieltos.) nenoriu (verbin 

nor÷ti kieltom.)”. Mitään taipuvaa kieltoverbiä ei liettuassa esiinny kuten suomessa. 

Kontrastiivisessa analyysissä kiinnitetään morfologian osalta erityistä huomiota siten 

rakenteisiin, joita jommassakummassa kielessä ei esiinny. Tiedostamalla 

varhaisessa vaiheessa kielten tärkeimmät rakenteelliset eroavuudet kohdekielen 

opiskelijalla on hyvät edellytykset välttää kielivirheet, joiden syntymiseen on 

merkittävänä osatekijänä hänen oman äidinkielensä vaikutus. 

 
Tässä työssä pyritään esimerkkilauseparien tarkastelun avulla saamaan selkoa siitä, 

mitkä suomen kielen nominaalimuodoista ovat esitettävissä myös liettuan kielellä 

luontevasti nominaalimuotoa käyttämällä. Vastaavanlainen tarkastelu tehdään 

yhtäläisesti myös toiseen suuntaan eli liettua lähde- ja suomi kohdekielenä. Tässä 

vaiheessa on kuitenkin hyvä muistuttaa, että olipa kyse kummasta kielestä tahansa, 

nominaalimuodot ovat niissä käytännön puhekielessä verraten harvinaisia. Siten 

tässä yhteydessä nominaalimuodon käytön luontevuudella kohdekielessä 

tarkoitetaan pikemminkin muodon käyttökelpoisuutta kirjakielessä ilman, että 

ilmauksesta tulee alkuperäiskielen versiota hankalampi ja monimutkaisempi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
5 Nykyliettuassa käytetään paikoitellen kuitenkin vielä yksittäisiä, kielestä jo hävinneiden 
sijamuotojen mukaisia sanontoja, kuten eiti laukan  (yks. illat. [mennä ulos] ja vakarop  (yks. 
allat. [iltaa kohti]). 
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3. Katsaus suomen kielen verbien finiittisten ja 
nominaalimuotojen ominaisuuksiin 

 
Tässä luvussa luodaan lyhyt katsaus suomen kielen verbimuotojen luokitteluun 

taivutustapansa mukaisesti kahteen eri pääryhmään: finiittisiin verbimuotoihin eli 

finiittiverbeihin ja infiniittisiin verbimuotoihin eli nominaalimuotoihin. Tarkoituksena on 

antaa lukijalle riittävän selkeä kuva siitä, miten finiittiset ja tämän työn painopisteenä 

olevat nominaalimuodot erotetaan toisistaan. Ensimmäisessä alaluvussa selvitetään, 

mitä kielen finiittisillä verbimuodoilla tarkoitetaan. Niiden taivutusta eri aikamuodoissa 

ja tapaluokissa valaistaan lisäksi esimerkin avulla. Toinen alaluku puolestaan toimii 

johdatuksena verbien nominaalimuotoihin ja niiden käyttötapoihin. Sen päätteeksi 

esitetään myös suomen kielen verbimuotojen luokittelua kuvaava yleiskaavio, jonka 

avulla lukija pystyy hahmottamaan, millaisiin alaluokkiin suomen kielen verbimuodot 

voidaan karkeasti jaotella. 

 

3.1. Finiittiset verbimuodot ja niiden esittämisestä liettuaksi 

 
Finiittisiä verbimuotoja käytetään lauseessa predikaatin asemassa, ja ne taipuvat 

sekä aikamuodoissa (tempuksissa), joita ovat preesens, imperfekti, perfekti ja 

pluskvamperfekti, että tapaluokissa (moduksissa), jotka ovat nimiltään indikatiivi, 

imperatiivi, konditionaali ja potentiaali [ISK_2004, 102]. Lisäksi niillä on olemassa 

pääluokka: aktiivi tai passiivi, ja muodon perään voidaan vielä lisätä kysymyksen 

sisältävä tai lauseen sävyä korostava liitepartikkeli. Aktiivissa oleva finiittiverbi taipuu 

lisäksi vielä persoonamuodoissa persoonan (1., 2. tai 3.) ja luvun mukaan (yksikössä 

ja monikossa). Liittomuodoissa eli perfektissä ja pluskvamperfektissä sekä 

kieltomuotojen kaikissa aikamuodoissa finiittiverbin osat voivat sijaita erillään 

toisistaan.  

 
Seuraavassa esimerkissä on nähtävissä lauseita suomen kielen verbien eri aika- ja 

persoonamuodoissa ja tapaluokissa. Lauseet on käännetty myös liettuaksi, jotta 

voitaisiin havaita aikamuotojen ja tapaluokkien ilmaisemiseen liittyvät tärkeimmät erot 

kielten välillä. Suomenkielisten lauseiden predikaattiverbin kieliopillinen muoto on 

merkitty näkyviin sulkeiden sisään. Liettuankielisiin käännöksiin verbin kieliopillinen 

muoto on tässä – kuten myös seuraavissa esimerkeissä – merkitty vain niiltä osin 

kuin se poikkeaa oleellisesti suomenkielisestä vastineestaan. Niihin mahdollisesti 

lisätyt lauseen merkitystä tarkentavat määreet on alleviivattu pisteviivoituksella. 
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Kaarisulkeiden sisällä oleva tähtisymboli indikoi, että esimerkkiä ei ole lainattu 

mistään kirjallisesta eikä verkkolähteestä. 

 
Esimerkki 3.1:  Esimerkkilauseita finiittisten verbimuotojen käytöstä (*)6 
 

1. Pauli ostaa  itselleen huomenna uuden auton. 
                                                (predikaattiverbi; akt. indikat. prees., yks. 3. pers.) 

                            → Paulius rytoj nusipirks  (suom. prees. → liett. fut.) naują mašiną. 
 

2. He haluaisivat  matkustaa Roomaan ensi viikolla. 
                                                 (predikaattiverbi; akt. kond. prees., mon. 3. pers.) 

                            → Jie nor÷tų (akt. kond. prees.) keliauti į Romą kitą savaitę. 
                               

3. Jyrättiinkö  rakennus tosiaankin maan tasalle? 
                                                 (predikaattiverbi; pass. kysyvä indikat. imperf.) 

                            → Ar pastatas buvo  faktiškai visiškai nugriautas  (suom. imperf. →  
                                liett. pret.)? 
 

4. Gediminas pelasi  šakkia joka ilta. 
                                                       (predikaattiverbi; akt. indikat. imperf., yks. 3. pers.) 

                            → Gediminas šachmatais žaisdavo  (suom. imperf. → liett. frekv.)  
                                 kas vakarą. 
 

5. Äskeinen laulu olkoon laulettu  hänen saavutustensa kunniaksi! 
                                                    (predikaattiverbi; pass. imperat. perf.) 

                            → Ankstesn÷ giesm÷ tebūnie sugiedota  (suom. imperat. perf. →  
                                 liett. imperat. partis. pret.) jo pasiekimų garbei! 
 

6. Ette liene lukeneet  käyttöohjeita tarpeeksi huolellisesti. 
                                                 (predikaattiverbi; kielt. akt. potent. perf., mon. 2. pers.)  

                            → Jūs tikriausiai neperskait ÷te (suom. potent. perf. → liett. indikat.  
                                 pret.) naudojimo instrukcijų pakankamai kruopščiai. 
 

7. Olinhan  minä jo aikaisemminkin tiennyt  asiasta! 
                                        (predikaattiverbi; akt. indikat. pluskvamperf., yks. 1. pers. +                   
                                        korostava liitepartikkeli, predikaatin osat erillään toisistaan) 
 
                            → Aš juk jau anksčiau žinojau  (suom. pluskvamp. → liett. pret.)  
                                 apie tą reikalą! 
 

Esimerkistä 3.1. havaitaan tärkeimmät suomen ja liettuan kielen erot aikamuotojen ja 

tapaluokkien käytössä. Suomen kielen preesensiä vastaa liettuan kielessä 

preesensin sijaan yleensä futuuri, jos lauseessa kuvattua toimintoa ei suoriteta heti 

tarkasteluhetkellä vaan vasta myöhemmin (kts. lause 1). Vastaavasti suomen kaikkia 

menneen ajan aikamuotoja – imperfektiä, perfektiä ja pluskvamperfektiä – vastaa 

                                            
6 Merkintä (*) tarkoittaa, että esimerkkiä ei ole lainattu mistään lähteestä vaan se on kehitetty 
itse tätä työtä varten. 
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liettuassa aina preteriti tai frekventatiivi riippuen siitä, onko tekeminen ollut 

ainutkertaista vai toistuvaa (kts. lauseet 4, 6 ja 7). Eri tapahtuma-ajankohtaa 

menneisyydessä joudutaan kuvaamaan tarkentavien ajan määreiden avulla. 

Modusten käytöstä voidaan mainita, että imperatiivin kolmas persoona on liettuan 

kielessä ehkä vieläkin kankeampi ja harvinaisempi kuin suomessa [DLKG_2006, 

309] (kts. lause 5). Suomen kielen potentiaalille ei ole suoraa vastinetta liettuassa, 

joten se joudutaan kääntämään liettuaksi indikatiivi-ilmauksella, johon lisätään 

tekemisen epävarmuutta korostavia tavan adverbeja (kts. lause 6). 

 

3.2. Nominaalimuodot 

 
Verbien nominaalimuodot eroavat taivutukseltaan melkoisesti finiittisistä muodoista. 

Ensiksikään niitä ei voida sijoittaa lauseessa predikaatin paikalle, joten ne eivät voi 

esiintyä kieliopillisesti täydellisessä lauserakenteessa7 ilman finiittistä verbimuotoa. 

Toiseksi – kuten jo nimityksestä nominaalimuoto voi aavistaa – niitä käytetään 

lauseessa nominien8 tavoin. Nominaalimuodot voidaan lauseopillisten 

ominaisuuksiensa mukaisesti jakaa edelleen kahteen alaluokkaan: infinitiiveihin ja 

partisiippeihin. Seuraava kaavio esittää suomen kielen verbimuotojen luokittelua 

taivutuksen mukaisesti9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Nominaalimuotojen esiintyminen ilman finiittistä verbimuotoa on mahdollista kuitenkin 
lyhyissä puhekielen kysymyksissä ja huudahduksissa, jotka ovat lauseopillisesti vajaita. 
Esimerkeiksi kelpaisivat vaikkapa ”Lähteä Helsinkiin?” tai ”Minulle paistettua makkaraa!”. 
8 Suomen kielessä nomineihin kuuluvat substantiivit, adjektiivit, pronominit ja numeraalit. 
9 Vastaava yleiskaavio liettuan kielen verbijärjestelmästä on nähtävissä sivulla 45. 
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Kuva 3.1:  Suomen kielen verbimuotojen luokittelu taivutuksen mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koska tutkielman mielenkiinnon kohteena ovat verbien finiittisten muotojen asemesta 

niiden nominaalimuodot, ei finiittisiä verbimuotoja alkuesittelyn jälkeen enää 

tarkastella tässä työssä.  

 
 
 
 
 

 
 

VERBIMUODOTVERBIMUODOTVERBIMUODOTVERBIMUODOT    

FINIITTISET 

•  taipuvat aikamuodoissa  
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4. Suomen kielen verbien nominaalimuodot ja niiden 
kääntämisestä liettuaksi 

 
Tässä luvussa esitellään kaikki suomen kielen nominaalimuodot 

muodostamissääntöineen ja käyttötarkoituksineen. Lisäksi jokaisen 

nominaalimuodon käytöstä esitetään esimerkkilauseita. Lauseiden liettuankieliset 

käännökset antavat lukijalle käsityksen siitä, mitä liettuan kielen verbirakenteita 

voidaan käyttää haluttaessa kääntää suomen kielen nominaalimuotoja liettuaksi.  

 
 

4.1. Infinitiivit 
 
Infinitiivit muistuttavat käyttötavaltaan lähinnä substantiiveja, ja niitä on suomen 

kielessä perinteisen luokituksen mukaan viittä eri lajia: I, II, III, IV ja V infinitiivi10 

[NSK_1991, 60–64; ISK_2004, 146–147]. Näistä viidettä infinitiiviä pidetään usein 

kolmannen infinitiivin erikoistapauksena. Lajikohtaisesti infinitiiveillä on vain rajoitettu 

määrä nominien sijamuotoja, joissa ne taipuvat. Huomion arvoista on, että jopa 

nominien perusmuoto, nominatiivi, puuttuu toiselta, kolmannelta ja viidenneltä 

infinitiiviltä. Osalla infinitiiveistä on lisäksi vielä erilliset aktiivi- ja passiivimuodot, mikä 

on piirre, joka parhaiten erottaa infinitiivit nomineista. Seuraavassa esitellään 

päällisin puolin kaikki viisi suomen infinitiivien lajia, selvitetään niiden 

muodostamissäännöt ja annetaan niiden käytöstä esimerkkejä. 

 

4.1.1. Ensimmäinen infinitiivi 

 
Ensimmäisestä eli A-infinitiivistä on olemassa ainoastaan kaksi muotoa: nominatiivi 

ja translatiivi [ISK_2004, 146]. Näistä nominatiivimuoto on verbin perusmuoto, jossa 

verbi esiintyy aina ollessaan hakusanana sanakirjoissa ja luetteloissa. Tämä muoto 

                                            
10 Tässä työssä pitäydytään aikaisemmin pitkälti vakiintuneessa luokituksessa I–V infinitiivi 
teoksessa ISK_2004 esitetyn, infinitiivien tunnuksiin perustuvan uuden luokituksen 
[ISK_2004, 146–147] asemesta. Uudessa luokituksessa ensimmäinen infinitiivi on nimetty  
A-infinitiiviksi, toinen E-infinitiiviksi ja kolmas MA-infinitiiviksi niiden tunnusten mukaan. Neljäs 
ja viides infinitiivi eivät uuden luokituksen mukaan kuulu enää infinitiiveihin, vaan ne on 
määritelty kuuluviksi ns. verbiliittoihin. Koska ne on kuitenkin teoksen ISK_2004 
ilmestymiseen asti mielletty infinitiiveiksi, ei niitä ole haluttu sulkea tarkastelujen ulkopuolelle. 
Toisaalta kaikkien verbiliittojen sisällyttäminen työhön laajentaisi sitä tarpeettoman paljon, 
joten näillä perusteilla on työssä päädytty käyttämään vielä vanhaa luokitusta. 
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esiintyy usein finiittiverbin valenssiin11 kuuluvana täydennyksenä. Translatiivimuotoa 

käytetään osoittamaan tavoittelun tai pyrkimyksen kohteena olevaa tekemistä. Se 

saadaan muodostettua päätteellä -kse perusmuodosta. Päätteen jälkeen lisätään 

vielä tekijää kuvaava possessiivisuffiksi {esimerkiksi: ostaa → ostaa| kse|ni, 

ostaa| kse|si jne.}. Translatiivimuotoa tarvitaan aina avuksi tarkoitusta ilmaisevan 

jotta-sivulauseen sijasta käytettävässä lauseenvastikkeessa12. Kyseisestä 

lauseenvastikkeesta käytetään nimitystä finaalirakenne. 

 

Esimerkki 4.1:  Ensimmäisen infinitiivin sisältäviä esimerkkilauseita (*) 

 
1. Helenan täytyy (pred.; fut.) lähteä  (I inf. nom.) aamulla kouluun.                       

→ Helena tur÷s  (pred. 1. osa; fut.) ryte nueiti  (inf.; pred.    

     2. osa) į mokyklą.          

2. Torbjörn ei saanut (pred.) tarpeeksi vettä juodakseen  (I inf. 

transl.). 

                 → Torbjörnas negavo (pred. 1. osa) pakankamai vandens  

                        atsigerti  (inf.; pred. 2. osa).  

3. Puolustaakseen  (I inf. transl.: finaalirakenne) valuuttaansa  

devalvoitumiselta Ruotsi (yht. subj.) joutui (päälauseen. pred.; 

imperf.) tekemään kruunun tukiostoja. 

                             → Kad apgint ų (akt. kond. prees. yks. 3.) savo valiutą nuo  

                                  devalvacijos, Švedija tur÷jo padaryti kronų intervencinius  

                                  pirkimus. 

 

Esimerkin lauseissa suomen ensimmäisen infinitiivin perusmuodon asemassa 

esiintyy infinitiivi myös liettuan kielessä. Sen sijaan translatiivimuodon sisältävä 

finaalirakenne joudutaan purkamaan liettuan kielelle konjunktiolla kad (suom. tässä: 

jotta) alkavaksi sivulauseeksi, koska finaalirakenteelle ei ole suoraa vastinetta 

liettuan kielessä. 

 

  

                                            
11 Predikaattiverbin valenssilla tarkoitetaan lauseenjäseniä, joiden pitää välttämättä esiintyä 
sen kanssa yhdessä, jotta lause olisi syntaktisesti eheä. Esimerkiksi ilmaus ”Eskon täytyy” on 
vajaa, kunnes tarkennetaan, mitä hänen täytyy tehdä (tarvitaan täytteeksi I infinitiiviä, kuten 
kiirehtiä, levätä, poistua, purjehtia jne.). 
12 Lauseenvastike on sivulauseen asemesta käytettävä rakenne, jossa predikaatin tilalla on 
nominaalimuoto ja jonka subjekti on implisiittinen (se käy joko ilmi nominaalimuodon 
possessiivisuffiksista tai on sama päälauseen subjektin kanssa). 
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4.1.2. Toinen infinitiivi 

 
Ensimmäisen infinitiivin tapaan myös toisella eli E-infinitiivillä on kaksi sijamuotoa, 

mutta ne ovat ensimmäisestä infinitiivistä poiketen inessiivi ja instruktiivi [ISK_2004, 

146]. Inessiiviä käytetään sekä aktiivissa että passiivissa, instruktiivia sen sijaan 

yksistään aktiivissa13. 

 
Toista infinitiiviä käytetään lähestulkoon yksinomaan lauseenvastikkeiden 

yhteydessä. Temporaalirakenne on lauseenvastike, joka kuvaa, missä 

ajoitussuhteessa pää- ja sivulauseessa tapahtuva tekeminen ovat keskenään. Jos 

tekeminen on samanaikaista, rakenne muodostetaan toisen infinitiivin inessiivillä14. 

On samantekevää, ovatko päälauseen ja temporaalisen lauseenvastikkeen subjektit 

keskenään samat {esimerkiksi: 1) Laiva  syttyi palamaan ollessaan avomerellä. ≈ Kun 

laiva oli avomerellä, se (sama subjekti) syttyi palamaan. 2) Laivan  ollessa vielä 

Ruissalon edustalla juna  odotti jo satamassa siitä tulevia matkustajia.  ≈ Kun laiva  oli 

vielä Ruissalon edustalla, juna  (eri subjekti) odotti …}. Modaalinen lauseenvastike 

puolestaan kuvaa, mikä on sivullisten paikalla olijoiden suhde tekijän suorittamaan 

toimintaan, tai millaiset olosuhteet vallitsevat toiminnan suoritushetkellä. Modaalisen 

lauseenvastikkeen tekijä on eri kuin päälauseessa15 {esimerkiksi: Poika  varasti 

taskukellon kultasepänliikkeestä myyjän  nähden. ≈ Poika  varasti taskukellon 

kultasepänliikkeestä niin, että myyjä  (eri subjekti) näki (tapahtuneen).}. 

 
Verbin toisen infinitiivin aktiivimuodot saadaan poistamalla sen perusmuodosta 

loppuvokaali -a / -ä ja asettamalla tilalle toisen infinitiivin tunnus -e-. Lisäksi, jos 

loppuvokaalia edeltää vokaali e, se vaihdetaan i:ksi. Toisen infinitiivin tunnusta 

seuraa sijapääte, joka inessiivissä on -ssa / -ssä ja instruktiivissa -n. Inessiivin 

päätettä voi seurata vielä tekijän persoonan mukainen omistusliite, jonka perään 

voidaan lisätä tarvittaessa liitepartikkeli {esimerkiksi: osta|a ( perusm.) → 

osta| e|ssa|si|ko (akt. II inf. iness. + yks. 2. pers. omistusl. + kysyvä liitepart.), lyöd|ä 

(perusm.) → lyöd| e|n (akt. II inf. instr.), kulke |a →  kulki |e|n (akt. II inf. instr.)}. 

 
Passiivin toisen infinitiivin inessiivi muodostetaan verbin passiivin indikatiivin 

preesensmuodosta. Tämä tapahtuu ehkä helpoiten aloittamalla päätettä -aan / -ään 

                                            
13 Hyvin vanhakantaisessa kielessä näkee käytettävän myös passiivia instruktiivin kanssa 
(esimerkiksi syötäen, juotaen jne.). 
14 Ilmaistaessa temporaalirakenteen avulla eriaikaista tekemistä käytetään toisen infinitiivin 
asemesta passiivin toista partisiippia. Tästä tarkemmin myöhemmin alaluvussa 4.2.2. 
15 Näin määritellään mm. verkosta löytyvässä Joensuun yliopiston Savonlinnan 
opettajankoulutuslaitoksen suomen kieliopin luentomonisteessa [SOKL_1998_1]. 
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edeltävästä konsonantista: mikäli se on jokin muu kuin t, se vaihdetaan t:ksi. Jos 

konsonantti sattuu kuitenkin jo ennestään olemaan t ja sitä edeltää vokaali, lisätään 

vielä toinen t. Päätteestä -aan / -ään palautetaan vain ensimmäinen vokaaleista, 

jonka perään asetetaan toisen infinitiivin tunnus -e-. Tunnusta seuraavat vielä 

inessiivin sijapääte sekä mahdollinen liitepartikkeli. Passiivin indikatiivin preesensin 

päätteen -an / -än heitetään pois {esimerkiksi: ostaa (perusm.) → oste |t|aan (pass. 

ind. prees.) → ostett a|e|ssa (pass. II inf. iness.), lyödä (perusm.) → lyö|d |ään (pass. 

ind. prees.) → lyöt ä|e|ssä (pass. II inf. iness.)}.  

 

Esimerkki 4.2:  Toisen infinitiivin sisältäviä esimerkkilauseita 

 
1. Ruokahalu kasvoi syödessä  (akt. II inf. iness.: temporaalirak.). 

                             → Ruokahalu kasvoi (samalla), kun syötiin. 

                             → Apetitas atsirado bevalgant  (adverbiaalipartis. prees.)16.  

                                  [Kau_2007]                           

2. Juna saapui vislaten  (akt. II inf. instr., yhteinen subj.) asemalle. (*) 

                             → Juna saapui asemalle, ja (se) vislasi (samanaikaisesti). 

                             → Traukinys atvyko į stotį švilpdamas  (puolipartis. yks. mask.)17.                             

3. Ostettaessa  (pass. II inf. iness.: temporaalirak.) autoa kannattaa  

kysyä takuuehtoja. (*) 

                             → (Silloin) kun ostetaan auto, kannattaa kysyä takuuehtoja. 

                             → Perkant  (adverbiaalipartis. prees.) mašiną, apsimoka  

                                     pasiteirauti apie garantijos sąlygas.                                  

4. Älä puhu hienoista suunnitelmistasi kaikkien kuullen  (akt. II inf.  

instr., eri subjektit: modaal. lauseenv.). (*) 

                              → Älä puhu hienoista suunnitelmistasi siten, että kaikki kuulevat. 

                              → Nekalb÷k apie savo puikius planus visiems girdint   

                                     (adverbiaalipartis. prees.)! 

 

Esimerkin 4.2. lauseiden perusteella näyttäisi, että suomen toinen infinitiivi olisi 

käännettävissä myös liettuan kielelle nominaalimuodolla. Jos toista infinitiiviä 

käyttävässä, samanaikaista tekemistä kuvaavassa temporaalirakenteessa esiintyvä 

tekijä on sama kuin päälauseessa, voidaan temporaalirakenne kääntää liettuaksi 

käyttämällä puolipartisiippia. Jos kyseessä ovat kuitenkin eri tekijät, pitää toinen 

                                            
16 Liettuan adverbiaalipartisiippi (liett. padalyvis) esitellään alaluvussa 5.4. 
17 Liettuan puolipartisiippiin (liett. pusdalyvis) palataan alaluvussa 5.3. 



22 
 

infinitiivi kääntää liettuaksi adverbiaalipartisiipin preesensillä haluttaessa säilyttää 

nominaalimuoto myös liettuankielisessä lauseessa. 

 

4.1.3. Kolmas infinitiivi 

 
Kolmannella eli MA-infinitiivillä on kuusi sijamuotoa: inessiivi, elatiivi, illatiivi, 

adessiivi, abessiivi ja instruktiivi [ISK_2004, 147]. Sitä käytetään ilmaisemaan, mitä 

ollaan paraikaa tekemässä (inessiivi), mitä tekemästä joku saapuu (elatiivi) tai mitä 

hän on menossa tekemään (illatiivi). Siten inessiivimuoto esiintyy lauseessa 

käyttötarkoituksensa ansiosta paikan sekä elatiivi- ja illatiivimuodot suunnan 

adverbiaalina [SOKL_1998_2]. Lisäksi kolmannella infinitiivillä voidaan ilmaista, mitä 

tekemällä saadaan jotain tiettyä aikaan (adessiivi), mitä jäi tekemättä (abessiivi) tai 

mitä jonkun pitää välttämättä tehdä (instruktiivi). Adessiivi- ja abessiivimuodot 

esiintyvät lauseessa siten tavan adverbiaaleina [SOKL_1998_2]. Kolmannen 

infinitiivin instruktiivista on olemassa sekä aktiivi- että passiivimuodot, muista 

sijamuodoista pelkästään aktiivimuodot. 

 
Kolmannen infinitiivin tunnus on -ma- / -mä-. Sen aktiivimuodot saadaan 

muodostettua lähtemällä liikkeelle verbin aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 

kolmannesta persoonamuodosta. Jos se päättyy pitkään eli kahteen perättäiseen 

samaan vokaaliin, pudotetaan niistä toinen pois, ellei kyseessä ole supistumaverbi, 

jonka vokaalivartalo päättyy pitkään vokaaliin18 [ISK_2004, 104, 326 - 327]. Tämän 

jälkeen lisätään tunnus -ma / -mä. Kumpi näistä valitaan, määräytyy yhdenmukaisesti 

verbin perusmuodon loppuvokaalista. Tunnuksen perään lisätään vielä sijapääte  

-ssa / -ssä inessiivissä, -sta / -stä elatiivissa, -an / -än illatiivissa, -lla / -llä 

adessiivissa, -tta / -ttä abessiivissa ja -n instruktiivissa. Myös sijapäätteen vokaali on 

sama kuin verbin perusmuodon loppuvokaali. Sijapäätettä voi vielä tarvittaessa 

seurata liitepartikkeli {esimerkiksi: ostaa (perusm.) → osta|a (akt. ind. prees. yks. 3.)  

→ osta| ma|tta|kin (akt. III inf. abess. + liitepart.), lyödä ( perusm.) → lyö (akt. ind. 

prees. yks. 3.) → lyö| mä|än (akt. III inf. illat.), hauka|t|a ( perusm., supistumaverbi) → 

haukkaa (akt. ind. prees. yks. 3.) → haukkaa| ma|lla (akt. III inf. adess.)}. Sen sijaan 

ensimmäisessä ja toisessa infinitiivissä mahdollisia omistusliitteitä ei kolmannessa 

infinitiivissä esiinny. Ainoa poikkeus aktiivin kolmannen infinitiivin 

                                            
18 Kaikilla supistumaverbeillä on t-loppuinen konsonanttivartalo. Supistumaverbejä, joilla on 
tämän lisäksi myös pitkään vokaaliin päättyvä vokaalivartalo, ovat mm. hypä|t|ä → hyppää, 
lykä|t|ä → lykkää, kamma|t|a → kampaa, levä|t|ä → lepää, roska|t|a → roskaa. Tällaisilla 
verbeillä pitkä vokaali säilyy III infinitiivin tunnuksen edellä. 
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muodostamissäännöstä on olla -verbi, jonka aktiivin kolmas infinitiivi ilman 

sijapäätettä on ole| ma, johon vielä lisätään tarvittava sijapääte sekä mahdollinen 

liitepartikkeli. 

 
Kolmannen infinitiivin passiivin instruktiivimuodon rakentaminen noudattelee samoja 

periaatteita kuin edellä esitelty toisen infinitiivin passiivin inessiivin muodostaminen, 

eli nytkin lähdetään liikkeelle verbin passiivin indikatiivin preesensmuodosta. Tiet 

eroavat vasta lisättäessä infinitiivin tunnusta, joka oli toisessa infinitiivissä -e- mutta 

kolmannessa infinitiiville sen sijaan -ma- / -mä-. Loppuun lisätään vielä instruktiivin 

sijapääte -n {esimerkiksi: ostaa  (perusm.) → oste |t|aan (pass. ind. prees.) → 

oste|tt a|ma|n (pass. III inf. instr.), lyödä ( perusm.) → lyö|d |ään (pass. ind. prees.) → 

lyö|t ä|mä|n (pass. III inf. instr.)}. Kolmannen infinitiivin instruktiivimuodot ovat 

nykykielessä verrattain harvinaisia sekä aktiivissa että passiivissa, ja niihin törmää 

lähinnä vain virallissävyisissä teksteissä ja kaunokirjallisuudessa. Myöhemmin 

nähtävän esimerkin 4.4. kaksi viimeistä lausetta ovat omiaan vahvistamaan tätä 

käsitystä. 

 
Kolmannen infinitiivin muodot voivat olla yhdenmukaisia agenttipartisiipin muotojen 

kanssa, joten nämä joskus sekoitetaan toisiinsa [NSK_1991, 63]. Ne pystytään 

kuitenkin erottamaan toisistaan helposti lauseyhteydestä, sillä agenttipartisiippi 

esiintyy lauseessa – toisin kuin kolmas infinitiivi – yleensä pääsanansa attribuuttina ja 

kuvaa, millainen tekeminen pääsanan tarkoitteeseen on jo kohdistunut tai yhä 

edelleen kohdistuu. Asian valaisemiseksi voidaan esittää vaikkapa seuraavanlainen 

esimerkki. 

 

Esimerkki 4.3:  Kolmannen infinitiivin ja agenttipartisiipin erottaminen toisistaan (*) 

 

1. Mikko on kaupungilla ostamassa  (akt. III inf. iness.) itselleen uutta kevättakkia. 

 → Mikko on kaupungilla, ja hän ostaa sieltä itselleen uuden kevättakin. 

 → Mikas yra  mieste ir perka  (kaksi predikaattiverbiä) naują pavasarinę striukę. 

2. Mikon ostamassa ( agenttipartis. yks. iness.) kevättakissa ei ole vetoketjua. 

 → Siinä kevättakissa, jonka Mikko osti, ei ole vetoketjua. 

 → Miko nusipirktoje (pass. partis. pret. lok. yks. f.) pavasarin÷je striuk÷je n÷ra  

      užtrauktuko.  

 

Esimerkkilauseista ensimmäisessä ilmaistaan, mitä Mikko on kaupungilla tekemässä, 

eli muoto ”ostamassa” täyttää selvästikin kolmannen infinitiivin kriteerit. Sen sijaan 



24 
 

jälkimmäisessä lauseessa kerrotaan, millaisen kevättakin Mikko osti itselleen. Siinä 

muotoa ”ostamassa” käytetään kuvaamaan, mitä Mikko on ollut tekemässä 

kevättakille: hän osti sen. Samalla se toimii attribuuttina ostamisen kohteelle, eli 

tarkentaa, millaisesta kevättakista on kyse. Muotoa ”ostamassa” käytetään 

jälkimmäisessä lauseessa selvästikin adjektiivimaisesti, kun taas infinitiivimuodot 

muistuttavat käyttötavaltaan substantiiveja.  

 
Seuraavassa esitetään vielä muutama esimerkki kolmannen infinitiivin käytöstä eri 

sijamuodoissaan. Jokainen esimerkkilauseista on esitetty myös vaihtoehtoisella 

tavalla ilman kolmatta infinitiiviä. Niistä nähdään, että instruktiivia lukuun ottamatta 

muilla kolmannen infinitiivin sijamuodoilla voidaan yhdistää kaksi lausetta yhdeksi. 

Siten ne voivat toimia lauseenvastikkeiden asemassa. 

 

Esimerkki 4.4:  Kolmannen infinitiivin sisältäviä esimerkkilauseita, jotka esitetään  

                           myös vaihtoehtoisella tavalla. (*)  

 
1. Petri on Perniössä miekkailemassa  (akt. III inf. iness.). 

                         → Petri on Perniössä, ja hän miekkailee siellä. 

                         → Petras yra  Perniö ir ten fechtuojasi  (kaksi predikaattiv.). 

2. Kielsin Danielaa tulemasta  (akt. III inf. elat.) kotiin ennen  

                 puoltapäivää.  

                   → Kielsin Danielaa, ettei hän saa tulla kotiin ennen puoltapäivää. 

                         → Uždraudžiau Danielai pareiti  (inf.) iki vidurdienio.                            

3. Tuomo lähti Porvooseen pelaamaan  (akt. III inf. illat.) jalkapalloa. 

                         → Tuomo lähti Porvooseen, ja hän pelaa siellä jalkapalloa. 

                         → Tuomas išvažiavo į Porvą žaisti  (inf.) futbolą. 

4. Voisit aloittaa joulusiivouksen pesemällä  (akt. III inf. adess.) ikkunat. 

                          → Voisit aloittaa joulusiivouksen siten, että peset ikkunat. 

                          → Tu gal÷tum prad÷ti ruoštis Kal÷doms plaudama  (puolipartis. yks.  

                               fem.) langus.   

5. Tekemättä  (akt. III inf. abess.) työtä et kyllä pitkälle pötki! 

                          → Ilman, että teet työtä, et kyllä pitkälle pötki! 

                          → Nedirbdamas  (puolipartis. yks. mask.) pasisekimo gyvenime  

                                tikrai netur÷si! 

6. Paulin pitää soittaman  (akt. III inf. instr.) kappale loppuun. 

                          → Paulin pitää soittaa kappale loppuun. 

                          → Paulius turi  groti  (apuverbi + inf.) melodiją iki galo. 
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7. Ehdotusta pitää kannatettaman  (pass. III inf. instr.) yksimielisesti. 

                          → Ehdotusta kannatettakoon yksimielisesti. 

                          → Pasiūlymui turi  būti  (apuverbi + inf.) vieningai pritariama  (pass.  

                               partis. prees. neutri).  

 

Esimerkkien perusteella näyttäisi ilmeiseltä, ettei kolmannella infinitiivillä ole mitään 

yksikäsitteistä vastinetta liettuassa, vaan sitä kulloinkin edustavan liettuankielisen 

rakenteen valintaan näyttäisi vaikuttavan ratkaisevasti se, missä sijassa kolmatta 

infinitiiviä käytetään. Paikan ja suunnan adverbiaali-ilmauksia (lauseet 1–3) sekä 

aktiivin instruktiivia (lause 6) vastaa esimerkkilauseissa liettuan infinitiivi, kun taas 

adessiivilla (lause 4) ja abessiivilla (lause 5) on vastineenaan puolipartisiippi. 

Passiivin kolmannen infinitiivin instruktiivi (lause 7) on käännetty liettuaksi puolestaan 

passiivin partisiipin preesensillä. 

 

4.1.4. Neljäs infinitiivi 

 
Neljännellä infinitiivillä on kaksi mahdollista sijamuotoa: nominatiivi ja partitiivi 

[ISK1991, 64]. Verrattuna kolmeen edelliseen infinitiiviin se on yleiskielessä erittäin 

harvinainen, ja sitä käytetään lähinnä virallisluonteisissa tekstilajeissa. Neljännen 

infinitiivin avulla kuvataan jonkin toiminnan välttämättömyyttä (nominatiivi) tai 

vaihtoehtoisesti voimakasta kehotusta olla tekemättä jotain (partitiivi). Siitä on 

olemassa vain aktiivimuodot. 

 
Neljännen infinitiivin nominatiivi saadaan kolmannen infinitiivin aktiivimuotojen tavoin 

muodostettua verbin aktiivin indikatiivin yksikön kolmannen persoonan muodosta. 

Menettely on muuten samankaltainen, mutta kolmannessa infinitiivissä esiintyvän 

tunnuksen -ma- / -mä- korvaa nyt tunnus -minen-. Myös partitiivi muodostetaan 

samalla tavoin, mutta sille asetetaan päätteeksi -mista- / -mistä-. Partitiivimuodon 

loppuvokaali on sama, johon verbin perusmuoto päättyy {esimerkiksi: ostaa  

(perusm.) → osta|a (akt. ind. prees. yks. 3.) → osta| minen (IV inf. nom.), lyödä 

(perusm.) →  lyö (akt. ind. prees. yks. 3.) → lyö| mistä|kään (IV inf. partit. + 

liitepart.)}. 
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Siinä missä kolmannen infinitiivin muodot muistuttavat agenttipartisiippia, neljännen 

infinitiivin muodot ovat samannäköisiä verbaalisubstantiivien19 kanssa [NSK_1991, 

64]. Kummasta kulloinkin on kyse, selviää jälleen verraten helposti lauseyhteydestä. 

 

Esimerkki 4.5:  Neljännen infinitiivin ja verbaalisubstantiivin erottaminen toisistaan (*) 

 

1.  Torni on rakentaminen  (IV inf. nom.). 

     → Torni pitää väistämättä rakentaa. 

     → Reikia pastatyti  (apuverbi + inf.) bokštą. 

2. Tornin rakentaminen  (verbaalisubst. yks. nom.) tulee kovin kalliiksi. 

                           → Se, että torni rakennetaan, tulee kovin kalliiksi. 

                           → Bokšto pastatymas  (verbaalisubst.) bus labai brangus. 

 

Ensimmäisessä esimerkkilauseessa on kyse neljännestä infinitiivistä, eli muoto 

”rakentaminen” kuvaa lähes käskynomaista vaatimusta tornin pystyttämiseksi. Sen 

sijaan jälkimmäisessä samannäköisellä sanalla tarkoitetaan vain yleisesti tornin 

rakennustyötä käsitteenä, substantiivina, eikä se sisällä minkäänlaista kannanottoa 

työn käynnistämiseksi. Ero neljännen infinitiivin ja verbaalisubstantiivin välillä on siten 

ilmeinen. Samassa virkkeessä voi esiintyä myös kumpaakin käyttötapaa, kuten 

esimerkistä 4.6. käy ilmi. Siinä esitetään kolme neljättä infinitiiviä sisältävää 

esimerkkilausetta. Niistä on helposti havaittavissa kyseiselle muodolle ominainen 

virallinen ja vanhakantainen sävy. 

 

Esimerkki 4.6:  Neljännen infinitiivin sisältäviä esimerkkilauseita (*) 

 
1. Seppoa on uskominen  (IV inf. nom.). 

                              → On parasta uskoa Seppoa. 

                              → Reikia tik÷ ti  (apuverbi + inf.) Sepu. 

2. Takarajan yli ei ole menemistä  (IV inf. partit.). 

                              → Ei saa mennä takarajan yli. 

                              → Neleidžiama peržengti  (pass. partis. prees. neutri + inf.)  

                                    galin÷s ribos. 

3. Vaikka tornin rakentaminen  (verbaalisubst.) tulee kalliiksi, se on   

rakentaminen  (IV inf. nom.). 

                                            
19 Verbaalisubstantiivilla tarkoitetaan verbistä johtimella -minen muodostettua, tekemistä 
olemista tai tapahtumista kuvaavaa substantiivia (esimerkiksi: ostaminen, lepääminen, 
oleminen, haihtuminen jne.). 
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                              → Torni on rakennettava siitäkin huolimatta, että työ tulee kalliiksi. 

                              → Nors bokšto pastatymas bus brangus, jis turi būti pastatytas   

                                   (apuverbi + pass. partis. pret. nom. yks. mask.). 

 

Edellisen esimerkin perusteella suomen neljättä infinitiiviä näyttäisi liettuan kielessä 

edustavan apuverbistä ja pääverbin perusmuodosta muodostettu ilmaus, missä 

pääverbinä on suomen neljännessä infinitiivissä taipunut verbi. Verbaalisubstantiiveja 

sen sijaan esiintyy myös liettuan kielessä. 

 
 

4.1.5. Viides infinitiivi 

 
Viides infinitiivi tulkitaan usein kolmannen infinitiivin erikoistapaukseksi  

[NSK_1991, 63]. Sitä esiintyy ainoastaan aktiivin adessiivissa, ja sen tehtävänä on 

ilmaista, mitä tekemistä lauseen tekijä on juuri aloittamassa, kun jotain oleellista 

tapahtuu toisaalla.  

 
Viides infinitiivi saadaan muodostettua kolmannen infinitiivin adessiivista lisäämällä 

kyseiseen muotoon tunnus -isi- infinitiivin tunnuksen -ma- / -mä- ja adessiivin 

päätteen -lla / -llä väliin. Adessiivin päätteen jälkeen sijoitetaan tekijän persoonaa 

kuvaava omistusliite ja tämän perään tarpeen niin vaatiessa vielä liitepartikkeli 

{esimerkiksi: ostaa  (perusm.) → osta| ma|lla (akt. III inf. adess.) → 

osta| maisi|lla|ni|kin (V inf. + yks. 1. pers. loppul. + liitepart.), lyödä (perusm.) → 

lyö| mä|llä (akt. III inf. adess.) → lyö| mäisi|llä|mme (V inf. + mon. 1. pers. omistusl.)}.  

 
Seuraavassa esitetään vielä pari esimerkkiä viidennen infinitiivin käytöstä. Samassa 

yhteydessä on esitetty myös vaihtoehtoinen rakenne, jolla lauseissa esiintyvä viides 

infinitiivi voidaan korvata. 

 

Esimerkki 4.7:  Viidennen infinitiivin sisältäviä esimerkkilauseita (*) 

                          
1. Urpo oli putoamaisillaan  (V inf. + 3. pers. omistusl.) jokeen isän  

kiiruhtaessa hänen avukseen. 

                            → Urpo oli pudota jokeen isän kiiruhtaessa hänen avukseen. 

                            → Urpas buvo bekrent ąs (akt. partis. prees. nom. yks. lyhyt mask.)   

                                 į upę, t÷vui beskubant jam pad÷ti. 
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2. Joukkue oli jo menettämäisillään  (V inf. + 3. pers. omistusl.) 

otteensa voitosta, kunnes sen hyväksi tuomittiin rangaistuspotku. 

                           → Joukkue oli vähällä jo menettää otteensa voitosta, kunnes sen  

                                hyväksi tuomittiin rangaistuspotku. 

                           → Komanda jau buvo beprarandanti  (akt. partis. prees. nom. yks.  

                                fem.) pergalę, kai jai buvo skirtas vienuolikos metrų baudinys. 

. 

Esimerkin 4.7. perusteella suomen viides infinitiivi näyttäisi olevan käännettävissä 

liettuaksi be-etuliitteellä täydennetyllä aktiivin partisiipin preesensillä. Sen 

kääntäminen tuntuisi esimerkin valossa siten yhdenmukaisempaa kuin suomen 

kolmannen infinitiivin, jolle viides infinitiivi on läheistä sukua. 

 
 

4.2. Partisiipit 

 
Latinankielinen termi participium, kuten sen liettuankielinen vastine dalyvis, tarkoittaa 

vapaasti suomennettuna johonkin osallistuvaa. Partisiipin pääsanan tarkoitteen 

osallistuminen voi olla aktiivista, eli se suorittaa tai on jo suorittanut jotain toimintaa, 

tai vaihtoehtoisesti passiivista, jolloin partisiipin pääsanan tarkoite on paraikaa tai jo 

aikaisemmin joutunut jonkin tekemisen kohteeksi. Suomen kielessä on partisiippeja 

neljää lajia: I ja II partisiippi, agenttipartisiippi ja kieltopartisiippi20 [NSK_1991, 64–65; 

ISK_2004, 148–149]. Kahdesta ensin mainitusta partisiipista on olemassa sekä 

aktiivi- että passiivimuodot, kun taas agentti- ja kieltopartisiipeilla ei ole erillisiä 

muotoja eri pääluokissa [ISK_2004, 515]. Kaikki partisiipit taipuvat kaikissa niissä 

sijamuodoissa kuin nominitkin. Partisiipit rinnastetaan usein adjektiiveihin 

käyttötapansa tähden. Lisäksi partisiipit eroavat infinitiiveistä siten, että ne taipuvat 

myös luvun mukaan eli yksikössä ja monikossa. Seuraavassa esitellään vuoron 

perään kukin partisiippi. 

 

4.2.1. Ensimmäinen partisiippi 

 
Ensimmäinen eli VA-partisiippi eli partisiipin preesens on aikamuodoltaan nykyaikaan 

tai tulevaisuuteen sidoksissa oleva [NSK_1991, 64]. Se esiintyy lauseessa joko 

                                            
20 Partisiippienkin nimeämisessä turvaudutaan perinteiseen roomalaiseen numerointiin 
teoksessa ISK_2004 esitetyn, partisiipin tunnukseen perustuvan nimeämisen sijaan, jotta 
niiden nimeämiskäytäntö tässä työssä olisi yhdenmukainen infinitiivien nimeämisen kanssa. 



29 
 

attribuuttina, predikatiivina, subjektina tai objektina. Sen aktiivimuodot ilmaisevat, 

millaista toimintaa partisiipin pääsanan tarkoite yhä edelleen suorittaa. Ensimmäisen 

partisiipin tunnus on -va- / -vä-, ja tunnuksen loppuvokaali määräytyy infinitiiveistä 

tuttuun tapaan verbin perusmuodon loppuvokaalin mukaisesti. 

 

Aktiivin ensimmäisen partisiipin yksikön nominatiivi saadaan muodostettua 

yksinkertaisimmin lähtemällä liikkeelle verbin aktiivin indikatiivin preesensin 

kolmannesta persoonasta21. Jos se päättyy diftongiin, lisätään sen perään suoraan 

partisiipin tunnus {esimerkiksi: lyödä ( perusm.) [liett. mušti] → lyö  (akt. ind. prees. 

yks. 3.)  → lyö| vä (akt. I partis. yks. nom.)}. Samoin toimitaan, jos se päättyy pitkään 

a- tai ä-vokaaliin, mutta verbin perusmuodossa vastaava vokaali on lyhyt 

{esimerkiksi: vastata  (perusm.)  [atsakyti] → vast|aa  (akt. ind. prees. yks. 3.) → 

vastaa| va (akt. I partis. yks. nom.), rynnätä  (perusm.) [pulti] → rynt|ää  (akt. ind. 

prees. yks. 3.) → ryntää| vä (akt. I partis. yks. nom.)}. Kaikissa muissa tapauksissa, 

kun indikatiivin preesensin yksikön kolmannen persoonan muoto päättyy pitkään 

vokaaliin, poistetaan niistä jälkimmäinen ennen partisiipin tunnuksen lisäämistä 

{esimerkiksi: ostaa ( perusm.) [pirkti] → ost|aa  (akt. ind. prees. yks. 3.) → osta |va 

(akt. I partis. yks. nom.), hymyillä ( perusm.) [šypsotis] → hymyil|ee  (akt. ind. prees. 

yks. 3.)  → hymyile |vä (akt. I partis. yks. nom.), miettiä ( perusm.) [mąstyti] → 

miett|ii   (akt. ind. prees. yks. 3.) → mietti |vä (akt. I partis. yks. nom.), uskoa  

(perusm.) [tik÷ti] → usk|oo  (akt. ind. prees. yks. 3.) → usko |va (akt. I partis. yks. 

nom.), istua (perusm.) [s÷d÷ti] → ist|uu  (akt. ind. prees. yks. 3.) → istu |va (akt. I 

partis. yks. nom.), rääkyä (perusm.) [r÷kti] → rääk|yy  (akt. ind. prees. yks. 3.) → 

rääky |vä (akt. I partis. yks. nom.), työstää (perusm.) [perdirbti] → työst|ää  (akt. ind. 

prees. yks. 3.) → työstä |vä (akt. I partis. yks. nom.)}. Sääntöjen ulkopuolelle jää 

ainoana poikkeuksena jälleen olla-verbi [ būti], jonka vastaava muoto on ole| va. 

Lisäksi muutamilla verbeillä on kielihistoriallisena jäänteenä säilynyt ensimmäisen 

partisiipin rinnakkaisena tunnuksena pääte -pa / -pä {esimerkiksi: käy| pä (raha), 

(kaikki)voi| pa} [NSK_1991, 64]. 

 
Ensimmäisen partisiipin passiivimuodot puolestaan ilmaisevat, millainen toiminto 

kohdistuu partisiipin pääsanan tarkoitteeseen. Passiivin ensimmäisen partisiipin 

nominatiivi muodostetaan verbin passiivin indikatiivin preesensmuodosta kuten 

passiivin toisen infinitiivin inessiivikin. Toimenpiteet ovat aluksi samat, mutta tiet 

                                            
21 Ensimmäisen partisiipin yksityiskohtaisia muodostussääntöjä ei ole esitettyinä työn 
lähdekieliopeissa. 
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eroavat lisättäessä nominaalimuodon tunnusta, joka toisella infinitiivillä on -e-. 

Kyseinen tunnus korvataan nyt ensimmäisen partisiipin tunnuksella -va- / -vä- 

yhdenmukaisesti verbin perusmuodon loppuvokaalin mukaan, ja yksikön nominatiivi 

on saatu muodostettua {esimerkiksi: ostaa (perusm.) → oste |t|aan (pass. ind. 

prees.) → oste|tt a|va (pass. I partis. yks. nom.), lyödä (perusm.) → lyö|d |ään (pass. 

ind. prees.) → lyö|t ä|vä (pass. I partis. yks. nom.)}.  

 
Mikäli ensimmäisestä partisiipista halutaan muodostaa jokin muu sijamuoto kuin 

nominatiivi, pitää nominatiivimuodon loppuun liittää asianomaisen sijamuodon 

tunnus, jota vielä edeltää mahdollinen monikon tunnus -t (nominatiivissa ja 

akkusatiivissa) tai -i (kaikissa muissa sijoissa). Monikon tunnuksista vokaali -i 

syrjäyttää ensimmäisen partisiipin tunnuksen loppuvokaalin -a tai -ä. Sijamuodon 

loppuun voidaan tarvittaessa lisätä vielä liitepartikkeli. Seuraavassa taulukossa on 

lueteltu verbeistä ostaa ja lyödä muodostetun ensimmäisen partisiipin muodot 

kaikissa sijamuodoissaan aktiivissa ja passiivissa sekä yksikössä että monikossa. 

Taulukosta on havaittavissa eri sijamuotojen päätteet, jotka on alleviivattu sekä 

monikon tunnukset, jotka on lihavoitu. 
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Taulukko 4.1:  Ensimmäisen partisiipin muodot verbeistä ostaa ja lyödä  (*) 

 

 ostaa  [pirkti] lyödä  [mušti] 

 aktiivi passiivi aktiivi passiivi 

 yksikkö monikko yksikkö monikko yksikkö monikko yksikkö monikko 

NOM ostava ostavat ostettava ostettavat lyövä lyövät lyötävä lyötävät 

AKK  
ostava, 

ostavan 
ostavat 

ostettava, 

ostettavan 
ostettavat 

lyövä, 

lyövän 
lyövät 

lyötävä, 

lyötävän 
lyötävät 

GEN ostavan ostavien ostettavan ostettavien lyövän lyövien lyötävän lyötävien 

PAR ostavaa ostavia ostettavaa ostettavia lyövää lyöviä lyötävää lyötäviä 

TRA ostavaksi ostaviksi ostettavaksi ostettaviksi lyöväksi lyöviksi lyötäväksi lyötäviksi 

ESS ostavana ostavina ostettavana ostettavina lyövänä lyövinä lyötävänä lyötävinä 

INE ostavassa ostavissa ostettavassa ostettavissa lyövässä lyövissä lyötävässä lyötävissä 

ELA ostavasta ostavista ostettavasta ostettavista lyövästä lyövistä lyötävästä lyötävistä 

ILL ostavaan ostaviin ostettavaan ostettaviin lyövään lyöviin lyötävään lyötäviin 

ADE ostavalla ostavilla ostettavalla ostettavilla lyövällä lyövillä lyötävällä lyötävillä 

ABL ostavalta ostavilta ostettavalta ostettavilta lyövältä lyöviltä lyötävältä lyötäviltä 

ALL ostavalle ostaville ostettavalle ostettaville lyövälle lyöville lyötävälle lyötäville 

ABE ostavatta ostavitta ostettavatta ostettavitta lyövättä lyövittä lyötävättä lyötävittä 

KOM - ostavine - ostettavine - lyövine - lyötävine 

INS - ostavin - ostettavin - lyövin - lyötävin 

 

Sekä aktiivin että passiivin ensimmäistä partisiippia käytetään usein 

relatiivipronominilla alkavan joka-sivulauseen asemesta. Näin toimitaan etenkin 

silloin, kun partisiipin tulkinnan mukainen relatiivilause sopii virkkeeseen huonosti 

joko tyylillisesti tai rakenteellisesti. Asia selviää tarkastelemalla seuraavaa 

esimerkkiä. 

 

Esimerkki 4.8:  Joka-relatiivilauseiden korvaaminen ensimmäisellä partisiipilla (*) 

 
1. Reijo osti päivänsankarille lahjaksi kellon, joka soi. 

      → Reijo osti päivänsankarille lahjaksi soivan  (akt. I partis.  

            yks. akk.) kellon. 

      → Reijas nupirko sukaktuvininkui skambant į (akt. partis. prees.  

           akk. yks. mask.) laikrodį. 
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2. Schjerfbeckin taulun, joka myydään ensi viikolla Helsingissä 

huutokaupassa, lähtöhinnaksi on asetettu 10 000 euroa. 

       → Helsingissä ensi viikolla huutokaupassa myytävän  (pass. I  

            partis. yks. gen.) Schjerfbeckin taulun lähtöhinnaksi on  

            asetettu 10 000 euroa. 

       → Helsinkyje kitą savaitę varžytin÷se parduodamo 22 (pass.  

             partis. prees. gen. yks. mask.) Šerfbeko paveikslo pradin÷    

            kaina buvo nustatyta 10 000 eurų. 

 
Ensimmäisessä esimerkkilauseessa relatiivilause tekisi virkkeestä tyylillisesti jossain 

määrin naiivin, koska relatiivipronominia seuraisi yksistään predikaattiverbi. Toisessa 

esimerkissä relatiivilause puolestaan vaikeuttaa kokonaisuuden ymmärtämistä 

erottamalla päälauseen genetiiviattribuutin pääsanastaan. 

 
Lisäksi ensimmäistä partisiippia käytetään partisiippirakenteessa eli referatiivisessa 

lauseenvastikkeessa, jota voidaan käyttää että-sivulauseen tilalla [NSK_1991, 164]. 

Tällöin tekemisen pitää että-lauseessa olla joko samanaikaista tai myöhemmin 

tapahtuvaa kuin siinä lauseessa, jolle sivulause on alisteinen. Nytkin ensimmäinen 

partisiippi voi kummassakin tapauksessa olla joko aktiivi- tai passiivimuodossa. 

 

Esimerkki 4.9:  Partisiippirakenne eli referatiivinen lauseenvastike, kun että-lauseen  

                          tekeminen on samanaikaista tai myöhempää (*) 

 
1. Claudia havaitsi, että hirvi juoksee pellolla. 

       → Claudia havaitsi hirven juoksevan  (akt. I partis. yks. akk.,  

            partisiippirak.: tekeminen samanaikaista) pellolla. 

       → Klaudija pasteb÷jo briedį, b÷gant į (akt. partis. prees. akk.    

            yks. mask.) per lauką. 

2. Tiedän, että asiaa varmasti vielä puidaan lehdistössä. 

       → Tiedän asiaa varmasti vielä puitavan  (pass. I partis. yks.  

            akk., partisiippirak.: tekeminen myöhempää) lehdistössä.                          

                                    → Žinau, kad reikalas tikrai dar bus  (apuv. fut.) aptariamas   

                                          (pass. partis. prees. yks. mask.) spaudoje. 

                                            
22 Tässä yhteydessä futuuri olisi kieliopillisesti oikea valinta, mutta liettuan nykykielessä 
passiivin partisiipin futuurimuodot ovat kovin harvinaisia [DLKG_2006, 365]. Futuurimuodon 
parduosimo, jonka sisältämiä dokumentteja löytyy esimerkiksi Google-haulla Internetistä vain 
5 kappaletta, tilalla käytettäisiin tässä tilanteessa nykykielessä mieluummin relatiivilausetta + 
passiivin futuuria kuris bus parduotas tai vaihtoehtoisesti passiivin partisiipin preesensiä 
parduodamo (Internetissä useita esimerkkejä). 
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Lopuksi esitetään vielä esimerkki, jonka lauseissa on käytetty aktiivin ensimmäistä 

partisiippia eri sijamuodoissaan. Esimerkkilauseiden joukossa sitä on käytetty sekä 

aktiivissa että passiivissa, yksikössä ja monikossa ja liitepartikkelin kanssa tai ilman 

sitä. Lisäksi partisiippimuotoja käytetään sekä predikatiivisesti että subjektin tai 

objektin määreinä. 

 

Esimerkki 4.10:  Ensimmäisen partisiipin sisältäviä esimerkkilauseita (*) 

 
1. Vuoripurojen soliseva  (akt. I partis. yks. nom.) vesi virkistää. 

      → Kalnų upelių sruvenantis  (akt. partis. prees. nom. yks. mask.) 

vanduo gaivina. 

2. Tee jokin rakentava  (akt. I partis. yks. akk.) ehdotus! 

             → Pasiūlyk ką nors konstruktyvaus  (adjekt.)! 

3. Välimerellä puhaltavien  (akt. I partis. mon. gen.) tuulten voimakkuus on 

usein 20 metriä sekunnissa. 

      → Viduržemio jūroje pučiančių (akt. partis. prees. gen. mon.) v÷jų 

stiprumas dažnai yra 20 metrų per sekundę. 

4. Osaatko käyttää Osmon kannettavaa  (pass. I partis. yks. partit.) 

tietokonetta? 

      → Ar tu moki naudotis Osmo nešiojamuoju  (pass. partis. prees. instr. 

yks. mask. pronominaalim.) kompiuteriu? 

5. Tätä ratkaisua ei voi sanoa tyydyttäväksi  (akt. I partis. yks. transl.).  

      → Šio sprendimo negalima pavadinti patenkinamu  (pass. partis. prees.  

           instr. yks. mask.). 

6. En pitäisi heitä luotettavina  (pass. I partis. mon. ess.) asiakkaina. 

      → Aš nelaikyčiau jų patikimais  (pass. partis. prees. instr. mon. mask.)  

           klientais. 

7. Halvalla myytävissä  (pass. I partis. mon. iness.) autoissa on usein 

vikoja. 

→ Pigiai parduodamose  (pass. partis. prees. lok. mon. fem.)    

       mašinose būna trūkumų. 

8. Kiitettävästäkään  (pass. I partis. yks. elat. + liitep.) kielitaidosta ei ollut 

hänelle hyötyä tehdastyössä. 
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→ Net pagirtinos  (tarvetta ilmaisevan partis.23 nom. mon. fem.) kalbų  

     žinios nebuvo jam naudingos gamyklos darbe. 

9. Albertin tutkimus ei johtanut rohkaisevaan  (akt. I partis. yks. ill.) 

johtopäätökseen. 

→ Alberto tyrimas neved÷ prie iššaukian čios  (akt. partis. prees. gen.     

     yks. fem.) išvados. 

10. Tehtävään valittavalla  (pass. I partis. yks. adess.) henkilöllä pitää olla 

Norjan kansalaisuus. 

      → Iš į darbo vietą išrenkamo  (pass. partis. prees. gen. yks. mask.)  

           asmens yra reikalaujama Norvegijos pilietyb÷s. 

11. Eroavilta  (akt. I partis. mon. abl.) jäseniltä karhutaan vielä vanhoja 

jäsenmaksuja. 

      → Iš pasitraukian čiųjų (akt. partis. prees. gen. mon.; pronominaalim.)  

           reikalaujama dar senų nario mokesčių. 

12. Ruostuville  (akt. I partis. mon. all.) metallilevyille ei Tahvolla ole mitään 

käyttöä. 

      → Rūdijan čiomis  (akt. partis. prees. instr. mon. fem.) metalin÷mis  

            plokšt÷mis Tachvas niekaip negali pasinaudoti. 

13. Toimivitta  (akt. I partis. mon. abess.) mittareitta ei veden 

virtausnopeutta saada selville. 

       → Be veikian čių (akt. partis. prees. gen. mon.) matuoklių vandens  

            t÷km÷s greitis liks nežinomas. 

14. Gabriela saapui juhlaan säihkyvine  (akt. I partis. mon. komitat.) 

timanttikoruineen.  

      → Gabriela at÷jo į šventę su savo blizgan čiais  (akt. partis. prees. instr.  

           mon. mask.) deimantiniais papuošalais. 

15. Esko selvitti kaikki testit vakuuttavin  (akt. I partis. mon. instr.) 

suorituksin. 

                     → Eskas išlaik÷ visus testus įtikinamais  (pass. partis. prees. instr.  

                          mon. mask.) rezultatais. 

 

Vertailtaessa esimerkin 4.10. lauseiden suomen- ja liettuankielisiä vastinpareja 

havaitaan, että valtaosassa suomen ensimmäisen partisiipin muoto on käännetty 

liettuaksi partisiipin preesensiä käyttämällä. Lauseissa 5, 6 ja 15 suomen kielessä 

esiintynyt aktiivin I partisiippi on muuttunut passiivin partisiipin preesensiksi; muualla 

                                            
23 Tarvetta tai välttämättömyyttä ilmaisevasta partisiipista käytetään myös nimitystä gerundiivi. 
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aktiivi- ja passiivimuotojen esiintyminen on pareittain yhdenmukaista. Yhdessä 

lauseessa suomen I partisiippi on käännetty liettuaksi adjektiivilla (lause 2), ja yhden 

kerran on sitä liettuaksi käännettäessä turvauduttu erityiseen tarvetta ilmaisevaan 

partisiippiin (liett. reikiamyb÷s dalyvis)24 (lause 8). 

 

4.2.2. Toinen partisiippi 

 
Siinä missä ensimmäinen partisiippi on selkeässä yhteydessä nykyaikaan tai 

tulevaisuuteen, toista partisiippia – eli partisiipin perfektiä – käytetään 

menneisyydessä käynnistyneen ja siellä jo päättyneenkin toiminnan ilmaisemiseen 

[NSK_1991, 65]. Se esiintyy lauseessa ensimmäisen partisiipin tavoin joko 

attribuuttina, predikatiivina, subjektina tai objektina. Toisen partisiipin aktiivimuodot 

ilmaisevat, millaista toimintaa partisiipin pääsanan tarkoite on joskus suorittanut. Sillä 

on ensimmäisestä partisiipista poiketen kuitenkin erilaiset tunnukset eri pääluokissa, 

ja aktiivin eri sijamuodoissa esiintyy kahta eri tyyppiä olevaa tunnusta.  

 
Aktiivin toisen partisiipin eli NUT-partisiipin [ISK_2004, 515] yksikön nominatiivi 

saadaan aikaan lähtemällä liikkeelle verbin perusmuodosta poistamalla sen 

loppuvokaali (-a tai -ä)25. Jos jäljelle jäänyt osa päättyy edelleen vokaaliin, lisätään 

sen perään aktiivin toisen partisiipin tunnus -nut / -nyt {esimerkiksi: ostaa  (perusm.) 

[pirkti] → ost|a  → osta| nut (akt. II partis. yks. nom.), pyytää  (perusm.) [prašyti] → 

pyyt|ä  → pyytä| nyt (akt. II partis. yks. nom.)}.  

 
Muussa tapauksessa poistetaan myös alun perin toiseksi viimeinen kirjain, joka on 

nyt väkisin konsonantti. Tämän jälkeen voi esiintyä kolmea eri tapausta. Ensiksi, jos 

poistettua konsonanttia edeltää diftongi, lisätään sen perään tunnus -nut / -nyt kuten 

edellä {esimerkiksi: juoda  (perusm.) [gerti]→ juo  → juo| nut (akt. II partis. yks. nom.), 

lyödä  (perusm.) [mušti] → lyö  → lyö| nyt (akt. II partis. yks. nom.)}. Toiseksi, jos 

poistettua konsonanttia edeltää lyhyt vokaali, lisätään päätteeksi pidempi muoto  

-nnut / -nnyt {esimerkiksi: vastata  (perusm.) [atsakyti] → vasta  → vasta| nnut (akt. II 

partis. yks. nom.), ryypätä  (perusm.) [išgerti] → ryypä  → ryypä| nnyt (akt. II partis. 

yks. nom.)}. Viimeisenä eli kolmantena mahdollisuutena on, että poistettua 

konsonanttia edeltää toinen konsonantti. Tällöin kyseinen konsonantti kahdennetaan, 

ja sen perään lisätään päätteeksi -ut / -yt. Tällöin toisen partisiipin tunnus -nut / -nyt 

                                            
24 Tarvetta ilmaisevasta partisiipista lisää alaluvussa 5.2.4. 
25 Toisen partisiipin muodostamissääntöjä ei ole yksityiskohtaisesti esitettynä työn 
lähdekieliopeissa. 
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mukautuu eli assimiloituu edeltäneeseen konsonanttiin26 {esimerkiksi: vuolla  

(perusm.) [nudrožti] → vuol  → vuol| lut (akt. II partis. yks. nom.), mennä  (perusm.) 

[eiti]→ men → men| nyt (akt. II partis. yks. nom.), purra  (perusm.) [kąsti] → pur  → 

pur| rut (akt. II partis. yks. nom.), juosta  (perusm.) [b÷gti] → juos  → juos| sut (akt. II 

partis. yks. nom.)}. Päätepareista valitaan -ut-loppuinen, jos verbin perusmuoto 

päättyy a:han ja -yt-loppuinen vastaavasti sen päättyessä ä:hän.  

 
Muissa sijoissa kuin nominatiivissa ja partitiivissa -nut ja -nyt-päätteiden asemesta 

esiintyy aktiivin toisen partisiipin tunnuksena -nee27, 28. Monikon tunnuksena esiintyy 

joko -i tai -t samoin kuten ensimmäisessäkin partisiipissa.  

 
Passiivin toisen partisiipin eli TU-partisiipin [ISK_2004, 515] muodot ilmaisevat, 

millaista toimintaa on menneisyydessä suoritettu ja saatu myös päätökseen. 

Passiivin toisen partisiipin rakentaminen lähtee liikkeelle verbin passiivin indikatiivin 

preesensmuodosta. Siitä irrotetaan viimeinen tavu eli konsonantti + -aan / -ään. 

Tilalle asetetaan pääte -ttu tai -tty, mikäli poistettua päätettä edeltää joko lyhyt 

vokaali tai astevaihtelun aiheuttama kolmen perättäisen vokaalin yhdistelmä 

{esimerkiksi: ostaa ( perusm.) [pirkti] → oste |taan (pass. ind. prees.) → oste| ttu 

(pass. II partis. yks. nom.), rääkyä (perusm.) [r÷kti] → rääy|tään (pass. ind. prees.) 

→ rääy| tty (pass. II partis. yks. nom.)}. Muissa tapauksissa, eli silloin kun päätettä 

edeltää diftongi tai konsonantti, päätteeksi asetetaan lyhyempi -tu / -ty {esimerkiksi: 

juosta ( perusm.) [b÷gti]→ juos |taan (pass. ind. prees.) → juos| tu (pass. II partis. 

yks. nom.), lyödä ( perusm.) [mušti] → lyö |dään (pass. ind. prees.) → lyö| ty (pass. II 

partis. yks. nom.)}.  

 
Taivutettaessa toisen partisiipin passiivimuotoja muissa sijamuodoissa kuin 

nominatiivissa käytetään samoja partisiipin tunnuksia kuin nominatiivissakin, mutta 

taivutuksessa esiintyy astevaihtelua. Monikon tunnuksena esiintyy -i muualla paitsi 

nominatiivissa ja akkusatiivissa, jossa monikon tunnus on -t sekä genetiivissä ja 

partitiivissa, jossa se on -j. Seuraavaksi esiteltävässä taulukossa 4.2. on kuvattu 

toisen partisiipin taivutus eri sijamuodoittain, pääluokittain ja luvuittain.  

                                            
26 Vanhassa kielessä assimilaatiota ei tapahtunut, vaan päätettä -nut / -nyt käytettiin 
edeltäneestä konsonantista riippumatta (esimerkiksi vuolnut, purnut, juosnut) [VVKS_2008]. 
27 Akkusatiivissa käytetään molempia tunnustyyppejä: tunnusta -nut / -nyt esiintyy 
imperatiivilauseissa (esimerkiksi: Vie rikkoutunut  pakastin takaisin liikkeeseen!) ja tunnusta  
-nee muissa moduksissa (esimerkiksi: Minä palautin tänään rikkoutuneen pakastimen.). 
28 Jos aktiivin toinen partisiippi saatiin kahdentamalla perusmuodon kolmanneksi viimeisenä 
kirjaimena esiintyvä konsonantti l, r tai s, asetetaan kyseinen konsonantti tunnukseen -nee 
n:n tilalle (kts. edellä vuolla � vuollut � vuolleen, purra � purrut � purreen, juosta � 
juossut � juosseen). 
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Taulukko 4.2:  Toisen partisiipin muodot verbeistä ostaa  ja lyödä  (*) 

 

 ostaa  [pirkti] lyödä  [mušti] 

 aktiivi passiivi aktiivi passiivi 

 yksikkö monikko yksikkö monikko yksikkö monikko yksikkö monikko 

NOM ostanut ostaneet ostettu ostetut lyönyt lyöneet lyöty lyödyt 

AKK  
ostanut, 

ostaneen 
ostaneet 

ostettu, 

ostetun 
ostetut 

lyönyt, 

lyöneen 
lyöneet 

lyöty, 

lyödyn 
lyödyt 

GEN ostaneen 
ostaneiden, 

ostaneitten 
ostetun ostettujen lyöneen 

lyöneiden. 

lyöneitten 
lyödyn lyötyjen 

PAR ostanutta ostaneita ostettua ostettuja lyönyttä lyöneitä lyötyä lyötyjä 

TRA ostaneeksi ostaneiksi ostetuksi ostetuiksi lyöneeksi lyöneiksi lyödyksi lyödyiksi 

ESS ostaneena ostaneina ostettuna ostettuina lyöneenä lyöneinä lyötynä lyötyinä 

INE ostaneessa ostaneissa ostetussa ostetuissa lyöneessä lyöneissä lyödyssä lyödyissä 

ELA ostaneesta ostaneista ostetusta ostetuista lyöneestä lyöneistä lyödystä lyödyistä 

ILL ostaneeseen ostaneisiin ostettuun ostettuihin lyöneeseen lyöneisiin lyötyyn lyötyihin 

ADE ostaneella ostaneilla ostetulla ostetuilla lyöneellä lyöneillä lyödyllä lyödyillä 

ABL ostaneelta ostaneilta ostetulta ostetuilta lyöneeltä lyöneiltä lyödyltä lyödyiltä 

ALL ostaneelle ostaneille ostetulle ostetuille lyöneelle lyöneille lyödylle lyödyille 

ABE ostaneetta ostaneitta ostetutta ostetuitta lyöneettä lyöneittä lyödyttä lyödyittä 

KOM - ostaneine - ostettuine - lyöneine - lyötyine 

INS - ostanein - ostetuin - lyönein - lyödyin 

 

Myös aktiivin ja passiivin toista partisiippia käytetään relatiivisen joka-sivulauseen 

tilalla. Partisiipin käyttäminen toisinaan selkeyttää virkkeitä samoista syistä kuin jo 

ensimmäisen partisiipin tarkastelun yhteydessä esimerkissä 4.8. tuli ilmi. 

 

Esimerkki 4.11:  Joka-relatiivilauseiden korvaaminen toisella partisiipilla (*) 

 
1. Auto, joka varastettiin Porista, löytyi viime yönä Tampereelta. 

                                    → Porista varastettu  (pass. II partis. yks. nom.) auto löytyi  

                                          viime yönä Tampereelta. 

                                    → Poryje pavogta  (pass. partis. pret. nom. yks. fem.) mašina  

                                         buvo pra÷jusią naktį surasta Tamper÷je. 
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2. Miesten, jotka olivat menossa Turun suuntaan, matka 

keskeytyi rengasrikkoon. 

                                    → Turun suuntaan menossa olleiden  (akt. II partis. mon.  

                                          gen.) miesten matka keskeytyi rengasrikkoon. 

                                    → Turku kryptimi važiavusių  (akt. partis. pret. gen. mon.)  

                                          vyrų kelion÷ buvo nutraukta, nes buvo pradurta padanga. 

    

Esimerkkilauseista ensimmäiseen voitaisiin soveltaa hyvin kumpaa esitystapaa 

tahansa, mutta partisiippi-ilmaus tuntuu hieman ytimekkäämmältä kuin relatiivilause. 

Sen sijaan jälkimmäisen virkkeen asiasisältö pysyy paremmin koossa, kun 

genetiiviattribuuttia ei sijoiteta erilleen pääsanastaan eli tällä kertaa päälauseen 

subjektista. 

 
Toista partisiippia käytetään myös partisiippirakenteen muodostamiseen silloin, kun 

että-lauseessa tapahtuva tekeminen on varhaisempaa kuin lauseessa, johon nähden 

se on alisteinen [NSK_1991, 164–165]. Toinen partisiippi voi tällöin esiintyä joko 

aktiivissa tai passiivissa. 

 

Esimerkki 4.12:  Partisiippirakenne eli referatiivinen lauseenvastike, kun että-lauseen  

                           tekeminen on varhaisempaa (*) 

 

1. Johtaja aavisti, että sihteeri oli jo lähtenyt töistä kotiin. 

       → Johtaja aavisti sihteerin jo lähteneen  (akt. II partis. yks.  

             akk., partisiippirak.: tekeminen aikaisempaa) töistä kotiin. 

       → Direktorius nujaut÷ sekretorę jau iš÷jus  (adverbiaalipartis.  

            perf.) iš darbo namo. 

2. Mielenosoittajien väittivät, että heidän kimppunsa oli käyty. 

       → Mielenosoittajat väittivät heidän kimppuunsa käydyn  (pass.  

           II partis. yks. akk., partisiippirak.: tekeminen aikaisempaa).                          

                                    → Demonstrantai teig÷ buvę  (apuv.) užpulti  (pass. partis.  

                                         pret. nom. mon. mask.).  

 

Passiivin toista partisiippia käytetään myös temporaalirakenteessa, jos pää- ja 

sivulauseessa tapahtuva tekeminen on keskenään eriaikaista29 [NSK_1991, 166]. 

Rakennetta voidaan käyttää riippumatta siitä, ovatko lauseiden subjektit keskenään 
                                            
29 Jos lauseissa tapahtuva tekeminen on samanaikaista, käytetään temporaalirakenteessa 
avuksi toisen infinitiivin inessiiviä (kts. alaluku 4.1.2). 
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samat vai eivät. Sen sijaan lauseenvastikkeen tekijän ilmaiseminen riippuu tästä: jos 

lauseenvastikkeessa tekijä on sama kuin päälauseessa, lisätään toisen partisiipin 

passiivimuodon perään vielä tekijää kuvaava possessiivisuffiksi. Tällöin 

lauseenvastike käännetään liettuaksi aktiivin partisiipin preteritiä käyttäen. Muussa 

tapauksessa partisiippimuotoon lisätään loppuliitteeksi pelkkä -a tai -ä riippuen verbin 

perusmuodon päätteestä, ja lauseenvastikkeessa kuvatun tekemisen suorittaja 

ilmaistaan genetiivillä. Lauseenvastike pitää tällöin kääntää liettuaksi käyttämällä 

adverbiaalipartisiipin perfektiä, ja siinä kuvatun tekemisen suorittaja ilmaistaan 

datiivilla. 

 

Esimerkki 4.13:  Kahden eriaikaisen tekemisen ilmaiseminen temporaalirakenteella  

                            passiivin II partisiippia käyttämällä (*) 

                                                                   = 

1. Kun Pekka oli tehnyt läksynsä, hän (Pekka itse) lähti elokuviin. 

       → Tehty ään (temporaalirak.: pass. II partis. + 3. pers.  

             loppuliite) läksynsä Pekka lähti elokuviin. 

                               → Padaręs (akt. partis. pret. nom. yks. mask.) savo namų  

                                     darbus, Pekas nu÷jo į kiną. 

                                         ≠ 

2. Kun Pekka oli tehnyt läksynsä, hänen ystävänsä soitti ja kutsui 

hänet luistelemaan. 

       → Pekan (gen.) tehtyä  (temporaalirak.: pass. II partis.)    

              läksynsä hänen ystävänsä soitti ja kutsui hänet  

              luistelemaan. 

                               →  Pekui (dat.) padarius  (adverbiaalipartis. perf.) savo namų  

                                     darbus, paskambino jo draugas ir pakviet÷ jį į čiuožyklą. 

 

Lopuksi esitetään vielä esimerkki, jonka lauseissa on käytetty aktiivin toista 

partisiippia eri sijamuodoissaan. Esimerkkilauseiden joukossa sitä on käytetty sekä 

aktiivissa että passiivissa, yksikössä ja monikossa ja liitepartikkelin kanssa tai ilman 

sitä. Lisäksi partisiippimuotoja käytetään sekä predikatiivisesti että subjektin tai 

objektin määreinä. 
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Esimerkki 4.14:  Toisen partisiipin sisältäviä esimerkkilauseita (*) 

 
1. Runon yleisölle lausunut  (akt. II partis. yks. nom.) esiintyjä  

palkittiin kunniamaininnalla. 

     → Eil÷raštį publikai deklamavęs  (akt. partis. pret.  

             nom. yks. mask.) atlik÷jas buvo garbingai pamin÷tas. 

2. Tunsitko pysäkiltä Porvoon bussiin nousseen  (akt. II partis. 

yks. akk.) miehen? 

      → Ar tu pažinai stotel÷je į Porvo autobusą įlipusį  (akt. partis.  

          pret. akk. yks. mask.) vyrą? 

3. Rangaistujen  (pass. II partis. mon. gen.) pelaajien otteet olivat 

väkivaltaiset. 

     → Nubaust ų (pass. partis. pret. gen. mon.) žaid÷jų veiksmai  

          buvo smurtiniai. 

4. Hän ei tehnyt yhtään onnistunutta  (akt. II partis. yks. partit.) 

ratkaisua. 

      → Jis nepadar÷ n÷ vieno s÷kmingo  (adj.) sprendimo. 

5. Kiireessä kirjoitetuksi  (pass. II partis. yks. transl.) teksti oli 

varsin hyvälaatuista. 

      → Kaip skubiai parašytas  (pass. partis. pret. nom. yks.  

            mask.), tekstas buvo gana geros kokyb÷s. 

6. Kokeneenakaan  (akt. II partis. yks. ess.+ liitep.) pelaajana hän 

ei pystynyt välttämään virheitä. 

      → Net kaip patyr ęs (akt. partis. pret. nom. yks. mask.)  

            žaid÷jas jis negal÷jo išvengti klaidų. 

7. Öljyä kuljettaneessa  (akt. II partis. yks. iness.) säiliöaluksessa 

oli saksalainen kapteeni. 

      → Naftą gabenusiame  (akt. partis. pret. lok. yks. mask.)  

             tanklaivyje kapitonas buvo vokietis. 

8. Kiinassa tuotetuista  (pass. II partis. mon. elat.) vihanneksista 

löytyy usein raskasmetalleja. 

      → Kinijoje augintose  (pass. partis. pret. lok. mon. fem.)  

            daržov÷se dažnai randami sunkieji metalai. 

9. Keitettyihin  (pass. II partis. mon. ill.) porkkanoihin oli lisätty 

paljon suolaa. 
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      → Į virtas  (pass. partis. pret. akk. mon. fem.) morkas buvo  

           įd÷ta daug druskos. 

10. Höylätyillä  (pass. II partis. mon. adess.) laudoilla on paljon 

kysyntää markkinoilla. 

      → Obliuotos  (pass. partis. pret. nom. mon. fem.) lentos turi  

           didelę paklausą rinkoje. 

11. Niukasti kastelluilta  (pass. II partis. mon. abl.) pelloilta saatiin 

huono sato. 

      → Menkai dr÷kintuose  (pass. partis. pret. lok. mon. mask.)  

            laukuose užder÷jo prastas derlius.  

12. Pyörtyneelle  (akt. II partis. yks. all.) vanhukselle saatiin 

nopeasti apua. 

       → Apalpusiam  (akt. partis. pret. dat. yks. mask.) seneliui  

            buvo greitai suteikta pagalba. 

13. He lähtivät matkaan pestyittä  (pass. II partis. yks. abess.) 

vaatteitta.  

      → Jie išvyko į kelionę be išskalbt ų (pass. partis. pret. gen.  

            mon.) drabužių. 

14. Opiskelijat saapuivat lehtorin vastaanotolle valmiiksi tehtyine  

(pass. II partis. mon. komitat.)  harjoitustöineen. 

       → Studentai at÷jo į lektoriaus pri÷mimą su atliktais  

             (pass. partis. pret. instr. mon. mask.) praktikos darbais. 

15. Joukkueen kannattajat poistuivat katsomosta nöyryytetyin  

(pass. II partis. mon. instr.) mielin. 

       → Komandos sirgaliai iš÷jo iš žiūrovų tribūnos sugadinta   

            (pass. partis. pret. instr. yks. fem.) nuotaika. 

 

Tarkasteltaessa esimerkin 4.14. suomen- ja liettuankielisiä lausepareja havaitaan, 

että suomen II partisiippi on käännetty liettuaksi partisiipin preteritillä, mikä onkin 

varsin ymmärrettävää, sillä liettuan kielessä partisiipin preteriti kuvaa jo päättynyttä 

tekemistä. Ainoan poikkeuksen muodostaa viides lause, jossa nominaalimuoto on 

käännetty liettuaksi adjektiivilla. Muiden lauseiden osalta myöskään aktiivi- ja 

passiivimuotojen välillä ei käännöslausepareissa ole vaihtelua kielten välillä. 
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4.2.3. Agenttipartisiippi 

 
Agenttipartisiippi ilmaisee nimensä mukaisesti jonkun tekijän suorittamaa toimintaa 

[ISK_2004, 148–149]. Kyseinen toiminta voi yhä jatkua tai olla jo päättynyt. 

Agenttipartisiipin tunnuksena on -ma- / -mä-, ja tunnus määräytyy verbin 

perusmuodon loppuvokaalin perusteella. Kuten jo edellä todettiin, se on kaikissa 

aktiivin kolmannen infinitiivin sijamuodoissa kirjoitusasultaan yhdenmukainen tämän 

kanssa. Agenttipartisiippi taipuu kuitenkin – toisin kuin kolmas infinitiivi – kaikissa 

sijamuodoissa. Siitä ei kuitenkaan ole olemassa erillisiä aktiivi- ja passiivimuotoja 

[SOKL_1998_3]. Se taipuu kolmannesta infinitiivistä poiketen myös luvun mukaan. 

Agenttipartisiippi voidaan muodostaa lähinnä vain transitiivi- eli objektin saavista 

verbeistä [ISK_2004, 523]. Sitä voidaan toisinaan käyttää korvaamaan joka-

relatiivilausetta. Seuraavassa esimerkissä esitellään muutama lause, jossa on 

käytetty agenttipartisiippia. 

 

Esimerkki 4.15:  Agenttipartisiipin sisältäviä esimerkkilauseita (*) 

 

1. Tämä on itävaltalaisen Robert Musilin kirjoittama  

(agenttipartis. yks. nom.) romaani. 

       → Tämä on romaani, jonka on kirjoittanut itävaltalainen  

             Robert Musil. 

      →  Čia yra austro Roberto Musilio parašytas  (pass. partis.  

             pret. nom. yks. mask.) romanas.            

2. Ranskassa kuoli kymmenen ihmistä tulvien aiheuttamiin  

(agenttipartis. mon. illat.) maanvyöryihin. 

      →   Ranskassa kuoli kymmenen ihmistä maanvyöryihin, jotka  

             tulvat olivat aiheuttaneet. 

      → Prancūzijoje žuvo dešimt žmonių d÷l nuoslankų  

             sukelt ų (pass. partis. pret. gen. mon.) potvynių.  

3. Tšekin viimeksi tekemässä  (agenttipartis. yks. iness.) 

maalissa ei ollut mitään jossiteltavaa. 

      → Čekijos paskutinis įmuštas  (pass. partis. pret. nom. yks.  

           mask.) įvartis jokių abejonių nesuk÷l÷.  

 

Kaikissa esimerkin 4.15. lauseissa suomen agenttipartisiippi on käännetty liettuaksi 

käyttämällä passiivin partisiipin preteritiä. Toteutunut liettuan partisiipin aikamuodon 
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ja pääluokan valinta on sikäli looginen, että lauseessa kuvattu toiminta on jo 

päättynyt, ja agentti esiintyy passiivissa ilmaistun päättyneen tekemisen suorittajana. 

 

4.2.4. Kieltopartisiippi 
 
Viimeisenä suomen nominaalimuotona esiteltävän kieltopartisiipin yksikön nominatiivi 

muodostetaan agenttipartisiipista päätteellä -ton / -tön [ISK_2004, 148–149]. 

Päätteen vokaali on verbin I infinitiivin nominatiivin loppuvokaali. Kieltopartisiippi 

kumoaa sen lähtökohtana olevassa agenttipartisiipissa kuvatun tekemisen, eli 

ilmaisee, mitä tarkasteltava kohde ei ole itse suorittanut tai vaihtoehtoisesti, mitä 

kohteelle ei ole tehty. Se voi siten esiintyä merkitykseltään joko aktiivisena tai 

passiivisena. Seuraava esimerkki havainnollistanee kieltopartisiipin käyttöä. 

 

Esimerkki 4.16:  Kieltopartisiipin sisältäviä esimerkkilauseita (*) 

 

1. Nämä appelsiinimehut ovat sokeroimattomia  (kieltopartis. 

mon. partit.). 

      → Näitä appelsiinimehuja ei ole sokeroitu. 

      → Šios apelsinų sultys n÷ra papildytos  (apuverbi + pass.  

            partis. pret. nom. mon. fem.) cukrumi. 

2. Jostain käsittämättömästä  (kieltopartis. yks. elat.) syystä 

veturin sähkövirta katkesi. 

     → Ei voi käsittää, mistä syystä veturin sähkövirta katkesi. 

     → D÷l kažkokios nesuvokiamos  (pass. partis. prees. gen. yks.  

          fem.) priežasties garvežio elektros srov÷ dingo.  

 

Yllä olevan esimerkin kummassakin lauseessa kieltopartisiippi on käännetty liettuaksi 

partisiipin passiivimuodolla, mutta niillä on kuitenkin eri aikamuodot: ensimmäinen 

lause on preteritissä, jälkimmäinen preesensissä. Tämä lienee selitettävissä 

parhaiten siten, että lauseen 1 tekeminen – tai pikemminkin sen puuttuminen (!) – on 

jo selkeästi ”sinetöity” appelsiinimehun tultua valmistetuksi. Sen sijaan lauseessa 2 

kuvattu veturin virransyötön katkeaminen voisi yhä edelleen herättää kysymyksiä, ja 

lause on siten yhteydessä nykyaikaan. 
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5. Verbien nominaalimuodot liettuan kielessä ja niiden 
kääntämisestä suomen kielelle 

 
Käsillä olevassa luvussa luodaan nyt vuorostaan katsaus liettuan kielessä esiintyviin 

verbien nominaalimuotoihin (liett. veiksmažodžių neasmenuojamosios formos). 

Monet niistä taipuvat aikamuodoissa. Koska verbin perusmuoto, infinitiivi, on useiden 

nominaalimuotojen rakentamisen lähtökohta aivan kuten suomen kielessä 

ensimmäisen infinitiivin nominatiivi, on siten myös liettuan kielen nominaalimuotojen 

esittely tarkoituksenmukaista aloittaa juuri infinitiivistä. Tarkastelun painopiste 

kohdistuu alaluvussa 5.2. esiteltävään partisiippiin (liett. dalyvis) ja erityisesti sen 

aktiivimuotoihin (liett. veikiamosios rūšies dalyviai) ja niiden käyttöön osiossa 5.2.1. 

Partisiipin passiivimuodot esitetään osiossa 5.2.3., minkä perään esitellään vielä 

kohdassa 5.2.4. merkitykseltään erityinen tarvetta ilmaiseva partisiippi (liett. 

reikiamyb÷s dalyvis). Partisiippien muodostamiselle refleksiiviverbeistä sekä 

partisiippien pronominaalimuodoille on varattu omat erilliset alalukunsa. Infinitiivin ja 

partisiipin lisäksi tarkastellaan lyhyesti vielä puolipartisiipin (liett. pusdalyvis), 

adverbiaalipartisiipin (liett. padalyvis) ja supiinin (liett. siekinys) käyttöä. Asioiden 

käsittelyjärjestys noudattelee infinitiiviä lukuun ottamatta pitkälti Liettuan kieli-

instituutin julkaisemaa nykyliettuan kielen laajaa kielioppikirjaa Dabartin÷s lietuvių 

kalbos gramatika [DLKG_2006]. Ennen nominaalimuotojen tarkastelua esitetään 

vielä kaavio verbien taivutuksen mukaisesta luokittelusta liettuan kielessä. 
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Kuva 5.1:  Liettuan kielen verbimuotojen luokittelu taivutuksen mukaan sekä sen 

                   nominaalimuotojen nimitykset kummallakin kielellä taulukoituina  

                   [DLKG_2006, 11; 354–385] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Liettuan  kielen nominaalimuotojen nimitykset  

suomeksi liettuaksi 
  
Infinitiivi Bendratis 
Partisiippi Dalyvis 
Puolipartisiippi Pusdalyvis 
Adverbiaalipartisiippi Padalyvis 
Tarvetta ilmaiseva partisiippi Reikiamyb÷s dalyvis 
Supiini Siekinys 

 
 

VERBIMUODOTVERBIMUODOTVERBIMUODOTVERBIMUODOT    

FINIITTISET 

•  taipuvat aikamuodoissa  
   ja tapaluokissa 

•  käytetään predikaattina 

NOMINAALI-

MUODOT 

•  taipuvat sijamuodoissa 
•  eivät kelpaa predikaatiksi 

INFINITIIVI 

•  vain yksi laji,   
   samalla verbin    

   perusmuoto 

•  taipumaton  

PARTISIIPIT 

•  kaikilla  
   maskuliini- ja  

   feminiinimuodot 

•  käytössä myös    
  refleksiiviverbeillä 

Aktiivin aikamuodot: 

 
•  preesens 
•  preteriti 
•  frekventatiivi 
•  futuuri 
 

Passiivin aikamuodot: 

 
•  preesens 
•  preteriti 
•  futuuri 
•  erikoistapauksena     
   tarvetta ilmaiseva partisiippi 

ADVERBIAALI-

PARTISIIPPI 

•  kuvaa  
   rinnakkaisesti  

   tapahtuvaa    

   tekemistä  

•  2 lajia,  
   taipumaton  

SUPIINI 

•  ilmaisee  
   tarkoitusta  

   tai pyrkimystä 

•  nykyisin  
   harvinainen  

•  taipumaton 

PUOLIPARTISIIPPI 

•  kuvaa subjektin toista,  
   samanaikaista tekemistä 

•  taipuu vain suvun ja  
   luvun mukaan 

PARTISIIPPI 

•  adjektiivien kaltaisia 
•  aktiivissa 4 aikamuotoa   
•  kaikki sijamuodot paitsi 
  vokatiivi käytettävissä 
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5.1. Infinitiivi 

 
Infinitiivi (liett. bendratis) [DLKG_2006, 383] on taipumaton verbin perusmuoto, joka 

kuvaa tekemistä tai tapahtumista ilmaisematta aikaa, pääluokkaa, lukua ja 

persoonaa. Se noudattelee verbien liitettävyyttä, eli se voidaan yhdistää samojen 

sijamuotojen, adverbien, ja etuliite- sekä muiden rakenteiden kanssa kuin verbien 

finiittiset muodotkin. Infinitiivin tunnuksena on kaikilla verbeillä pääte -ti, jonka perään 

liitetään vielä aidoilla, ei-etuliitteisillä refleksiiviverbeillä refleksiivisyyttä osoittava 

tunnus -s. Varsinkin puhekielessä pääte -ti kutistuu pelkäksi konsonantiksi -t 

{esimerkiksi: rašy|t(i) [kirjoittaa]}. Infinitiivi toimii lähtökohtana monien muiden 

verbimuotojen muodostamiselle, kuten indikatiivin frekventatiiville ja futuurille, 

imperatiivin toisen ja monikon ensimmäisen persoonan muodoille, passiivin partisiipin 

preteritille ja tarvetta ilmaisevalle partisiipille muutamia mainitakseni.  

 
Infinitiivin vartalon perusteella pystytään toisinaan päättelemään, onko verbi 

transitiivinen vai intransitiivinen, eli voiko se saada akkusatiiviobjektin vai ei 

[Paulauskien÷ 1979, 36]. Muun muassa -inti on tyypillinen transitiiviverbin loppuliite 

{esimerkiksi: tuštinti  (trans.) [tyhjentää]}. Vastaavasti suffiksia -÷ti esiintyy 

useimmiten intransitiiviverbeillä {esimerkiksi: tušt÷ti  (intr.) [tyhjentyä]}, mutta 

esimerkiksi samaan loppuliitteeseen päättyvä d÷v÷ti [käyttää (vaatteita)] on kuitenkin 

transitiivinen.  

 
Yksitavuiset infinitiivivartalot päättyvät joko konsonanttiin (liett. priebalsis) 

{esimerkiksi: pirk|ti [ostaa]}, pitkään vokaaliin (liett. ilgasis balsis) {esimerkiksi: jo|ti 

[ratsastaa]}, diftongiin (liett. dvibalsis) {esimerkiksi: ei|ti [mennä]} tai sekadiftongiin 

(liett. mišrusis dvigarsis) {esimerkiksi: vir |ti [keittää]}. Vartalovokaali voi vaihdella 

siirryttäessä infinitiivistä preesens- tai preteritimuotoon {esimerkiksi: vog|ti (inf.) 

[varastaa] → vag|ia (prees. yks./mon. 3) → vog|÷ (pret. yks./mon. 3.}.  

 
Pidemmät, vähintään kaksitavuiset infinitiivivartalot päättyvät joko pitkään vokaaliin 

{esimerkiksi: karto|ti [toistaa]}, diftongiin {esimerkiksi: dainuo |ti [laulaa]} tai 

sekadiftongiin {esimerkiksi: gyven|ti [asua]}. Verbeillä, joilla on vähintään 

kaksitavuinen infinitiivivartalo, ei tapahdu vokaalimuutoksia preesensissä eikä 

preteritissä {esimerkiksi: tur|÷|ti (inf.) [omistaa] → turi (prees. yks./mon. 3) → tur÷jo 

(pret. yks./mon. 3.)}. 

 
Infinitiivillä on sekä verbeille että substantiiveille tyypillisiä piirteitä. Verbinomaisen 

siitä tekee sen usein läheinen yhteys lauseen finiittiverbiin tai muuhun predikaattiin 
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kuuluvaan sanaan. Infinitiivi on tärkein määre verbeille, jotka kuvaavat tekemisen 

alkua tai päättymistä, halua, kykyä tai pakollisuutta sekä vaativat samalla 

täydennyksekseen lisäinformaatiota {esimerkiksi: prad÷ti [alkaa] → Aš pradedu dirbti  

(inf.). (*) [Alan tehdä  (I inf. nom.) työtä.], gal÷ti [voida (tehdä jtkn)] → Jis negali 

vaikšč ioti  (inf.). (*) [Hän ei voi kävellä  (I inf. nom.).]}. Myös persoonattomissa verbi-

ilmauksissa tarvitaan avuksi infinitiiviä {esimerkiksi: Man reikia gr įžti  (inf.) namo. (*) 

[Minun pitää palata  (I inf. nom.) kotiin.]}. Monin paikoin edellä mainittuihin ryhmiin 

kuuluvat verbit vaativat myös suomen kielessä avuksi verbin perusmuotoa eli 

ensimmäisen infinitiivin nominatiivia. 

 
Infinitiivin saavat määreekseen myös verbit, jotka ilmaisevat aikomusta, muistamista 

tai unohtamista sekä jonkin asian sopimista tai perumista {esimerkiksi: galvoti [aikoa, 

ajatella] → Jis galvoja gr įžti  (inf.). [Hän aikoo palata  (I inf. nom.).], užmiršti [unohtaa] 

→ Jie užmiršo pranešti (inf.). [He unohtivat ilmoittaa  (I inf. nom.).], žad÷ti [luvata] → 

Ji žad÷jo pad÷ti  (inf.). [Hän lupasi avustaa  (I inf. nom.).]}. Sama pätee verbeihin, 

jotka kuvaavat kielteistä tai torjuvaa suhtautumista johonkin toimintaan. Nämä verbit 

eivät kuitenkaan suomen kielessä aina vaadi täydennyksekseen infinitiiviä 

{esimerkiksi: bijoti [pelätä] → Jis bijo peršalti  (inf.). [Hän pelkää vilustuvansa  

(partisiippirak.).], g÷dytis [hävetä] → Jos g÷dijas pasirodyti . [He eivät kehtaa 

näyttäytyä  (I inf. nom.).]} [kappaleen kaikki esimerkit: DLKG_2006, 523]. 

 
Muutamat finiittisesti taipuneet verbit sitovat yhteyteensä infinitiivin lisäksi vielä 

datiivissa taipuneen nominin, joka osoittaa sekä finiittiverbin että infinitiivin 

ilmaiseman tekemisen suorittajan {esimerkiksi: atsibosti [pitkästyä] → Atsibodo man 

laukti  (inf.) [Odottaminen  (verbaalisubst. nom.) kävi (akt. ind. imperf. yks. 3.) minulle 

pitkäveteiseksi. ≈ Minä odotin  (akt. ind. imperf. yks. 1.) ja (minä) pitkästyin.]} 

[DLKG_2006, 523]. Infinitiivin asemesta voitaisiin tällöin liettuan kielessä käyttää 

vaihtoehtoisesti substantiivin nominatiivia, kuten edellisen esimerkin ensimmäisessä 

suomenkielisessä käännöksessä: atsibodo laukti  (inf.) / atsibodo laukimas  (subst. 

nom.). Tällä tavoin kieliopillisesti järjestyvät verbit kuvaavat mm. sisäistä olotilaa tai 

tilanteen arviointia {esimerkiksi: įkyr÷ti [tuntua vastenmieliseltä, ahdistavalta], kniet÷ti 

[huolestuttaa; tuntua kiusalliselta], patikti [miellyttää, tuntua mukavalta], tikti  

[tuntua sopivalta], apsimok÷ti [olla kannattavaa, maksaa vaivan]}, ennalta 

suunnittelematonta toimintaa {esimerkiksi: pasitaikyti [tarjoutua tilaisuus johonkin], 

tekti [täytyä (langeta jonkun osaksi)], sektis [onnistaa, olla menestystä jossakin]} sekä 

riittämistä ja tarpeellisuutta {esimerkiksi: reik÷ti [olla tarpeen, välttämätöntä], užtekti 

[riittää, olla tarpeeksi]} [DLKG_2006, 524]. Seuraavassa on esitettynä muutama 
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esimerkkilause sellaisten verbien käytöstä, jotka järjestyvät yhdessä infinitiivin ja 

nominin datiivin kanssa. 

 

Esimerkki 5.1:  Infinitiiviä + nominin datiivia vaativien verbien käyttöä, kun  

                             kummankin tekemisen suorittaja on sama. Datiivimuodot  

                             ja niiden käännökset suomeksi on alleviivattu kaksinkertaisesti30  

                             [DLKG_2006, 524]. 

 
                             1. Įkyr÷jo žmogui31 klausyti  (inf.). 

                                 → (puhek.) Aviomiehestä tuntui kiusalliselta kuunnella  (inf.). 

2. Jam kniet÷jo pasakyti  (inf.) viską. 

     → Häntä huolestutti kertoa  (inf.) kaikkea. 

       3.  Patinka vaikui žaisti  (inf.).  

                                   → Lapsi pitää leikkimisestä  (verbaalisubst.). 

                                   → Lapsesta on mukavaa leikkiä  (inf.). 

                              4.  Netinka žmogui taip elgtis  (inf.). 

                                   → Ihmisen ei sovi käyttäytyä  (inf.) tuolla tavalla. 

                              5.  Kiekvienam pasitaiko suklysti  (inf.). 

                                   → Jokaiselle tulee tilaisuus erehtyä  (inf.). 

                              6.  Man teko laukti  (inf.). 

                                   → Minun täytyi odottaa  (inf.). 

                              7.  Jam sekasi mokytis  (inf.) / mokslas  (subst. yks. nom.). 

                                   → Hänellä on menestystä opinnoissa  (subst. mon. iness.). 

                              8.  Reikia vaikams žaisti  (inf.).  

                                   → Lasten pitää leikkiä  (inf.). 

                              9.  Užteks motinai ašaroti  (inf.). 

                                   → Äidin ei enää tarvitse vuodattaa  (inf.) kyyneleitä. 

 

Tutkittaessa esimerkkiä 5.1. havaitaan, että sekä infinitiiviä että datiivia 

täydennyksekseen vaativat verbit järjestyvät usein myös suomen kielellä yhdessä 

infinitiivin kanssa, jolloin infinitiivistä tulee samalla myös suomenkielisen lauseen 

kieliopillinen subjekti. Siinä, missä liettuankielisessä lauseessa kuvattavan tekemisen 

suorittaja on aina datiivissa, suomenkielisissä lauseissa tekijän ilmaiseminen 
                                            
30 Tutkielman esimerkkien alleviivauskäytäntö poikkeaa liettuan kielioppikirjoissa tavallisesti 
sovelletusta. Niissä verbimuodot merkitään kaksinkertaisella, subjekti yksinkertaisella ja 
(datiivi)objekti katkoalleviivauksella. 
31 Sanaa žmogus on käytetty tässä sanonnassa puhekielen mukaisessa merkityksessä 
’aviomies’ [Balaišis 2004]. Sanan merkitys on neutraalisti käytettynä ’ihminen’. 
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vaihtelee melkoisesti – se esitetään milloin genetiivissä (kohdat 4, 6, 8 ja 9), milloin 

partitiivissa (kohta 2), toisinaan taas elatiivissa (kohta 1 ja kohdan 3 jälkimmäinen 

vaihtoehto) adessiivissa (kohta 7) tai allatiivissa (kohta 5). Ainoastaan kohdan 3 

ensimmäisessä suomenkielisessä käännöksessä sekä lauseen kieliopillinen subjekti 

että lauseessa kuvatun tekemisen suorittaja ovat molemmat samat. Tällöin subjekti 

on nominatiivissa. 

 
Edellä tarkasteltiin finiittiverbejä, jotka vaativat täydennyksekseen infinitiiviä siten, 

että sekä finiittiverbin että infinitiivin kuvaaman toiminnan suorittajat olivat samat, ja 

toiminnan suorittaja ilmaistiin datiivilla. Lisäksi on olemassa verbejä, jotka vaativat 

täydennyksekseen infinitiivin lisäksi joko akkusatiivia tai datiivia siten, että infinitiivin 

kuvaaman tekemisen suorittaja esitetään mainitussa sijamuodossa. Finiittiverbin 

kuvaamalla toiminnalla on puolestaan eri suorittaja [DLKG_2006, 524]. 

 
Kyseiseen ryhmään kuuluvat datiivilla järjestyvät verbit ilmaisevat mm. tahdonalaista 

toimintaa {esimerkiksi: liepti [käskeä], įsakyti [komentaa], leisti [sallia], (pa)siūlyti 

[ehdottaa, tehdä tarjous], (už)drausti [kieltää], trukdyti [häiritä], (pa)link÷ti [toivottaa], 

pad÷ti [auttaa]} ja eleitä {esimerkiksi: pamoti [vilkuttaa], mirktel÷ti [iskeä silmää], 

linketel÷ti [nyökätä], kumštel÷ti [tönäistä kevyesti]}. Datiivilla järjestyvien kaltaisiksi 

lasketaan lisäksi refleksiiviverbit duotis ja leistis [kumpikin: antaa tehdä jotakin], joita 

käytetään usein kieltomuodossa. Näiden kahden refleksiiviverbin yhteydessä 

infinitiivin kuvaama tekeminen kohdistuu lauseen finiittiverbin subjektiin. Esimerkiksi 

lauseessa „Karv÷ nesiduoda (refl. etuliitev.) melžti  (inf.).” [Lehmä ei suostu 

lypsettäväksi  (pass. I partis. yks. transl.).] [DLKG_2006, 524] infinitiivin melžti 

tarkoittama lypsäminen on toiminta, joka kohdistuu pääverbin subjektiin eli lehmään: 

lehmä lypsetään. Seuraavassa muutama lisäesimerkki kappaleen teemaan liittyen: 

 

Esimerkki 5.2:  Infinitiiviä + nominin datiivia vaativien verbien käyttöä, kun  

                             niiden verbien kuvaamilla toiminnoilla on eri suorittajat.  

                             [DLKG_2006, 524] 

 
1. Jis įsak÷ vyrams atvykti  (inf.). 

                                   → Hän komensi miehiä saapumaan  (akt. III inf. illat. ). 

                             2.   Jis uždraud÷ žmon÷ms medžioti  (inf.). 

                                   → Hän kielsi ihmisiä metsästämästä  (akt. III inf. elat.). 

3. Jie mirktel÷jo jam tyl ÷ti  (inf.). 
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                                   → He iskivät (hänelle) silmää, jotta hän vaikenisi  (akt. kond.  

                                        prees. yks. 3.). 

                             4.  Šuo leidžiasi (refl.) paglostyti  (inf.). 

                                    → Koira antaa silittää  (inf.) itseään. 

 

Esimerkkiä 5.2. tarkasteltaessa havaitaan, että lauseiden finiittiverbiin (merkitty 

yksinkertaisella alleviivauksella) liittyy eri tekijä kuin infinitiiviin (hän/miehet, 

hän/ihmiset, he/hän, koira/sitä mahdollisesti silittävä henkilö). Liettuan infinitiivi on 

kahdessa ensimmäisessä lauseessa käännetty suomeksi kolmannella infinitiivillä. 

Kolmannessa tapauksessa on turvauduttu konditionaalissa olevaan sivulauseeseen. 

Neljännessä lauseessa pääverbinä on refleksiivinen leistis [antaa tehdä jotain]. 

Infinitiivin kuvaama toiminta eli silittäminen kohdistuu pääverbin subjektiin eli koiraan. 

Myös vastaavassa suomenkielisessä lauseessa verbi silittää esiintyy 

perusmuodossaan. 

 
Kuten jo edellä todettiin, pääverbi saattaa infinitiivin lisäksi vaatia täydennyksekseen 

akkusatiivia datiivin asemesta [DLKG_2006, 524]. Kyseiset verbit ovat 

transitiiviverbejä, ja ne merkitsevät tahdon ilmaisemista tai opettamista {esimerkiksi: 

(pa)kviesti [kutsua], šaukti [huutaa], prašyti [pyytää], vilioti [houkutella], gundyti 

[johdatella kiusaukseen], įkalb÷ti [suostutella], perkalb÷ti [ylipuhua], prispirti 

[painostaa (tekemään jotain)], priversti [pakottaa (tekemään jotain)], (iš)mokyti 

[opettaa], (pri)pratinti [totuttaa], atpratinti [vieroittaa]}. Seuraavassa esitetään vielä 

muutama esimerkki infinitiiviä ja akkusatiivia vaativien verbien käytöstä. Kaikissa 

lauseissa liettuan infinitiivi on käännetty suomeksi kolmannen infinitiivin illatiivilla. 

 

Esimerkki 5.3:  Infinitiiviä + nominin akkusatiivia vaativien verbien käyttöä, kun  

                             niiden verbien kuvaamilla toiminnoilla on eri suorittajat.  

                             [DLKG_2006, 524] 

 

1. Ji kviečia (pred.) mane ateiti  (inf.). 

                             → Hän kutsuu (pred.) minua tulemaan  (akt. III inf. illat.). 

                       2.   Jis privert÷ (pred.) žmogų prisipažinti  (inf.). 

                             → Hän pakotti (pred.) ihmistä tunnustamaan  (akt. III inf. illat.). 

                       3.   Ji išmok÷ (pred.) dukterį austi  (inf.). 

                             → Hän opetti (pred.) tytärtä kutomaan  (akt. III inf. illat.). 

                       4.   Jis pratina (pred.) mane anksti keltis  (pred. 2. osa; inf.). 
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                             → Hän totuttaa (pred.) minua nousemaan  aikaisin ylös (akt. III inf.  

                                  illat.). 

 

Verbien matyti [nähdä], gird÷ti [kuulla], justi ja jausti (kumpikin: [tuntea]) yhteydessä 

käytettynä infinitiivi ilmaisee, että lauseessa kuvatut asiat ovat aistittavissa. 

Kehotuksen sisältävillä verbeillä infinitiivi puolestaan kuvaa eri tekijän suorittamaa 

toimintaa kuin lauseessa esiintyvä finiittiverbin muoto, mikä jo edellä ohimennen 

todettiinkin. Ilmaisullisesti painokkaassa kielessä finiittiverbi saattaa jopa kokonaan 

puuttua lauseesta. Seuraavassa on nähtävissä vielä pari esimerkkilausetta infinitiivin 

käytöstä kuhunkin em. teemaan liittyen. 

 

Esimerkki 5.4:  Infinitiivin käyttöä verbin kaltaisesti [DLKG_2006, 384] 

 

                             1. Jau namai (yra) (apuv. jätetty pois) matyti  (inf.).32 

                                 → (Siellähän se) koti jo näkyy  (akt. ind. prees. yks. 3.). 

                            2. Motinos nebuvo (apuv.) gird ÷ti  (inf.).33 

                                → Äidin ääntä ei kuulunut  (akt. ind. prees. yks. 3. kielt.). 

                            3. Jis prašo (pred.) manęs valdyti  (pred. 2. osa; inf.) tave.34 

                                → Hän pyytää minua pitämään  (akt. III inf. ill.) sinulle komentoa. 

                            4. Uždrauskite dukteriai su juo matytis  (pred. 2. osa; inf., refl.).  

                               → Kieltäkää tytärtä tapaamasta  (akt. III inf. elat.) häntä. 

                            5. Tuojau visiems išeiti  (inf.)! 

                               → Kaikki pois täältä  (partikk. + adv.: ei verbiä) ja äkkiä! 

                            6. Pavasarį (reikia) (pred. v. jätetty pois) pardavin ÷ti  (inf.) grūdus? 

                                → Myydäkö  (I inf. nom. + liitepart.) viljat keväällä? 

 

Esimerkin kaikissa liettuankielisissä lauseissa on käytetty infinitiiviä. Sen sijaan 

käännökset suomeksi eivät noudata yhtä selkeää linjaa. Kaksi ensimmäistä, 

aistihavaintoverbejä sisältävää lausetta, on käännetty indikatiivin preesensillä. 

Kehotusta ilmaisevien lauseiden 3 ja 4 kääntämisessä on turvauduttu finiittiverbin ja 

kolmannen infinitiivin yhdistelmään. Viidennen kohdan komento on käännetty 

                                            
32 Lause on lainattu teokseen DLKG J. Jablonskisilta (1860–1930). Tarkemmat lähdeviitteet 
puuttuvat, kuten myös useimmista muistakin teokseen DLKG lainatuista otteista 
liettualaisesta kaunokirjallisuudesta. 
33 Lause on lainattu teokseen DLKG V. Mykolaitis–Putinasilta (1893–1967). 
34 Esimerkki on lainattu teokseen DLKG Žemait÷n eli J. Beniuševičiūt÷–Žemaitien÷n (1845–
1921) kirjoituksista. 
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suomeksi huudahduksena kokonaan ilman verbiä. Ainoastaan viimeinen eli kuudes 

lause on esitetty myös suomeksi käyttämällä verbistä perusmuotoa kuten liettuaksi. 

 
Kuten jo edellä todettiin, infinitiivillä on myös substantiiveja muistuttavia 

ominaisuuksia. Näitä esiintyy silloin, kun lauseen pääverbi on itsenäinen eli ei vaadi 

välttämättä täydennyksekseen infinitiiviä. Tällöin infinitiivi kuvaa tekemisen tavoitetta 

tai aikomusta suorittaa finiittiverbin kuvaama toiminta {esimerkiksi: O pinigų aš jai 

palikau ne tik gyventi  (inf.). [DLKG_2006, 384]35 [Enkä jättänyt hänelle rahaa 

yksistään elämiseen  (verbaalisubst.).]}.  

 
Liikeverbiin liittyvän transitiiviverbin infinitiivin ilmaiseman tavoitteellisen toiminnan 

kohde esitetään genetiivimuodossa {esimerkiksi: Ir atjoja (liikeverbi) bernuž÷lis b÷ro 

žirgo (gen. obj.) pagirdyti  (inf.). [DLKG_2006, 384]36 [Ja niin ratsastaa luokse 

nuorukainen juottaakseen  (I inf. transl.) ruskean ratsun.]}. Sen sijaan muiden kuin 

liikeverbien yhteydessä esiintyvän infinitiivin sekä subjekti että objekti ovat datiivissa 

{esimerkiksi: Nieko neruoškite man (dat. subj.) priimti  (inf.). [DLKG_2006, 384]37 

[Älkää valmistako minulle (allat.) mitään vastaan otettavaksi  (pass. I partis. yks. 

transl.).], Atneš÷ knygą vaikams (dat. obj.) skaityti  (inf.). [DLKG_2006, 384] [Hän toi 

kirjan lapsille (allat.) luettavaksi  (pass. I partis. yks. transl.).]}.  

 
Infinitiivi voi viitata joko yksinään tai yhdessä ns. tarkoitusta ilmaisevan datiivin  

[Senn 1966, 414–415] kanssa käytettynä substantiiviin tai adjektiiviin. Tällöin infinitiivi 

kuvaa viittauksen tarkoitteen käyttökohdetta tai kelvollisuutta johonkin tarkoitukseen. 

Substantiivi tai adjektiivi esiintyy mainitussa tilanteessa datiivissa.  

 
Esimerkki 5.5:   Infinitiivin liittyminen substantiiviin tai adjektiiviin  [DLKG_2006, 384] 

      
                              1.  peilis duonai (dat.) riekti  (inf.)  

                                  → veitsi leivän leikkaamista  (verbaalisubst.) varten  

                              2.  vieta apsistoti  (inf.)  

                                   → oleskelupaikka  (subst.) 

                              3.  gražus žiūr÷ti  (inf.)  

                                  → kaunis katseltavaksi  (pass. I partis. yks. transl.)  

                              4.  siauras nešioti  (inf.)  

                                  → ahdas yllä pidettäväksi  (pass. I partis. yks. transl.). 

                                            
35 Esimerkkilause on lainattu teokseen DLKG P. Vaičiūnasilta (1890–1959). 
36 Esimerkkilause on lainattu teokseen DLKG teoksesta Lietùviškos dájnos, osat 1–3, jonka 
on koonnut Antanas Juškéviče Kazanissa 1880–1882.  
37 kts. viite 33  
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Muutamien verbien infinitiiviä voidaan käyttää lauseessa myös objektin asemassa. 

Tällaisia verbejä ovat mm. valgyti [syödä], rūkyti [tupakoida], praustis [peseytyä], gerti 

[juoda], d÷v÷ti [käyttää]. Toisinaan infinitiivi voi puolestaan esiintyä lauseen subjektin 

asemassa, jolloin se muistuttaa substantiivin nominatiivia. Seuraavassa esitetään 

esimerkki näistä käyttötavoista. 

 

Esimerkki 5.6:  Infinitiivin käyttö objektina ja subjektina [DLKG_2006, 384] 

 

                 1. Pasi÷m÷ valgyti  (inf.) ir gerti  (inf.). 

                      → Hän otti ja söi  ja joi  (akt. ind. imperf. yks. 3.: myös edellinen). 

                 2. Ūkininkauti  (inf.) – tai ne vyžas pinti  (inf.) ir ne tvorą tverti  (inf.).38 

                      → Maanviljelijänä oleminen  (verbaalisubst.) ei ole virsujen punomista  

                           ja aidan pystyttämistä. 

                                 

Muutamien verbien infinitiiveillä on vakiintunut erikoismerkitys. Tällaisia verbejä ovat 

mm. matyti [nähdä], joka toimii lauseissa usein apusanana (liett. įterptinis žodis) 

{esimerkiksi: Tu, matyt  (inf.: puhek.), manęs nelaukei. [DLKG_2006, 385] [Sinä et 

nähtävästikään  (tavan adverbi + liitepart.) odottanut minua.]}, sekä (ne)palyginti, jota 

käytetään vertailtaessa kahta tai useampaa kohdetta keskenään. Etuliite ne- pitää 

sisällään negaation {esimerkiksi: T÷vas nepalyginti  (inf.) didesnis už sūnų. 

[DLKG_2006, 385] [Isä ei juurikaan  (adv.) ole poikaa isompi.]}. 

 
Infinitiiviä voidaan toisinaan käyttää myös korvaamaan finiittiverbiä [Vik_2009_1]. 

Tämä on tyypillistä erityisesti lyhyeen esitykseen pyrittäessä, kuten dialogeissa. 

Finiittiverbi olisi tällöin usein imperatiivissa, kuten myös vastaavassa 

suomenkielisessä ilmauksessa. Seuraavassa on nähtävissä pieni asiaa selventävä 

esimerkki. 

 

Esimerkki 5.7:  Infinitiivin käyttö finiittisen verbimuodon asemesta [Vik_2009_1] 

 

                         1.  Laimingai sugr įžti  (inf.)!  

                              ≈ Grįžkite  (akt. imperat. teititt./mon. 2.) laimingai namo!                                 

                             → Tulkaa  (akt. imperat. prees. teititt./mon. 2.) onnellisesti takaisin! 

                         2.  Užmušti  (inf.) arkliavagį!  

                                            
38 Esimerkkilause on lainattu teokseen DLKG A. Vienuolis–Žukauskasilta (1882–1957). 
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                              ≈ Užmuškite  (akt. imperat. teititt./mon. 2.) arkliavagį! 

                              →  Tappakaa  (akt. imperat. prees. teititt./mon. 2.) hevosvaras! 

 

Vertailtaessa liettuan ja suomen infinitiivin käyttöä voidaan todeta, että varsin usein 

liettuan infinitiivin paikalla on suomenkielisessä käännöslauseessa ensimmäinen 

infinitiivi ja etupäässä perusmuodossaan eli nominatiivissa. Myös suomen 

finaalirakenteessa tarkoitusta kuvaavaa ensimmäisen infinitiivin translatiivia voi 

liettuan nykykielessä edustaa infinitiivi, mutta tämä ei ole mitenkään välttämätöntä39. 

Sen sijaan suomen kielen muiden infinitiivien (II–V) liettuaksi kääntämiseen liettuan 

yksi ja ainoa taipumaton infinitiivi ei ymmärrettävästi ole riittävän ilmaisuvoimainen40.  

 
 

5.2. Partisiipit 
 
Liettuan kielen partisiippi (liett. dalyvis) [DLKG_2006, 354] on verbin vartalosta 

muodostettava taipuva muoto, jolla on paitsi verbille niin myös adjektiiville tyypillisiä 

piirteitä. Partisiipin merkitys on johdettavissa sen kantasanana olevasta verbistä, ja 

tämän lisäksi sen taipuminen eri aikamuodoissa ja pääluokissa ovat ominaisuuksia, 

joiden perusteella partisiipit luokitellaan sanaluokaltaan verbeihin kuuluviksi. Monilla 

partisiipeilla on olemassa myös refleksiiviset muodot (sangrąžin÷s formos). Tästä 

voisi mainita esimerkkinä verbiparin sukti [kääntyä] → sukąs (akt. partis. prees. nom. 

yks. mask.) ja suktis [pyöriä] → sukąsis (akt. partis. prees. nom. yks. mask. refl.). 

Finiittisten verbimuotojen tapaan myös partisiipit vaativat tiettyjä sijamuotoja, ja 

partisiippien alkuun voidaan niin ikään finiittisten verbimuotojen tapaan lisätä myös 

etuliitteitä, kuten grįžti / sugrįžti (inf. [palata]) → grįžęs / sugrįžęs (partis. [palannut]). 

Seuraavasta esimerkissä nähdään, miten sekä finiittiverbillä että sitä vastaavalla 

partisiippi-ilmauksella muodostetuissa rakenteissa esiintyvien substantiivien 

sijamuodot pysyvät yhdenmukaisina.  

 

Esimerkki 5.8:  Sijamuotojen vertailua käytettäessä verbin nešti [kantaa] finiittisessä  

                          ja aktiivin partisiippimuodossa [DLKG_2006, 354] 

 

                            vaikas (nom. subj.), kuris neša  (finiittiverbi) obuolius (akk. obj.)  

                            [lapsi, joka kantaa omenoita] 

                                            
39 Kts. esimerkin 4.1. lauseita 2 ja 3 joista ensin mainitussa suomen I infinitiivin translatiivi on 
käännetty liettuaksi infinitiiviä, mutta jälkimmäisessä konditionaalin preesensiä käyttämällä. 
40 Useita esimerkkejä suomen infinitiivien kääntämisestä liettuan kielelle löytyy luvusta 4. 
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                            → obuolius (akk. obj.) nešantis  (akt. partis. prees. yks. mask.)  

                                  vaikas  (nom. subj.) [omenoita kantava lapsi] 

 

Adjektiiveihin partisiippeja puolestaan yhdistävät taivutus suvun ja luvun mukaan 

sijamuodoissa. Monia partisiippimuotoja niiden neutrimuotoja lukuun ottamatta 

käytetään kuten substantiivien adjektiiviattribuutteja. Niistä voidaan muodostaa 

adjektiivien tavoin myös ns. määräiset muodot (liett. įvardžiuotin÷s formos). Näitä 

käytetään usein vakiintuneissa sanonnoissa, kuten etenkin kaksi viimeistä tapausta 

seuraavassa esimerkissä osoittavat. 

 

Esimerkki 5.9:  Muutamia liettuan kielen aktiivin partisiippimuotoja [DLKG_2006, 354] 

 

             tekanti  (akt. partis. prees. nom. yks. fem.) up÷  → virtaava  joki 

             prinokę  (akt. partis. pret. nom. mon. mask.) vaisiai → kypsyneet  hedelmät                         

             pra÷jusieji  (akt. partis. pret. nom. mon. mask. määr.) metai → mennyt  vuosi 

             šnekamoji  (akt. partis. pret. yks. fem. määr.) kalba → puhekieli  

 

Liettuan kielessä partisiipit ovat ainoa keino tekemisen pääluokan ilmaisemiseen. 

Partisiipit jakautuvat siten aktiivi- ja passiivimuotoihin, kuten alustavasti jo edellisestä 

esimerkistä kävi ilmi. Seuraavaksi lähdetään tarkastelemaan lähemmin partisiippien 

aktiivimuotoja, niiden muodostamista ja käyttöä.  

                            

5.2.1. Partisiipin aktiivimuodot 

 
Partisiipin aktiivimuodot (liett. veikiamieji dalyviai / veikiamosios rūšies dalyviai) 

voidaan muodostaa kaikista liettuan kielen neljästä aikamuodosta, jotka ovat 

preesens (liett. esamasis laikas), preteriti (liett. būtasis kartinis laikas), frekventatiivi 

(liett. būtasis dažninis laikas) sekä futuuri (liett. būsimasis laikas) [DLKG_2006, 354]. 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään vuoron perään kunkin aikamuodon partisiipin 

aktiivimuotojen muodostaminen edellä mainitussa järjestyksessä. Seuraavissa 

alaluvuissa ei kuitenkaan käsitellä refleksiiviverbien partisiippeja, vaan niihin palataan 

myöhemmin erikseen alaluvussa 5.2.5. 
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5.2.1.1. Aktiivin partisiipin preesens 

 
Aktiivin partisiipin preesens41 (liett. esamojo laiko veikiamosios rūšies dalyvis) 

[DLKG_2006, 355] kuvaa, miten kohde aktiivisesti osallistuu tarkasteluhetkellä 

johonkin lauseessa kuvattuun toimintaan. Se saadaan rakennettua 1. ja 3. 

taivutustyypin42 (liett. asmenuot÷) verbeille poistamalla aktiivin indikatiivin preesensin 

kolmannen persoonamuodon loppuvokaali -a tai -o ja lisäämällä sen tilalle tunnus  

-ant-, jota seuraa vielä partisiipin pääsanan suvun ja luvun ilmaiseva pääte. 

Maskuliineilla (liett. vyriškoji gimin÷) kyseinen pääte on yksikössä -is ja monikossa  

-ys, kun taas feminiineillä (liett. moteriškoji gimin÷) yksikön pääte on -i {esimerkiksi: 

dirbti (perusm.) [tehdä työtä] → dirb|a (akt. ind. prees. yks. 3.) → dirb| ant|is (akt. 

partis. prees. nom. yks. mask.), dažyti (perusm.) [maalata] → daž|o (akt. ind. prees. 

yks. 3.) → daž|ant|i (akt. partis. prees. nom. yks. fem.)}. Monikon feminiineillä 

päätteeksi tulee -ios, ja lisäksi tunnuksen jälkimmäinen konsonantti -t vaihtuu 

pehmentävän -i:n edellä č:ksi {esimerkiksi: taupyti (perusm.) [säästää] → taup|o 

(akt. ind. prees. yks. 3.) → taup| anč|ios (akt. partis. prees. nom. mon. fem.)}. Jos 

verbi kuuluu puolestaan 2. taivutustyyppiin, toimitaan muuten samoin, mutta tällöin 

kolmannen persoonan loppuvokaalin -i tilalle vaihdetaan tunnukseksi -int-. 

Seuraavassa esitetään pieni esimerkki säännön soveltamisesta verbeille pirkti 

[ostaa], tyl÷ti  [vaieta] ja rašyti [ kirjoittaa]. 

  

Esimerkki 5.10:  Aktiivin partisiipin preesensin yksikön ja monikon nominatiivin  

                            muodostaminen verbeistä pirkti, tyl÷ ti ja rašyti (*)  

 
                pirkti  (perusm.) → perk|a ( akt. ind. prees. yks. 3., tyyppi 1) [ostaa] 

  -ant-        → perk| ant|is / perk| ant|i (akt. partis. prees. yks. nom. m./f.) [ostava] 

                 → perk| ant|ys / perk| anč|ios (akt. partis. prees. mon. nom. m./f.) [ostavat] 

 

                 tyl ÷ti (perusm.) → tyl|i  (akt. ind. prees. yks. 3., tyyppi 2) [vaieta] 

   -int-        → tyl| int|is / tyl| int|i  (akt. partis. prees. nom. yks. m./f.) [vaikeneva] 

                                            
41 Suomen ja liettuan kielessä nominaalimuotojen nimeämiskäytännöt poikkeavat toisistaan: 
suomen kielessä vakiintunut järjestys on <pääluokka><nominaalimuoto><aikamuoto>, mutta 
liettuaksi vastaava järjestys on <aikamuoto><pääluokka><nominaalimuoto>. Esimerkiksi 
esamojo laiko veikiamosios rūšies dalyvis olisi suoraan suomeksi käännettynä preesensin 
aktiivin partisiippi, mutta siitä käytetään tässä työssä kuitenkin nimitystä aktiivin partisiipin 
preesens. 
42 Ensimmäisen taivutustyypin verbien aktiivin indikatiivin yksikön kolmas persoonamuoto 
päättyy -(i)a, toisella taivutustyypillä pääte on -i ja kolmannella -o [DLKG_2006, 334–337]. 
Tässä työssä käytetään vastedes edelliseen perustuen termejä 1., 2. ja 3. taivutustyyppi. 
Kirjallisuudessa taivutusluokista näkee käytettävän myös termejä a-, i- ja o-taivutus. 
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                 → tyl| int|ys / tyl| inč|ios  (akt. partis. prees. nom. mon. m./f.) [vaikenevat] 

        

                 rašyti (perusm.) → raš|o  (akt. ind. prees. yks. 3., tyyppi 3) [kirjoittaa]                       

    -ant-      → raš|ant|is / raš|ant|i (akt. partis. prees. nom. yks. m./f.) [kirjoittava] 

                 → raš| ant|ys / raš| anč|ios (akt. partis. prees. nom. mon. m./f.) [kirjoittavat] 

 

Pienen poikkeuksen edellisestä säännöstä muodostaa verbi būti [olla], jonka 

partisiippimuotojen muodostamisen lähtökohtana on nykyisin tavallisimmin 

käytettävän yksikön kolmannen persoonan muodon yra sijasta tätä huomattavasti 

harvinaisempi esti. Tästä eteenpäin olla-verbinkin partisiipin muodostaminen 

noudattelee kuitenkin edellä olevia sääntöjä. Myös muiden epäsäännöllisesti 

taipuvien verbien, kuten eiti ( perusm.) [mennä] → eina (akt. ind. prees. yks. 3.), 

duoti (perusm.) [antaa] → duoda (akt. ind. prees. yks. 3.) ja kristi ( perusm.) [pudota] 

→ krenta (akt. ind. prees. yks. 3.), aktiivin partisiipin preesens muodostetaan täysin 

säännöllisesti. 

 
Yksikön ja monikon nominatiivissa maskuliineille on olemassa aktiivin partisiipin 

preesensistä myös erilliset ns. lyhyet muodot. Näiden rakentaminen lähtee edellä 

esiteltyjen muotojen tapaan liikkeelle aktiivin indikatiivin kolmannesta persoonasta. 

Lyhyissä muodoissa persoonamuodon viimeinen vokaali -a tai -i korvataan kuitenkin 

1. ja 2. taivutustyypin verbeillä vastaavalla nasaalivokaalilla43 -ą tai -į, ja 3. tyypin 

verbeillä pääte -o korvataan nasaalivokaalilla -ą. Näin toimimalla muodostetaan 

lyhyen muodon monikko. Maskuliinin lyhyt monikkomuoto toimii samanaikaisesti 

myös partisiipin preesensin neutrina, jota käytetään persoonattomissa ilmauksissa 

[DLKG_2006, 365]. Maskuliinin lyhyt yksikkömuoto saadaan lisäämällä vielä -s 

monikkomuodon loppuun. 

   

Esimerkki 5.11:  Aktiivin partisiipin preesensin nominatiivin maskuliinin lyhyen  

                               yksikkö- ja monikkomuodon rakentaminen verbeistä pirkti , tyl ÷ti  

                               ja rašyti  (*) 

 

pirkti  (perusm.) → perk|a  → perk| ąs / perk| ą (m. lyh. yks./ mon., tyyppi 1) [ostava / -t] 

tyl ÷ti  (perusm.) → tyl|i →  tyl| įs / tyl| į (m. lyhyt yks./ mon., tyyppi 2) [vaikeneva / -t]  

rašyti  (perusm.) → raš|o  → raš|ąs / raš|ą (m. lyhyt yks./ mon., tyyppi 3) [kirjoittava / -t] 

                                            
43 Nykyisin pitkinä vokaaleina ääntyvät ą, ę, į ja ų ovat olleet aikaisemmin nasaalivokaaleja, 
jotka ovat edustaneet äänteitä an, en, in ja un. Kielen kehittyessä ne ovat supistuneet pelkiksi 
pitkiksi vokaaleiksi konsonantin vaikutuksen heikennyttyä (an > ą, en > ę, in > į ja un > ų). 
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Maskuliineille on siis nominatiivissa tarjolla kaksi erillistä aktiivin partisiipin 

preesensmuotoa [DLKG_2006, 355]. Pitkiä muotoja käytetään yleensä etenkin 

kuvailtaessa, millaisia tyypillisiä ominaisuuksia tarkasteltavalla kohteella on pysyvästi 

luonnostaan tai itsestään selvästi ilman, että se suorittaa mitään konkreettista 

toimintaa, joka vaatisi kohteelta ilmeisen aktiivista osallistumista. Sen sijaan lyhyitä 

muotoja käytetään varsinaisen tekemällä aikaan saadun toiminnan tai tilapäisen 

olotilan kuvaamiseen. Tekeminen voi olla joko suoraa tai epäsuoraa. Lisäksi 

kannattaa huomioida, ettei lyhyitä preesensmuotoja käytetä lauseessa kuitenkaan 

attribuutin asemassa ennen pääsanaansa, vaan ainoastaan sen jälkeen [LG_1997]. 

 

Esimerkki 5.12:  Aktiivin partisiipin preesensin maskuliinin pitkien ja lyhyiden  

                               muotojen vertailua: kohdat 1–6: [DLKG_2006, 355],  

                               7–8: [LG_1997, 81], 9: [XXI_2002] 

 

1. tekantis  (mask. pitkä yks.) vanduo → virtaava vesi  [luontainen piirre]  

2. blizgantis  (mask. pitkä yks.) popierius → kiiltävä paperi [ominaisuus] 

3. žydintys  (mask. pitkä mon.) medžiai → kukkivat puut [itsest. käynn. toim.] 

4. T÷vas buvo beein ąs (m. lyhyt yks.) pro duris. 

            → Isä oli kulkemaisillaan  ovista [kulkeminen riippui isän ratkaisusta]. 

5. Gird÷jau jis serg ąs (m. lyhyt yks.; epäsuora esitys).  

      → Kuulin hänen olevan  sairaana [sairastaminen ei ole jatkuva olotila]. 

6. Niekas jo darbštumo nepasirod÷ matą. (m. lyhyt mon.) 

→ Kukaan ei tuntunut näkevän  hänen uurastamistaan [näkeminen olisi 

vaatinut tekijöiltä havainnointia]. 

      7.    gamykloje dirbantys  (mask. pitkä mon.) žmon÷s 

→ tehtaassa työskentelevät  ihmiset 

8. žmon÷s, dirb ą (mask. lyhyt mon., pääsanansa jälkeen) gamykloje 

→ ihmiset, jotka työskentelevät  tehtaassa 

      9.   Viskas esą (mask. lyhyt mon., käytetty neutrina; epäsuora esitys) pasikeis … 

→  Kaikki (olemassa) oleva  muuttuu … 

  

Huomion arvoista on, että aktiivin partisiipin preesensin neutrimuotoa eli maskuliinin 

monikkoa voidaan toisinaan käyttää myös puhuttaessa feminiineistä objekteista tai 

käsitteistä. Seuraavassa annetaan tästä pieni esimerkki. 
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Esimerkki 5.13:  Maskuliinin lyhyen monikkomuodon käyttäminen feminiineistä  

                               objekteista aktiivin partisiipin preesensin nominatiivissa  

                               [DLKG_2006, 355] 

                         

                           Moterys sak÷si einančios  (mon. f.) / einą (mon. lyhyt m.!) grybauti. 

                            →  Naiset sanoivat menevänsä  sienestämään. 

 
Aktiivin partisiipin preesensillä on liettuan kielessä olemassa kaikki yleisimmin 

käytössä olevat kuusi sijamuotoa44. Seuraavissa kahdessa taulukossa luodaan 

katsaus näiden muodostamiseen kutakin taivutustyyppiä edustavasta verbistä: 

ensinnä yksikössä ja sitten monikossa. Taulukoista on helposti havaittavissa, että 

aktiivin partisiipin preesensin muotojen taivutus pelkästään nominatiivin maskuliineilla 

esiintyvää lyhyttä muotoa lukuun ottamatta noudattelee täysin yksikön maskuliinissa 

 -as ja -is -päätteisten adjektiivien taivutusta. Taulukossa sijamuodot on esitetty siinä 

järjestyksessä kuin ne yleensä esitetään liettuan kielen kieliopeissa: nominatiivi (liett. 

vardininkas), genetiivi (liett. kilmininkas), datiivi (liett. naudininkas), akkusatiivi (liett. 

galininkas), instrumentaali (liett. įnagininkas) ja lokatiivi (liett. vietininkas)45. 

 

Taulukko 5.1:  Aktiivin partisiipin preesensin taipuminen yksikössä eri sijamuodoissa  

                         ja suvuissa kaikille kolmelle päätaivutustyypille 

 

 1. taivutustyyppi  2. taivutustyyppi 3. taivutustyyppi 

 pirkti [ostaa]  tyl ÷ti [vaieta] rašyti [kirjoittaa ] 

 maskuliini feminiini maskuliini feminiini maskuliini feminiini 

NOM 
perkąs / 

perkantis 
perkanti 

tylįs / 

tylintis 
tylinti 

rašąs / 

rašantis 
rašanti 

GEN perkančio perkančios tylinčio tylinčios rašančio rašančios 

DAT perkančiam perkančiai tylinčiam tylinčiai rašančiam rašančiai 

AKK  perkantį perkančią tylintį tylinčią rašantį rašančią 

INS perkančiu perkančia tylinčiu tylinčia rašančiu rašančia 

LOK perkančiame perkančioje tylinčiame tylinčioje rašančiame rašančioje 

 

                                            
44 Erillistä puhuttelu- eli vokatiivimuotoa (liett. šauksmininkas) ei ainakaan kirjassa Dabartin÷s 
lietuvių kalbos gramatika partisiipin preesensin yhteydessä esitetä, vaan tällöin vokatiivi on 
yhdenmukainen nominatiivin kanssa kuten adjektiivienkin taivutuksessa. Samaisesta syystä 
se puuttuu myös seuraavista taulukoista.  
45 Vastaavantyyppiset taulukot – tosin eri esimerkkiverbein – löytyvät teoksesta DLKG_2006 
sivuilta 355–356. 
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Taulukko 5.2:  Kuten taulukko 5.1., mutta taivutus tapahtuu monikossa 

 

 

1. taivutustyyppi 2. taivutustyyppi  3. taivutustyyppi  

pirkti  [ostaa] tyl ÷ti [vaieta] rašyti [kirjoittaa] 

maskuliini feminiini maskuliini feminiini maskuliini feminiini 

NOM 
perką / 

perkantys 
perkančios 

tylį / 

tylintys 
tylinčios 

rašą / 

rašantys 
rašančios 

GEN perkančių tylinčių rašančių 

DAT perkantiems perkančioms tylintiems tylinčioms rašantiems rašančioms 

AKK  perkančius perkančias tylinčius tylinčias rašančius rašančias 

INS perkančiais perkančiomis tylinčiais tylinčiomis rašančiais rašančiomis 

LOK perkančiuose perkančiose tylinčiuose tylinčiose rašančiuose rašančiose 

 

Edellä nähtyjen esimerkkien perusteella voidaan todeta, että liettuan kielen aktiivin 

partisiipin preesens muistuttaa suomen kielen aktiivin ensimmäistä partisiippia, joka 

niin ikään taipuu kielen kaikissa sijamuodoissa. Myös käyttötarkoituksiltaan muodot 

ovat lähellä toisiaan: kumpaakin niistä voidaan käyttää niin joka-relatiivilauseen 

korvaamiseen kuin myös lauseenvastikkeessa, joka kuvaa päälauseessa tapahtuvan 

tekemisen kanssa samanaikaista tekemistä. Jälkimmäisessä tapauksessa liettuan 

aktiivin partisiipin preesens muistuttaa suomen partisiippirakennetta. Sen sijaan, jos 

suomen partisiippirakenteessa ilmaistu tekeminen tapahtuukin vasta myöhemmin eli 

tulevaisuudessa, liettuan kielessä on oikeampaa käyttää aktiivin partisiipin futuuria 

kuin preesensiä. Seuraavassa esitetään vertailun vuoksi esimerkkilauseita eri 

sijamuodoissa, suvuissa ja luvuissa taivutetuista aktiivin partisiipin 

preesensmuodoista suomenkielisine käännöksineen. 

 

Esimerkki 5.14:  Liettuan kielen aktiivin partisiipin preesensin sisältäviä lauseita  

                              liettuan kielen eri sijamuodoissa (*) 

 

                          1. Įmon÷je inžinieriumi dirbantis  (akt. partis. prees. nom. yks.  

                               mask.) Ditrichas Hofmanas gyvena dabar su mumis. 

                               → Yrityksessä insinöörinä työskentelevä  (akt. I partis. yks. nom.)  

                                    Dietrich Hoffmann asuu nykyisin kanssamme. 

                                ≈  Dietrich Hoffmann, joka työskentelee yrityksessä insinöörinä,  

                                    asuu nykyisin kanssamme. 



61 
 

                          2. Aš m÷gstu gražiai dainuojan čios  (akt. partis. prees. gen. yks.  

                               fem.) Tajos naujausią plokštelę. 

                               → Pidän kauniisti laulavan  (akt. I partis. yks. gen.) Tajan  

                                     uusimmasta levystä. 

                          3. Nupirk g÷lių sergan čiai  (akt. partis. prees. dat. yks. fem.) savo 

                               motinai! 

                               → Osta kukkia sairaana olevalle  (akt. I partis. yks. allat.) äidillesi! 

                          4.  Mes pamat÷me Lechą Valensą kalbant į (akt. partis. prees. akk.  

                                yks. mask.) žmon÷ms turguje Gdanske. 

                              → Näimme Lech Wałęsan puhuvan  (akt. I partis.; partisiippirak.)  

                                   ihmisille torilla Gdanskissa. 

                          5. Yra nuobodu bendradarbiauti su lengvai pasiduodan čiais  (akt.  

                               partis. prees. instr. mon. mask.) žmon÷mis.   

                               → On tylsää tehdä yhteistyötä helposti periksi antavien  (akt. I  

                                   partis. mon. gen.) ihmisten kanssa. 

                          6. Dyzelinį kurą naudojan čiose  (akt. partis. prees. lok. mon. fem.)  

                               mašinose būna galingas variklis. 

                               → Dieselöljyllä kulkevissa  (akt. I partis. mon. gen.) autoissa on  

                                   yleensä voimakas moottori. 

 

Kuten jo edellä todettiin, suomen kielestä poiketen liettuan kielessä on olemassa 

erillinen aikamuoto, futuuri, tulevaisuudessa tapahtuvan tekemisen ilmaisemista 

varten. Sen sijaan suomen kielessä selvästi tulevaisuudessa tapahtuvaa tekemistä 

joudutaan ilmaisemaan joko pelkällä preesensillä tarkoitukseen sopivien ajan 

määreiden kanssa46 tai jossain määrin keinotekoisesti tulla-apuverbillä ja pääverbin 

kolmannen infinitiivin illatiivilla47. Suomen aktiivin partisiipin preesensin 

yhteensopivuutta liettuan aktiivin partisiipin futuurin kanssa tarkastellaan lähemmin 

alaluvussa 5.2.1.4. 

 

 

5.2.1.2. Aktiivin partisiipin preteriti 

 
Menneen ajan ilmaisemista varten on suomen kielessä peräti kolme aikamuotoa. 

Näistä imperfekti kuvaa menneisyydessä jo päättynyttä tekemistä. Imperfektillä 

                                            
46 Esimerkiksi kävisi vaikkapa lause ”Ensi vuonna  juoksen maratonin”. 
47 Voitaisiin ajatella sanottavan vaikkapa ”Tilaisuus tulee päättymään  iltaan mennessä”. 
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kuvattuakin varhaisempaa tekemistä ilmaistaan pluskvamperfektillä. Kolmantena 

menneen ajan aikamuotona käytetään perfektiä, jonka ilmaisema toiminta on 

käynnistynyt menneisyydessä, mutta se saattaa yhä tarkasteluhetkellä ja vielä 

myöhemminkin jatkua. 

 
Liettuan kielessä menneessä ajassa tapahtuneen kuvaamiseksi on käytettävissä vain 

kaksi aikamuotoa: preteriti ja frekventatiivi, joista ensin mainittu kuvaa yleensä 

ainutkertaista, tiettyä tekemistä kun taas frekventatiivilla kuvattu tekeminen on ollut 

toistuvaa. 

 
Aktiivin partisiipin preteriti (liett. būtojo kartinio laiko veikiamosios rūšies dalyvis) 

[DLKG_2006, 357–359] kuvaa, miten kohde oli ennen tarkasteluhetkeä 

kertaluonteisesti tai joskus aktiivisesti osallistunut johonkin lauseessa kuvattuun 

toimintaan. Sen muut sijamuodot paitsi nominatiivin yksikön ja monikon maskuliini 

muodostetaan poistamalla aluksi aktiivin indikatiivin preteritin kolmannen persoonan 

loppuvokaali. Jos se on -o, asetetaan sen tilalle aktiivin partisiipin preteritin tunnus  

-us-, jota seuraa vielä sijamuodon, suvun ja luvun mukainen pääte, joka on täysin 

yhdenmukainen adjektiivien taivutuksen kanssa kuten aktiivin partisiipin 

preesensilläkin {esimerkiksi: kirpti (perusm.) [leikata] → kirp|o  (akt. ind. pret. yks. 3.) 

→ kirp| us|i (akt. partis. pret. nom. yks. fem.)}. Samoin toimitaan, jos loppuvokaalina 

onkin -÷, kunhan verbin infinitiivi ei pääty -yti {esimerkiksi: žaisti  (perusm.) [pelata] → 

žaid|÷ (akt. ind. pret. yks. 3.) → žaid|us|i (akt. partis. pret. nom. yks. fem.)}. Infinitiivin 

päätteen -yti saavilla verbeillä loppuvokaalina esiintyy aina -÷, joka korvataan 

pidemmällä, edeltävän konsonantin pehmentävällä tunnuksella -ius- {esimerkiksi: 

valgyti  (perusm.) [syödä] → valg| ÷ (akt. ind. pret. yks. 3.) → valg| ius|i (akt. partis. 

pret. nom. yks. fem.)}. Mikäli kyseisillä verbeillä loppuvokaalia -÷ edeltää konsonantti 

d, se pehmentyy tunnuksen -ius- alkuvokaalin i ansiosta dž:ksi, ja vastaavassa 

paikassa konsonantti t pehmenee č:ksi {esimerkiksi: rodyti (perusm.) [näyttää] → 

rod |÷ (akt. ind. pret. yks. 3.) → rodž |ius|i (akt. partis. pret. nom. yks. fem.), matyti 

(perusm.) [nähdä] → mat |÷ (akt. ind. pret. yks. 3.) → mač|ius|i (akt. partis. pret. nom. 

yks. fem.)}. Seuraavassa annetaan muutama esimerkki aktiivin partisiipin preteritin 

akkusatiivin muodostamisesta kolmelle verbille. Nominatiivin feminiinien 

muodostamisesta nähtiin jo edellä muutama esimerkki. Nominatiiviin palataan 

kuitenkin vielä myöhemmin, koska maskuliinin nominatiivien muodostus ei yleisesti 

noudata yllä esitettyjä sääntöjä. 
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Esimerkki 5.15:  Aktiivin partisiipin preteritin akkusatiivin muodostaminen verbeistä  

                             pirkti [ ostaa], mušti  [lyödä] ja rašyti  [kirjoittaa] (*) 

 

        pirk|ti  (perusm.) → pirk|o  (akt. ind. pret. yks. 3., pääte -o) [osti] 

        → pirk| us|į / pirk| us|ią (akt. partis. pret. akk. yks. m./f.) [ostanut, ostaneen] 

        → pirk| us|ius / pirk| us|ias (akt. partis. pret. akk. mon. m./f.) [ostaneet] 

 

        muš|ti  (perusm.) → muš| ÷ (akt. ind. pret. yks. 3., pääte - ÷) [löi] 

        → muš| us|į / muš| us|ią (akt. partis. pret. akk. yks. m./f.) [lyönyt, lyöneen] 

        → muš| us|ius / muš| us|ias (akt. partis. pret. akk. mon. m./f.) [lyöneet] 

            

        raš|yti  (perusm.) → raš|÷ (akt. ind. pret. yks. 3., pääte -÷, inf. -yti) [kirjoitti] 

        → raš| ius|į / raš| ius|ią (akt. partis. pret. akk. yks. m./f.) [kirjoittanut, kirjoittaneen] 

        → raš| ius|ius / raš| ius|ias (akt. partis. pret. akk. mon. m./f.) [kirjoittaneet]         

 

Aktiivin partisiipin preteritin nominatiivin maskuliinimuodot ovat sen sijaan yleensä ns. 

lyhyitä muotoja. Ne saadaan vaihtamalla aktiivin indikatiivin preteritin kolmannen 

persoonan loppuvokaalin tilalle yksikössä -ęs ja monikossa -ę riippumatta siitä, 

esiintyykö -o vai -÷ persoonamuodon loppuvokaalina. Maskuliinien lyhyitä 

monikkomuotoja käytetään myös persoonattomissa ilmauksissa, joissa ne esiintyvät 

neutrin asemassa [DLKG_2006, 365]. Niitä voidaan käyttää lauseessa attribuuttina – 

toisin kuin lyhyitä preesensin muotoja – myös pääsanansa edellä48. Sen sijaan 

nominatiivin feminiinit muodostetaan täysin esimerkin 5.15. periaatteita ja sen edellä 

kuvattuja sääntöjä noudattaen: ainoastaan akkusatiivin sijapäätteet – eli yksikön -ią 

ja monikon -ias – vaihdetaan nominatiivin mukaisiin päätteisiin -i yksikössä ja -ios 

monikossa. 

 
Esimerkki 5.16:  Aktiivin partisiipin preteritin maskuliinin nominatiivin lyhyen yksikkö-  

                            ja monikkomuodon rakentaminen verbeistä pirkti  ja rašyti .  

                           Vertailun vuoksi esillä ovat myös nominatiivin feminiinimuodot. (*) 

 

 pirk|ti  (perusm.) → pirk|o  → pirk| ęs / pirk| ę (m. lyhyt yks./ mon.) [osta -nut / -neet] 

                                            → pirk| usi / pirk| us|ios (fem. yks./ mon.) 

 rašy|ti  (perusm.) → raš|÷ → raš|ęs / raš|ę (m. lyhyt yks./ mon.) [kirjoitta -nut / -neet] 

                                            → raš| ius|i / raš| ius|ios (fem. yks./ mon.) 

                                            
48 vrt. esimerkit 5.9. ja 5.12. 
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Samoin kuin aktiivin partisiipin preesensin, niin myös preteritin lyhyttä 

monikkomuotoa49 voidaan käyttää myös feminiineistä kohteista tai käsitteistä 

puhuttaessa. Seuraavassa esitetään esimerkki tällaisista ilmauksista. 

 

Esimerkki 5.17:  Maskuliinin lyhyen monikkomuodon käyttäminen feminiineistä  

                               objekteista aktiivin partisiipin preteritin nominatiivissa  

                               [DLKG_2006, 358] 

 
    nušalusios  (mon. f.) / nušalę  (mon. lyhyt mask.) rankos → paleltuneet kädet 

    supuvusios  (mon. f.) / supuvę  (mon. lyhyt mask.) bulv÷s → mädäntyneet  perunat 

 

Lisäksi on huomion arvoista, että nominatiivin maskuliineillakin on olemassa myös 

pitkät muodot, mutta niitä käytetään varsin paljon harvemmin kuin preesensissä ja 

sitä paitsi lähes aina kuvainnollisessa merkityksessä. Ne muodostetaan saman 

tapaan kuin muidenkin sijojen pitkät muodot50. Nominatiivin sijapäätteenä esiintyy 

tällöin -is yksikössä ja -ys monikossa. Seuraavassa esitetään näistä muutama 

esimerkki. Esimerkin sanontojen kieli on melkoisesti värittynyttä yleiskieleen 

verrattuna. 

 

Esimerkki 5.18:  Aktiivin partisiipin preteritin maskuliinin nominatiivin pitkät muodot   

                             [DLKG_2006, 358]51 

 
                             pargr įžusis  (akt. partis. pret. nom. yks. mask. pitkä muoto) ponas 

                             → kotiin palannut  (akt. II partis. yks. nom.) herra 

                             dingusis  (akt. partis. pret. nom. yks. mask. pitkä muoto) brolis  

                             → kadonnut  (akt. II partis. yks. nom.) veli 

                             pra÷ jusys  (akt. partis. pret. nom. mon. mask. pitkä muoto) metai  

                             → menneet  (akt. II partis. mon. nom.) vuodet 

 

Seuraavassa esitetään yhteen taulukkoon puristettuna aktiivin partisiipin preteritin 

taivutus eri sijamuodoissa, suvuissa ja luvuissa kahdelta verbiltä, joilla on aktiivin 

                                            
49 Teoksessa DLKG ei tekstissä rajoiteta lyhyen maskuliinin nominatiivin käyttöä feminiinien 
yhteydessä pelkästään monikkoon, mutta sivulla 358 annetun esimerkin ja muiden 
aikamuotojen lyhyiden maskuliinin käyttötapojen samankaltaisuuden takia asia lienee näin. 
50 Pitkien muotojen rakentamissäännöt esiteltiin edellä sivuilla 62–63. 
51 Kyseiset kolme esimerkin sanontaa on samaisessa järjestyksessä lainattu teokseen DLKG 
kirjailijakaksikko Lazdynų Pel÷dan kirjallisista teoksista, yhdestä kansansadusta ja 
erittelemättömistä vanhoista kirjoituksista. 
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indikatiivin preteritissä eri loppuvokaali yksikön kolmannessa persoonassa. Sulkeiden 

sisällä esitetyt muodot ovat yleiskielessä harvinaisia. 

 
Taulukko 5.3:  Aktiivin partisiipin preteritin taipuminen eri sijamuodoissa, suvuissa ja  

                         luvuissa kummallekin tunnustyypille (*). Laajempi taivutustaulukko  

                         kaikkia kolmea eri taivutusluokkaa edustavin esimerkkiverbein löytyy  

                         teoksesta DLKG [DLKG_2006, 358–359].  

 

 

Yksikkö  Monikko  

muut kuin infinitiivissä 

-yti päättyvät verbit  

infinitiivissä  

-yti päättyvät verbit 

muut kuin infinitiivissä  

-yti päättyvät verbit 

infinitiivissä  

-yti päättyvät verbit 

 
pirkti  (ostaa) rašyti  (kirjoittaa) pirkti  (ostaa) rašyti  (kirjoittaa) 

maskuliini feminiini maskuliini feminiini maskuliini feminiini maskuliini feminiini 

NOM 
pirkęs / 

(pirkusis) 
pirkusi 

rašęs / 

(rašiusis) 
rašiusi 

pirkę / 

(pirkusys) 
pirkusios 

rašę / 

(rašiusys) 
rašiusios 

GEN pirkusio pirkusios rašiusio rašiusios pirkusių rašiusių 

DAT pirkusiam pirkusiai rašiusiam rašiusiai pirkusiems pirkusioms rašiusiems rašiusioms 

AKK  pirkusį pirkusią rašiusį rašiusią pirkusius pirkusias rašiusius rašiusias 

INS pirkusiu pirkusia rašiusiu rašiusia pirkusiais pirkusiomis rašiusiais rašiusiomis 

LOK pirkusiame pirkusioje rašiusiame rašiusioje pirkusiuose pirkusiose rašiusiuose rašiusiose 

 
 
Esimerkeistä 5.15.–5.18. paistaa lukijalle läpi liettuan kielen aktiivin partisiipin 

preteritin ja suomen kielen aktiivin toisen partisiipin välinen yhteys. Tästä ei 

tietystikään voida kuitenkaan päätellä toiseen suuntaan, että aktiivin toisen partisiipin 

sisältävä suomenkielisen lauseen kääntäminen liettuaksi onnistuisi aina juuri aktiivin 

partisiipin preteritillä, sillä suomen kieli ei tee kieliopillista eroa ainutkertaisen ja 

toistuneen tekemisen välillä menneisyydessä. Siten suomen aktiivin toisella 

partisiipilla muodostettua ilmausta voi semanttisesti vastata liettuassa toisinaan myös 

aktiivin partisiipin frekventatiivi, kuten seuraavasta alaluvusta käy ilmi. Ainoastaan 

sellaiset suomen aktiivin toista partisiippia sisältävät ilmaukset, joiden tekeminen ei 

selvästi ole toistuvaa, pystytään usein kääntämään liettuaksi aktiivin partisiipin 

preteritiä käyttäen. Tämä koskee myös partisiippirakenteita ja joka-relatiivilauseita, 

joissa korvattavassa sivulauseessa tapahtuva tekeminen on varhaisempaa kuin 

päälauseessa52.  

 

                                            
52 Partisiippirakenteen yhdistämien lauseiden subjektien pitää lisäksi olla samat keskenään. 
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Liettuan kielessä käytetään aktiivin partisiipin preteritiä myös yhdistämään yhdeksi 

lauseeksi aikaa ilmaisevat pää- ja sivulause, joissa kummassakin on sama subjekti, 

ja lisäksi sivulauseessa tapahtuva tekeminen on varhaisempaa kuin päälauseessa. 

Suomen kielessä tätä konstruktiota muistuttaa tulkinnaltaan aktiivin toista partisiippia 

käyttävä temporaalirakenne. 

 

Esimerkki 5.19:  Suomen kielen temporaalirakenne liettuan kielen aktiivin partisiipin  

                            preteritin vastineena. Tapahtumien keskinäinen järjestys on  

                           merkitty näkyviin roomalaisin numeroin. (*) 

 

1. Nupirkusi  (akt. partis. pret. yks. nom. f.) turguje du kilogramus bulvių 

Elžbieta nor÷jo  dar ieškoti sau braškių. 

     → Ostettuaan  (akt. II partis.; temporaalirak.) torilta kaksi kiloa perunoita  

   I      Elžbieta halusi  etsiä itselleen vielä mansikoita. 

                II 

2. Pastat ęs (akt. partis. pret. yks. nom. mask.) savo automobilį t÷vas už÷jo  į 

centrinį paštą. 

                 → Pysäköityään  (akt. II partis.; temporaalirak.) autonsa isä poikkesi                

                      pääpostiin.                 I               II 

                                          

Seuraavassa esitetään vielä vertailun vuoksi esimerkkilauseita eri sijamuodoissa, 

suvuissa ja luvuissa taivutetuista aktiivin partisiipin preteritimuodoista 

suomenkielisine käännöksineen. 

 

Esimerkki 5.20:  Liettuan kielen aktiivin partisiipin preteritin sisältäviä lauseita (*).  

                             Sitä on taivutettu liettuan kielen kuudessa eri sijamuodoissa. 

 
                          1. Žodyną nusipirkęs  (akt. partis. pret. nom. yks. mask.) Petras  

                              mokosi latvių kalbos Vilniaus universitete. 

                               → Sanakirjan ostanut  (akt. II partis. yks. nom.) Petras opiskelee  

                                    latviaa Vilnan yliopistossa.                                    

                                ≈ Petras, joka osti sanakirjan, opiskelee latviaa Vilnan  

                                     yliopistossa. 

                          2. Aldona pažinojo Klaip÷dos uoste nuskendusio  (akt. partis. pret.  

                               gen. yks. mask.) sausakrūvio laivo kapitoną.  

                                → Aldona tunsi Klaip÷dan satamassa uponneen  (akt. II partis.  

                                     yks. gen.) kuivarahtialuksen kapteenin. 
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                          3. Duok truputį arbatpinigių tavo lagaminą nešusiam  (akt. partis.  

                              pret. dat. yks. mask.) vyrui!                            

                               → Anna hiukan juomarahaa matkalaukkuasi kantaneelle  (akt. II  

                                    partis. yks. allat.) miehelle! 

                          4. Berniukai rado miške tris visai surūdijusias  (akt. partis. pret.  

                               akk. mon. fem.) tepalų statines. 

                              → Pojat löysivät metsästä kolme täysin ruostunutta  (akt. II partis.  

                                  mon. partit.) öljytynnyriä. 

                          5. Stefanija vakar ryte išvažiavo iš Kauno į Panev÷žį pusę aštuonių  

                               išvykusiu  (akt. partis. pret. instr. yks. mask.) autobusu. 

                              → Stefanija matkusti eilisaamulla Kaunasista Panev÷žysiin puoli  

                                  kahdeksalta lähteneellä  (akt. II partis. yks. adess.) bussilla. 

                          6. Prieš dešimt minučių Frankfurte prie Maino nusileidusiame   

                               l÷ktuve (akt. partis. pret. yks. lok. mask.) Deimant÷s nebuvo.                               

                            → Deimant÷ ei ollut kymmenen minuuttia sitten Frankfurt am  

                                  Mainiin laskeutuneessa  (akt. II partis. yks. iness.)  

                                  lentokoneessa. 

 
Alaluvun päätteeksi voitaisiin vielä todeta, että suomen kielessä 

temporaalirakenteella yhdistettävistä pää- ja sivulausepareista ainoastaan sellaiset, 

joissa subjekti on sama ja sivulauseen tekeminen on päälauseen tekemistä 

aikaisempaa, voidaan liettuan kielellä esittää partisiippien avulla. Jos lauseiden 

subjektit ovat samat, mutta tekeminen lauseissa tapahtuu samanaikaisesti, vastaa 

suomen temporaalirakennetta liettuan kielessä tuolloin puolipartisiippi53 (liett. 

pusdalyvis). Jos puolestaan lauseilla on eri subjektit, käytetään niiden keskinäisestä 

ajoituksesta riippumatta aina adverbiaalipartisiippia54 (liett. padalyvis).  

 
 

5.2.1.3. Aktiivin partisiipin frekventatiivi  

 
Aktiivin partisiipin frekventatiivi (liett. būtojo dažninio laiko veikiamosios rūšies 

dalyvis) [DLKG_2006, 359] kuvaa, miten kohde oli ennen tarkasteluhetkeä aktiivisesti 

toistuvasti osallistunut johonkin lauseessa kuvattuun toimintaan. Se saadaan 

maskuliinin nominatiivia lukuun ottamatta muodostettua aktiivin indikatiivin 

frekventatiivin kolmannesta persoonasta poistamalla frekventatiivin tunnusta -dav- 

                                            
53 Puolipartisiippi esitellään alaluvussa 5.3. 
54 Adverbiaalipartisiippiin palataan alaluvussa 5.4. 
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seuraava persoonapääte -o ja asettamalla tämän tilalle partisiipin frekventatiivin 

tunnus -us-. Tämän perään liitetään vielä tarvittava sijapääte partisiipin pääsanan 

mukaisessa suvussa ja luvussa. Tällä tavoin aikaan saatavien pitkien muotojen 

muodostaminen on yhdenmukaista kaikille liettuan ei-refleksiiviverbeille. 

 
Maskuliinin nominatiivin yksikkö ja monikko ovat jälleen ns. lyhyitä muotoja. Ne 

muodostetaan muuten samalla tavoin kuin pitkätkin muodot, mutta tunnuksen -us- ja 

sitä seuraavan sijapäätteen paikalle asetetaan yksikössä pääte -ęs ja monikossa -ę. 

Lyhyttä monikkomuotoa käytetään myös neutrin asemassa persoonattomissa 

ilmauksissa [DLKG_2006, 365]. Seuraavassa esitetään muutama esimerkki aktiivin 

partisiipin frekventatiivin muodostamisesta verbistä pirkti. Esimerkkiin on otettu 

nominatiivimuotojen lisäksi mukaan myös akkusatiivimuodot, koska nominatiivissa 

aktiivin partisiipin frekventatiivin tunnukset eri suvuilla eivät ole yhdenmukaiset toisin 

kuin muissa sijoissa. Pitkien muotojen taivutus muissa sijamuodoissa ilmenee 

taulukosta 5.4. 

 
Esimerkki 5.21:  Aktiivin partisiipin frekventatiivin lyhyiden ja pitkien muotojen  

                              muodostaminen verbistä pirkti [ostaa] 

 

  pirk|ti  (perusm.) → pirk|dav|o  (akt. ind. frekv. yks. 3.) [osti (usein)] 

  → pirk|dav| ęs / pirk|dav| us|i (akt. partis. frekv. nom. yks. m./f.) [(usein) ostanut] 

  → pirk|dav| ę / pirk|dav| us|ios (akt. partis. frekv. nom. mon. m./f.) [(usein) ostaneet] 

  → pirk|dav| us|į / pirk|dav| us|ią (akt. partis. frekv. akk. yks. m./f.)  

      [(usein) ostanut, ostaneen] 

  → pirk|dav| us|ius / pirk|dav| us|ias (akt. partis. fr. akk. mon. m./f.) [(usein) ostaneet] 

                

Samoin kuin aktiivin partisiipin preesensin ja preteritin, niin myös frekventatiivin 

maskuliinin lyhyitä monikkomuotoja voidaan käyttää myös feminiineistä puhuttaessa. 

Seuraavassa on tästä pari esimerkkiä. 

 

Esimerkki 5.22:  Maskuliinin lyhyiden muotojen käyttäminen feminiineistä objekteista  

                           aktiivin partisiipin frekventatiivin nominatiivissa [DLKG_2006, 359] 

 
                             bobos ten dirbdavusios  (mon. f.) / dirbdavę  (mon. lyhyt mask.) 

                              → siellä (toistuvasti) työskennelleet  (akt. II partis. mon. nom.)  

                                   mummot 
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                              vakarais abi tetos atvažiuodavusios  (mon. f.) / atvažiuodavę    

                              (mon. lyhyt mask.) … 

                              → (aina / usein) iltaisin molemmat tädit palattuaan  (akt. II partis.;  

                                   temporaalirak.) … 

 
Seuraavassa esitetään taulukko, joka kuvaa verbin pirkti taivutusta aktiivin partisiipin 

frekventatiivin eri sijamuodoissa, suvuissa ja luvuissa. Useampien verbien tarkastelu 

ei liene tässä yhteydessä tarpeen, sillä frekventatiivimuodot ovat yhdenmukaiset 

kaikille liettuan ei-refleksiivisille verbeille. Koska monien aktiivin partisiipin 

frekventatiivin sijojen muodot ovat kovin harvoin käytettyjä, ei esimerkiksi teoksessa 

DLKG ole esitetty sen täydellistä taivutustaulukkoa55. 

 

Taulukko 5.4:  Aktiivin partisiipin frekventatiivin taipuminen eri sijamuodoissa,  

                           suvuissa ja luvuissa (*). Kyseistä nominaalimuotoa kuvaava  

                           taivutustaulukko löytyy myös teoksesta LKG_1971 sivuilta 319–320.  

 

 pirkti  [ostaa] 

 
Yksikkö  Monikko  

maskuliini feminiini maskuliini feminiini 

NOM pirkdavęs pirkdavusi pirkdavę pirkdavusios 

GEN pirkdavusio pirkdavusios pirkdavusių 

DAT pirkdavusiam pirkdavusiai pirkdavusiems pirkdavusioms 

AKK  pirkdavusį pirkdavusią pirkdavusius pirkdavusias 

INS pirkdavusiu pirkdavusia pirkdavusiais pirkdavusiomis 

LOK pirkdavusiame pirkdavusioje pirkdavusiuose pirkdavusiose 

 

Menneisyydessä toistunutta tekemistä kuvaava aktiivin partisiipin frekventatiivi 

tuntuisi useilla verbeillä olevan nominatiivia – erityisesti maskuliinin nominatiivia – 

lukuun ottamatta yleiskielessä verrattain harvinainen. Esimerkiksi usein 

jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavien verbien būti [olla], eiti  [mennä] ja dirbti 

[tehdä työtä, työskennellä] aktiivin partisiipin frekventatiivin nominatiiveja sisältäviä 

dokumentteja löytyy Google-haulla Internetistä verrattain runsaasti, mutta esimerkiksi 

verbistä dirbti muodostettuja vastaavia datiivimuotoja dirbdavus -iam / -iai / -iems /  

-ioms löytyy hädin tuskin muutama. Frekventatiivin käyttö on siten aktiivin 

partisiipeissa huomattavasti rajoittuneempaa kuin preesensin ja preteritin. 

                                            
55 Sellainen löytyisi kuitenkin vanhemmasta kielioppiteoksesta LKG_1971 sivuilta 319–320.  
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Esimerkkidokumentteja näiden aikamuotojen aktiivin partisiipin datiivimuodoista 

verbistä dirbti56 löytyy Internetistä hakemalla kosolti. 

 
Aktiivin partisiipin frekventatiivilla voidaan korvata joka-relatiivilause kuten 

preesensillä ja preteritilläkin. Sitä tarvitaan myös haluttaessa yhdistää aikaa 

ilmaisevat pää- ja sivulause, joissa on sama subjekti, ja lisäksi sivulauseessa 

tapahtuva tekeminen on ollut päälauseen tekemistä aikaisempaa ja toistuvaa. 

Suomen kielessä vastaava konstruktio esitettäisiin temporaalirakenteella aktiivin 

toisen partisiipin avulla. 

 
Esimerkki 5.23:  Suomen kielen temporaalirakenne liettuan kielen aktiivin partisiipin  

                            frekventatiivin vastineena. Tapahtumien keskinäinen järjestys on  

                           merkitty näkyviin roomalaisin numeroin. (*) 

 

1. Atvažiuodavusi  (akt. partis. pret. yks. nom. f.) visada labai pavargusi iš 

universiteto į namus, Kristina pagaliau nutrauk÷ savo studijas. 

     → Saavuttuaan  (akt. II partis.; temporaalirak.) aina hyvin väsyneenä  

           yliopistolta kotiin Kristina lopulta keskeytti opintonsa. 

             I                                                       II 

2. Dirbdavęs  (akt. partis. frekv. yks. nom. f.) kiekvieną vasarą At÷nuose 

Gintaras nebenori ten atostogauti. 

                 → Työskenneltyään  (akt. II partis.; temporaalirak.) joka kesä Ateenassa  

                I     Gintaras ei enää halua lomailla siellä. 

                                                    II 

 

Lopuksi esitetään vielä yhteenvetona muutamia lauseita ja lauseenomaisia ilmauksia 

esimerkkeinä aktiivin partisiipin frekventatiivin käyttämisestä eri sijamuodoissaan. 

 

Esimerkki 5.24:  Liettuan kielen aktiivin partisiipin frekventatiivin sisältäviä lauseita.  

                            Sitä on taivutettu liettuan kielen kuudessa eri sijamuodossa. 

 

                          1. Vytautas Kernagis (1951–2008) – paskutinis Lietuvos popscenos     

                              artistas, skaitydavę s (akt. partis. frekv. nom. yks. mask.) knygas  

                              [Vei_2008] 

                                            
56 Kyseiset muodot ovat preesensissä dirbanč | -iam / -iai, dirbantiems ja dirbančioms, 
preteritissä vastaavasti dirbus | -iam / -iai / -iems ja -ioms. 
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                               → Vytautas Kernagis (1951–2008) – viimeinen usein kirjoja   

                                    lukenut  (akt. II partis. yks. nom.) Liettuan popnäyttämön artisti                              

                                ≈ Vytautas Kernagis (1951–2008) – viimeinen Liettuan  

                                     popnäyttämön artisti, joka luki  usein kirjoja 

                          2. Ar tu niekada nematei Vingio parke s÷d÷davusio  (akt. partis.  

                               frekv. gen. yks. mask.) senelio? (*) 

                                → Etkö koskaan nähnyt Vingis-puistossa usein istuskellutta   

                                     (akt. II partis. yks. partit.) vanhaa miestä? 

                          3. Niekada neatleisiu mane labai erzindavusiai  (akt. partis. frekv.  

                              dat. yks. fem.) mokytojai. (*) 

                               → En anna ikinä anteeksi minua toistuvasti ärsyttäneelle  (akt. II  

                                    partis. yks. allat.) naisopettajalle. 

                          4. Dar gerai prisimenu saldžias bandeles kepdavusią  (akt. partis.  

                               frekv. akk. yks. fem.) Margaritą. (*) 

                              → Vielä hyvin muistan usein pullaa paistaneen  (akt. II partis.  

                                   yks. partit.) Margaritan. 

                          5. Susitikau šiandien su savo vaikyst÷je pasakų laiminga pabaiga  

                               visada tik÷davusiu  (akt. partis. pret. instr. yks. mask.) Algirdu. (*) 

                              → Tapasin tänään lapsuudessaan aina tarinoiden onnelliseen  

                                   loppuun uskoneen  (akt. II partis. yks. akk.) Algirdasin.                         

    6. Anksčiau daug darbuotojų tur÷davusiose  (akt. partis. prees.  

                               lok. mon. fem.) įmon÷se niekas nebedirba. (*)  

                            → Aikaisemmin monesti useita työntekijöitä työllistäneissä  (akt. II  

                                 partis. mon. iness.) yrityksissä ei yksikään enää työskentele. 

 

Edellisistä esimerkeistä on selkeästi nähtävissä, että liettuan aktiivin partisiipin 

frekventatiivi pystytään kääntämään suomeksi aktiivin toisella partisiipilla, ellei tätä 

haluta kiertää joka-relatiivilausetta käyttämällä. Täytteeksi suomenkieliseen 

käännökseen joudutaan paikoitellen lisäämään tekemisen toistuvuutta kuvaavia ajan 

adverbeja (usein, toistuvasti, aina, jatkuvasti, joka päivä jne.) Vastaavasti suomen 

kielen aktiivin toinen partisiippi voidaan usein kääntää liettuaksi tilanteesta riippuen 

joko aktiivin partisiipin preteritillä tai frekventatiivilla, mikäli nominaalimuoto halutaan 

säilyttää myös liettuankielisessä lauseessa. Valinta näiden väliltä määräytyy suoraan 

sen mukaan, onko kuvattu tapahtuma ollut ainutkertainen tai korkeintaan joskus 

esiintyvä (preteriti) vai usein toistunut (frekventatiivi).  
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5.2.1.4. Aktiivin partisiipin futuuri 

 
Viimeisenä liettuan aktiivin partisiipin aikamuotona esitellään futuuri (liett. būsimojo 

laiko veikiamosios rūšies dalyvis) [DLKG_2006, 359–361]. Se kuvaa, miten kohde 

tulevaisuudessa aktiivisesti osallistuu johonkin lauseessa kuvattuun toimintaan. 

Aktiivin partisiipin futuuri muodostetaan lähtemällä liikkeelle verbin perusmuodosta, 

josta poistetaan pääte -ti. Maskuliinin lyhyitä nominatiivimuotoja lukuun ottamatta 

pääte korvataan peräkkäin liitettävillä tunnuksilla -si- + -ant-, joista ensimmäinen on 

futuurin ja jälkimmäinen aktiivin partisiipin preesensin tunnus. Tämän perään 

asetetaan vielä haluttu sijapääte partisiipin pääsanan suvun ja luvun mukaan. Aktiivin 

partisiipin futuurimuodon oikeinkirjoituksessa tulee lisäksi huomioida erikoistilanteet, 

joissa päätettä -ti edeltävä konsonantti on s, z, š tai ž. Kyseinen konsonantti joko 

sulautuu yhteen tai assimiloituu tunnuksen alkukirjaimen s kanssa, ja lisäksi 

kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa tunnuksen -siant- s-kirjain vaihtuu š:ksi. 

 
Maskuliinin nominatiivin lyhyet muodot saadaan puolestaan vaihtamalla verbin 

infinitiivin päätteen -ti tilalle yksikössä pääte -siąs ja monikossa -sią. Monikkomuoto 

toimii lisäksi myös neutrin asemassa [DLKG_2006, 365]. Nytkin pitää huomioida 

infinitiivin päätettä edeltäneen konsonantin mahdollinen vaikutus futuurimuodon 

päätteeseen. Seuraavassa esimerkissä muodostetaan aktiivin partisiipin futuurin 

yksikön ja monikon nominatiivimuodot verbeistä pirkti  [ostaa], vesti [johtaa]57, 

megzti  [neuloa], nešti [ kantaa] ja vežti  [vetää]58. 

 

Esimerkki 5.25:  Aktiivin partisiipin futuurin yksikön ja monikon nominatiivin  

                                muodostaminen verbeistä pirkti , vesti, megzti, nešti ja vežti  (*) 

 
pirk|ti  (perusm.) [ostaa] 

→ pirk| siąs / pirk| sią (akt. partis. fut. nom. mask. lyhyt yks./mon.) [(tulev.) ostava, -t] 

→ pirk| siant|is / pirk| siant|i (akt. partis. fut. nom. yks. m./f.) [(tulev.) ostava] 

→ pirk| siant|ys / pirk| sianč|ios (akt. partis. fut. nom. mon. m./f.) [(tulev.) ostavat] 

 

ves|ti (perusm., vartalon viimeinen konsonantti s sulautuu: s + s → s) [johtaa] 

→ ve|siąs / ve|sią (akt. partis. fut. nom. mask. lyhyt yks./mon.) [(tulev.) johtava, -t] 

                                            
57 Verbeillä vesti ja vežti on useita muitakin merkityksiä, mutta niiden esittely kuitenkin 
sivuutetaan tässä tarpeettomana. 
58 kts. edellinen viite 
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→ ve|siant|is / ve|siant|i  (akt. partis. fut. nom. yks. m./f.) [(tulev.) johtava] 

 → ve|siant|ys / ve|sianč|ios  (akt. partis. fut. nom. mon. m./f.) [(tulev.) johtavat]        

                           

megz|ti (perusm., vartalon viimeinen konsonantti z assimiloituu: z + s → s ) [neuloa]  

→ meg| siąs / meg|sią (akt. partis. fut. nom. mask. lyhyt yks./mon.) [(tulev.) neulova, -t] 

→ meg| siant|is / meg| siant|i (akt. partis. fut. nom. yks. m./f.) [(tulev.) neulova] 

→ meg| siant|ys / meg|sianč|ios (akt. partis. fut. nom. mon. m./f.) [(tulev.) neulovat]        

 

neš|ti ( perusm., vartalon viimeinen konsonantti š:  š + s → š) [kantaa] 

→ ne|šiąs / ne|šią (akt. partis. fut. nom. mask. lyhyt yks./mon.) [(tulev.) kantava, -t] 

→ ne|šiant|is / ne|šiant|i (akt. partis. fut. nom. yks. m./f.) [(tulev.) kantava] 

→ ne|šiant|ys / ne|šianč|ios (akt. partis. fut. nom. mon. m./f.) [(tulev.) kantavat] 

 

vež|ti (perusm., vartalon viimeinen konsonantti ž: ž +  s → š) [vetää] 

→ ve|šiąs / ve|šią (akt. partis. fut. nom. mask. lyhyt yks./mon.) [(tulev.) vetävä, -t] 

→ ve|šiant|is / ve|šiant|i (akt. partis. fut. nom. yks. m./f.) [(tulev.) vetävä] 

→ ve|šiant|ys / ve|šianč|ios (akt. partis. fut. nom. mon. m./f.) [(tulev.) vetävät] 

 

Maskuliinin monikon nominatiivin pitkää muotoa käytetään lähinnä vain kohteen 

piirteiden ja tuntomerkkien kuvailuun. Vastaavasti maskuliinin lyhyttä monikkomuotoa 

voidaan käyttää myös puhuttaessa feminiineistä, mikä oli mahdollista myös aktiivin 

partisiipin muiden aikamuotojen kohdalla. Seuraavassa annetaan pieni esimerkki 

edellisistä huomioista. 

 
Esimerkki 5.26:  Maskuliinin lyhyiden ja pitkien muotojen käyttöesimerkkejä 

                                aktiivin partisiipin futuurin nominatiivissa  

 

             blizg ÷siantys  (akt. partis. fut. nom. mon. mask.) cerkv÷s kupolai (*) 

             → ortodoksikirkon kimaltelemaan rupeavat  (akt. I partis. mon. nom.) kupolit 

             dešreles valgysiantys  (akt. partis. fut. nom. mon. mask.) berniukai (*) 

             → makkaroita syömään tulevat  (akt. I partis. mon. nom.) pojat 

             dabar gražios dienos būsian čios  (mon. fem.) / būsią  (mon. lyhyt mask;  

             relatiivi.) [DLKG_2006, 360] 

             → nyt on odotettavissa  (mahdollisuusrakenne!)59 kauniita päiviä 

                                            
59 Mahdollisuusrakenteesta tarkemmin esimerkiksi teoksessa ISK_2004, sivut 1505–1506. 
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             avys ištr ūksian čios  (mon. fem.) / ištr ūksią  (mon. lyhyt mask.)  

             [DLKG_2006, 360] 

             → karkuteille lähtevät  (akt. I partis. mon. nom.) lampaat 

   
Seuraavassa taulukossa esitetään aktiivin partisiipin futuurin taivutus eri 

sijamuodoissa, suvuissa ja luvuissa. Esimerkin verbeiksi on valittu pirkti [ostaa] ja 

gr įžti [palata ], joista jälkimmäisessä vartalon viimeinen konsonantti ž ja futuurin 

tunnus -si- sulautuvat yhteen š:ksi. Jottei aktiivin partisiipin futuurin esittelystä tulisi 

kohtuuttoman pitkää, ei muista konsonanttimuutoksia verbin vartalon ja futuurin 

tunnuksen rajakohdassa (s + s → s, z + s → s ja š + s → š) vaativista verbeistä 

anneta tässä taulukossa esimerkkiä. Koska aktiivin partisiipin preteritimuodot ovat 

verrattain pitkiä, on taulukon kirjasinkokoa jouduttu pienentämään kahdella. 

 

Taulukko 5.5:  Aktiivin partisiipin preteritin taipuminen eri sijamuodoissa, suvuissa ja  

                         luvuissa verbeille pirkti  ja gr įžti (*). Laajempi taivutustaulukko eri  

                         esimerkkiverbein löytyy teoksesta DLKG [DLKG_2006, 360-361]. 

 

 Yksikkö  Monikko  

 
pirkti  [ostaa] gr įžti  [palata] pirkti  [ostaa] gr įžti  [palata] 

maskuliini feminiini maskuliini feminiini maskuliini feminiini maskuliini feminiini 

NOM 
pirksiąs / 

pirksiantis 
pirksianti 

grįšiąs / 

grįšiantis 
grįšianti 

pirksią / 

(pirksiantys) 
pirksiančios 

grįšią / 

(grįšiantys) 
grįšiančios 

GEN pirksiančio pirksiančios grįšiančio grįšiančios pirksiančių grįšiančių 

DAT pirksiančiam pirksiančiai grįšiančiam grįšiančiai pirksiantiems pirksiančioms grįšiantiems grįšiančioms 

AKK  pirksiantį pirksiančią grįšiantį grįšiančią pirksiančius pirksiančias grįšiančius grįšiančias 

INS pirksiančiu pirksiančia grįšiančiu grįšiančia pirksiančiais pirksiančiomis grįšiančiais grįšiančiomis 

LOK pirksiančiame pirksiančioje grįšiančiame grįšiančioje pirksiančiuose pirksiančiose grįšiančiuose grįšiančiose 

 

Esimerkin 5.26. perusteella näyttäisi ilmeiseltä, että liettuan aktiivin partisiipin futuuri 

kääntyisi suomen kielelle aktiivin ensimmäisellä partisiipilla. Tämä onkin loogista 

ajatellen, ettei suomen kielessä esiinny erillistä futuuria, vaan preesensiä käytetään 

myös tulevaisuudesta puhuttaessa, ja juuri suomen aktiivin ensimmäinen partisiippi 

toimii liettuan aktiivin partisiipin preesensin yhtenä käännösvaihtoehtona. Liettuan 

aktiivin partisiipin futuurilla voidaan kääntää myös suomenkielisessä tekstissä 

esiintyvä partisiippirakenne, jos rakenteen korvaaman että-sivulauseen tekeminen on 

päälauseen tekemistä myöhäisempää. Sama pätee suomen joka-relatiivilauseisiin, 
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jotka viittaavat tulevaisuudessa tapahtuvaan tekemiseen. Seuraavassa esimerkissä 

esitetään vielä muutamia aktiivin partisiipin futuurin käyttöä eri sijamuodoissa 

kuvaavia lauseita.  

 
Esimerkki 5.27:  Liettuan kielen aktiivin partisiipin futuurin sisältäviä lauseita (*) 

 

                          1. Sp÷k ir laim÷k! Kas bus pirmas su kartimi šuolininkas, viršysi ąs  

                              (akt. partis. fut. nom. yks. lyhyt mask.) Sergejaus Bubkos pasaulio  

                              rekordą?  

                               → Arvaa ja voita! Kenestä tulee ensimmäinen Sergei Bubkan  

                                    maailmanennätyksen rikkova  (akt. I partis. yks. nom.)    

                                    seiväshyppääjä? 

                                ≈ Arvaa ja voita! Kenestä tulee ensimmäinen seiväshyppääjä,    

                                    joka rikkoo  Sergei Bubkan maailmanennätyksen? 

                          2. Aš ieškau Tomo, savo studijas greitai baigsian čio  (akt. partis.  

                               fut. gen. yks. mask.) studento. 

                                → Etsin Tomasia, opintonsa pian päättävää  (akt. I partis. yks.  

                                    partit.) opiskelijaa. 

                          3. Kas pad÷s žiemą d÷l audros į b÷dą pateksiantiems  (akt. partis.  

                              fut. dat. mon. mask.) žvejams? 

                               → Kuka auttaa talvella myrskyn takia hätään joutuvia  (akt. I  

                                    partis. mon. partit.) kalastajia? 

                          4. Aš matau tą patį vyrą netrukus įlipsiant į (akt. partis. fut. akk. yks.  

                               mask.) į traukinį. 

                              → Näen saman miehen nousevan  (akt. I partisiippi:  

                                     partisiippirak.) junaan hetkisen kuluttua.                           

                          5. Birut÷ jau dabar džiaugiasi kitais metais įvyksian čia (akt. partis.  

                              fut. instr. yks. fem.) kelione į Svalbardą pas baltuosius lokius. 

                              → Birut÷ iloitsee jo nyt ensi vuonna tapahtuvasta  (akt. I partis.  

                                   yks. elat.) matkasta Huippuvuorille jääkarhujen luo. 

                           6. Vilniaus arkikatedroje kovo m÷nesį pasirodysian čiame  (akt.  

                                partis. fut. lok. yks. mask.) chore taip pat yra du lenkų solistai.  

                            → Vilnan katedraalissa maaliskuussa esiintyvässä  (akt. I partis.  

                                 yks. iness.) kuorossa on myös kaksi puolalaista solistia. 
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Tarkasteltaessa esimerkkiä 5.27. havaitaan, että jokaisessa suomenkielisessä 

lauseessa esiintyy liettuan aktiivin partisiipin futuurin paikalla aktiivin ensimmäinen 

partisiippi. Yhdessä esimerkin 5.26. kanssa se antaa siten tukea hypoteesille, että 

aktiivin ensimmäinen partisiippi on useimmiten käyttökelpoinen vaihtoehto 

käännettäessä liettuan aktiivin partisiipin futuurimuotoa suomeksi  

 

5.2.2. Yhteenveto aktiivin partisiipeista  

 
Aktiivin partisiippeja käsittelevän alaluvun yhteenvetona voidaan todeta, että liettuan 

kielessä nykyisyyttä ja tulevaisuutta ilmaisevat aikamuodot preesens ja futuuri 

pystytään kääntämään suomen kielelle yleensä käyttämällä aktiivin ensimmäistä 

partisiippia. Toisena vaihtoehtona on kiertää muodostuva ensimmäistä partisiippia 

sisältävä ilmaus purkamalla se päälauseeksi ja joka-relatiivilauseeksi. Preesensin ja 

futuurin välinen ero saadaan suomenkielisessä versiossa näkyville lisäämällä ajan 

määreitä tarpeen mukaan, ellei tekemisen ajankohta ilmene jo suoraan 

lauseyhteydestä. 

 
Liettuan kielessä menneessä ajassa tapahtunutta tekemistä ilmaisevat aktiivin 

partisiipin preteriti ja frekventatiivi voidaan puolestaan usein kääntää suomeksi 

käyttämällä aktiivin toista partisiippia. Tämäkin rakenne voidaan haluttaessa kiertää 

päälauseen ja joka-relatiivilauseen avulla. Toiminnan toistuvuuden ilmaisemiseen 

suomeksi voidaan käyttää tarpeen vaatiessa ylimääräisiä ajan määreitä. Aktiivin 

partisiipin preteritiä tai frekventatiivia käyttämällä yhdistetyt kaksi lausetta, joiden 

subjekti on sama ja tekeminen peräkkäistä, voidaan kääntää suomeksi 

temporaalirakenteella, jossa tällöin esiintyy aina aktiivin toinen partisiippi. 

 
Aikaisempien esimerkkien yhteydessä on jo tullut ilmi, että liettuan partisiippimuodot 

voivat toimia lauseessa sekä attribuuttina että predikatiivina [Paulauskien÷ 1994]. 

Niiden käyttö on kuitenkin mahdollista myös subjektina ja objektina. Esitetään vielä 

luvun päätteeksi esimerkki, joka kokoaa yhteen liettuan aktiivin partisiippien käytön 

eri lauseenjäseninä. 
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Esimerkki 5.28:  Liettuan aktiivin partisiippien esiintyminen eri lauseenjäseninä (*) 

 
1. Į traukinį be bilieto įlip ąs (akt. partis. prees. nom. yks. mask.; 

subjekti) tur÷s primok÷ti.  

                                   → Junaan ilman lippua nousevan  (akt. I partis. yks. gen.;  

                                     subjekti) pitää suorittaa lisämaksu. 

2. Ar matai nuo kalno krentan čią (akt. partis. prees. akk. yks. 

fem.; objekti) [merginą]? 

                                   → Näetkö kalliolta putoavan  (akt. I partis. yks. akk.; objekti)  

                                        [tytön]? 

3. Renat÷, greitai kalbanti  (akt. partis. prees. nom. yks. fem.; 

attribuutti) moteris, d÷sto mums vokiečių kalbą. 

                                   → Renate, nopeasti puhuva  nainen (akt. I partis. yks. nom.;  

                                     attribuutti), opettaa meille saksaa. 

4. Jokūbas yra gerai besimokantis  (akt. partis. prees. nom. yks. 

mask. refl.; predikatiivi). 

                                   → Jokūbas on hyvin oppiva  (akt. I partis. yks. nom.;  

                                         predikatiivi).  

 

Tarkastelemalla esimerkkiä 5.28 käy ilmi, että liettuan kielen aktiivin partisiippimuoto 

voi esiintyä lauseessa sekä subjektin, objektin, attribuutin että predikatiivin 

asemassa, joskin käyttö attribuuttina on kaikkein tavallisinta. Sama pätee suomen 

kielen aktiivin ensimmäiseen ja toiseen partisiippiin.  

 

5.2.3. Partisiipin passiivimuodot 

 
Partisiipin passiivimuodot (liett. neveikiamieji dalyviai / neveikiamosios rūšies 

dalyviai) voidaan muodostaa ainoastaan kolmessa liettuan kielen aikamuodossa: 

preesensissä, preteritissä sekä futuurissa [DLKG_2006, 361–365]. Toisin kuin 

aktiivin partisiipeilla, erillistä frekventatiivimuotoa ei passiivin partisiipeilla ole 

olemassa. Lisäksi passiivin partisiippimuodot eroavat aktiivin partisiipeista siinä, että 

niillä ei ole erikseen lyhyitä ja pitkiä maskuliinin nominatiivimuotoja. Seuraavassa 

esitellään refleksiiviverbejä lukuun ottamatta partisiipin passiivin 

muodostamissäännöt eri aikamuodoissa edellä mainitussa järjestyksessä ja 

annetaan niiden käytöstä esimerkkejä. Refleksiiviverbejä tarkastellaan molempien 

pääluokkien osalta myöhemmin alaluvussa 5.2.5. 
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5.2.3.1. Passiivin partisiipin preesens 

 
Passiivin partisiipin preesens (liett. esamojo laiko neveikiamosios rūšies dalyviai) 

[DLKG_2006, 361–363] ilmaisee, mitä lauseessa tarkasteltavalle kohteelle paraikaa 

tapahtuu tai millainen toiminta siihen tarkasteluhetkellä kohdistuu. Kohde itse ei siis 

selvästikään ole kyseisessä verbimuodossa kuvatun tekemisen aktiivinen suorittaja, 

vaan sen osallistuminen on passiivista. Passiivin partisiipin preesens korostaa 

tekemisprosessia työn lopputuloksen ja suorittajan jäädessä vähemmälle huomiolle. 

 
Passiivin partisiipin preesens saadaan muodostettua ottamalla lähtökohdaksi verbin 

aktiivin indikatiivin preesensin kolmas persoonamuoto, jonka perään liitetään tunnus  

-m- verbin taivutusluokasta riippumatta. Tunnusta seuraa vielä partisiipin pääsanan 

suvun ja luvun sekä sijamuodon ilmaiseva pääte. Nominatiivissa maskuliineilla 

kyseinen pääte on yksikössä -as ja monikossa -i, kun taas feminiineillä päätteenä on 

yksikössä -a ja monikossa -os {esimerkiksi: dirbti (perusm.) [tehdä työtä] – dirba 

(akt. ind. prees. yks. 3., 1. taivutusl.) → dirba| m|as (pass. partis. prees. nom. yks. 

mask.) / dirba| m|a (yks. fem.) / dirba| m|i (mon. mask.) / dirba| m|os (mon. fem.), 

myl ÷ti (perusm.) [rakastaa] – myli (akt. ind. prees. yks. 3., 2. taivutusl.) → myli| m|as 

(pass. partis. prees. nom. yks. mask.) / myli| m|a (yks. fem.) / myli| m|i (mon. mask.) / 

myli| m|os (mon. fem.), dažyti (perusm.) [maalata] – dažo (akt. ind. prees. yks. 3.,  

3. taivutusl.) → dažo| m|as (pass. partis. prees. nom. yks. mask.) / dažo| m|a (yks. 

fem.) / dažo|m|i (mon. mask.) / dažo|m|os (mon. fem.)}.  

 
Ainoa poikkeus edellä esitetystä muodostamissäännöstä on verbi būti  [olla], jonka 

passiivin partisiipin preesensin muodostaminen ei lähdekään liikkeelle samaisen 

verbin aktiivin indikatiivin preesensin kolmannen persoonan nykyisin yleisimmin 

käytetystä muodosta yra , vaan tätä huomattavasti harvinaisemmasta atemaattisesta 

muodosta esti, josta saadaan tehtyä maskuliinimuodot esamas (yks.) ja esami 

(mon.) sekä vastaavat feminiinimuodot esama (yks.) ja esamos ( mon.). Koska 

muiden verbien osalta passiivin partisiipin preesensin muodostaminen tapahtuu 

yhdenmukaisesti, ei tässä vaiheessa ole tarpeen esittää siitä lisäesimerkkejä. Sen 

sijaan seuraavassa on nähtävissä taulukko, jonka mukaisesti voidaan yleisesti 

muodostaa verbien passiivin partisiipin preesensmuodot eri sijamuodoissa, suvuissa 

ja luvuissa. Esimerkkiverbiksi on valittu pirkti [ostaa]. Vastaavanlainen, mutta 

viidestä eri painotusparadigmaa noudattavasta verbistä koostettu taulukko löytyy 

teoksesta DLKG [DLKG_2006, 362–363]. Tässä työssä tyydytään kuitenkin 

suppeampaan esitykseen, sillä painotusluokkien tarkastelu ei kuulu työn aihepiiriin. 
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Taulukko 5.6:  Passiivin partisiipin preesensin taipuminen eri sijamuodoissa,  

                            suvuissa ja luvuissa (*) 

 

 pirkti  [ostaa] 

 
Yksikkö  Monikko  

maskuliini feminiini maskuliini feminiini 

NOM perkamas perkama perkami perkamos 

GEN perkamo perkamos perkamų 

DAT perkamam perkamai perkamiems perkamoms 

AKK  perkamą perkamus perkamas 

INS perkamu perkama perkamais perkamomis 

LOK perkamame perkamoje perkamuose perkamose 

 

Passiivin partisiipin preesensiä tarvitaan liettuan kielessä avuksi – yhdessä 

sopivassa aikamuodossa taipuneen olla-verbin kanssa – passiivin indikatiivin 

preesens-, preteriti-, frekventatiivi- ja futuurimuotojen sekä konditionaalin preesensin 

rakentamisessa. Sen käyttö on periaatteessa mahdollista, tosin verrattain 

harvinaista, myös imperatiivi-ilmauksia muodostettaessa. Passiivin partisiipin 

preesensiä käytetään kuvaamaan, mitä lauseessa tarkasteltavana ajankohtana 

paraikaa tapahtuu tai ollaan tekemässä. Ratkaisevaa on, että kuvattua toimintaa ei 

vielä tapahtumahetkellä ole saatu päätökseen. Sen sijaan kertojan havainnoinnin ei 

tarvitse mitenkään olla sidoksissa nykyaikaan siitä huolimatta, että kyseessä on juuri 

partisiipin preesens, vaan havainnointi voi yhtäläisesti kohdistua jo menneeseen 

ajankohtaan tai vaikkapa tulevaisuuteen. Seuraava esimerkki 5.29. valaissee asiaa 

tarkemmin. Siitä ilmenee, että liettuan passiivin partisiipin preesensillä muodostetut 

passiivilauseet voidaan kääntää suomeksi havainnointiajankohdasta riippuen joko 

passiivin indikatiivin preesensiä tai imperfektiä käyttämällä. Liettuankielisiä 

frekventatiivi- ja futuuri-ilmauksia suomeksi käännettäessä pitää suomenkieliseen 

lauseeseen lisätä joko toistoa (frekventatiivin yhteydessä) tai tulevaisuuden 

tapahtuma-ajankohtaa (futuurin yhteydessä) korostavia ajan määreitä. 
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Esimerkki 5.29:  Passiivin partisiipin preesensmuotojen käyttöä eri konteksteissa  

                             liettuankielisissä passiivilauseissa [DLKG_2006, 320]60 

 
                       1. Jis yra  mušamas  (apuv. būti akt. indikat. prees. + pass. partis.  

                            prees. ⇒ pass. indikat. prees.). 

                            → Häntä (miesp.) lyö dään  (pass. indikat. prees.).                                    

                            ∴ Ulkopuolisen kertojan mukaan joku paraikaa lyö miestä. 

                      2. Jis buvo  mušamas  (apuv. būti akt. indikat. pret. + pass. partis.  

                            prees. ⇒ pass. indikat. pret.). 

                            → Häntä (miesp.) lyö tiin  (pass. indikat. imperf.).                                    

                            ∴ Ulkopuolisen kertojan mukaan joku löi miestä tarkasteluhetkellä. 

                       3. Jis būdavo  mušamas  (apuv. būti akt. indikat. frekv.+ pass. partis.  

                            prees. ⇒ pass. indikat. frekv.). 

                           → Häntä (miesp.) lyö tiin  toistuvasti (pass. indikat. imperf.).                                    

                           ∴ Ulkopuolisen kertojan mukaan joku löi tarkasteluhetkellä miestä  

                                toistuvasti. 

                      4. Jis bus  mušamas  (apuv. būti akt. indikat. fut. + pass. partis. prees.  

                           ⇒ pass. indikat. fut.). 

                           → Häntä (miesp.) lyö dään  (pass. indikat. prees.) vastaisuudessa..                                   

                           ∴ Ulkopuolisen kertojan mukaan joku lyö miestä vastaisuudessa. 

                      5. Jis būtų mušamas  (apuv. būti akt. kond. prees. + pass. partis.  

                           prees. ⇒  pass. kond. prees.). 

                          → Häntä (miesp.) lyö täisiin  (pass. kond. prees.).                                    

                          ∴ Ulkopuolisen kertojan mukaan joku jollain ehdolla löisi miestä. 

                      6. Jis tebūnie  mušamas  (apuv. būti akt. imperat. + ass. partis. prees.  

                           ⇒  pass. imperat. prees.)! 

                          → Häntä (miesp.) lyö täköön  (pass. imperat. prees.)! 

                          ∴ Jostain annetaan käsky, että miestä on lyötävä. 

 

Passiivin partisiipin preesensin neutrimuotoja käytetään passiivin indikatiivin 

preesensissä, preteritissä ja futuurissa sekä imperatiivin preesensissä kuvaamaan 

tekemistä, joka ei liity yksikäsitteisesti mihinkään tiettyyn persoonaan [DLKG_2006, 

318–319]. Kyseessä voi olla esimerkiksi tiettynä ajanhetkenä yleisesti voimassa 

olevan olotilan tai säännön ilmaiseminen. Neutrimuotoja käytetään myös, jos liettuan 

                                            
60 Merkintää ∴ seuraa kohdan esimerkkilauseen merkityksen kuvaus toisin sanoin. 
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passiivilauseen subjekti on genetiivissä. Myös vastaavanlaisissa suomenkielisissä 

ilmauksissa käytetään usein joko passiivia tai muuta persoonatonta ilmausta 

{esimerkiksi: Daug laiko (gen. subj.) yra skiriama  (pass. partis. prees. neutri) balsų 

skaičiavimui. (*) [Ääntenlaskentaan varataan  (pass. indikat. prees.) paljon aikaa]}.  

 

Esimerkki 5.30:  Passiivin partisiipin preesensin neutrimuotojen käyttöä liettuan  

                              passiivin indikatiivissa ja imperatiivissa 

 
                            1. Šiaulių autobusų stoties laukiamojoje sal÷je nerūkoma  (pass.  

                                  partis. prees. neutri ⇒ pass. ind. prees.). (*) 

                                  → Šiauliain linja-autoaseman odotushallissa ei saa tupakoida     

                                       (modaaliverbi; akt. ind. prees. yks. 3. kieltomuoto + infinit.). 

                            2. Kylio uosto terminale buvo kalbama  (pass. partis. prees. neutri  

                                ⇒  pass. ind. pret.) taip pat lietuviškai. (*) 

                                   → Kielin sataman terminaalissa puhuttiin  (pass. ind. imperf.)  

                                        myös liettuaa. 

                            3. Klaip÷doje bus  laukiama  (pass. partis. prees. neutri ⇒  pass.  

                                ind. fut.) jachtų antplūdžio. [VE_2007] 

                                → Klaipedaan odotetaan  (pass. ind. prees.) saapuviksi  

                                       lukuisia purjeveneitä. 

                            4. Tebūnie sakoma  (pass. partis. prees. neutri ⇒ pass. imperat.),  

                                kad yra trys laikai: praeitis, dabartis ir ateitis ...). [Mok_2008_1] 

                                →  Sanottakoon  (pass. imperat. prees.), että on olemassa  

                                       kolme aikaa: menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus … .   

 

Edellisen esimerkin ensimmäinen lause on suomennettu käyttämällä apuna 

modaaliverbiä aktiivissa. Jälkimmäiset lauseet ovat sen sijaan passiivissa myös 

suomeksi. Tarkastellaan lopuksi vielä esimerkkiä, jossa passiivin partisiipin 

preesensiä on taivutettu liettuan kielen eri sijamuodoissa.  

 

Esimerkki 5.31:  Passiivin partisiipin preesensin sisältäviä esimerkkilauseita eri  

                              sijamuodoissa taivutettuina  

 

                            1. Kauno rotuš÷s grakštus, baltas bokštas yra gerai matomas  

                                  (pass. partis. prees. nom. yks. mask.) nuo Vilijampol÷s tilto. (*) 
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                                  → Kaunasin raatihuoneen siro, valkoinen torni näkyy  (akt. ind.  

                                       prees. yks. 3.; vaikutelmaverbi) hyvin Vilijampol÷n sillalta. 

                            2. Vilniaus senamiestyje parduodam ų (pass. partis. prees. gen.  

                                 mon.) butų kainos laipsniškai kyla. (*) 

                                   → Vilnan vanhassa kaupungissa myytävien  (pass. I partis.  

                                         mon. gen.) asuntojen hinnat nousevat vähitellen. 

                            3. Vilniuje statomiems  (pass. partis. prees. dat. mon. mask.)  

                                 Valdovų rūmams jokių planų nereikia [Kau_2008].  

                                   → Vilnaan rakennettavaa  (pass. I partis. yks. partit.)  

                                         Hallitsijoiden palatsia varten ei tarvita mitään suunnitelmia. 

                             4.  Ar nor÷tum pamatyti Reginos tapom ą (pass. partis. prees. akk.  

                                  yks. mask.) paveikslą? (*) 

                                  → Haluaisitko vilkaista Reginan maalaamaa  (agenttipartis. yks.  

                                       akk.) taulua? 

                                   ≈ Haluaisitko vilkaista taulua, jota Regina maalaa? 

                             5. Mantas ÷jo Laisv÷s al÷ja, Kauno geriausiai žinoma  (pass.  

                                  partis. prees. instr. yks. fem.) p÷sčiųjų gatve. (*) 

                                  → Mantas kulki Laisv÷s alejaa, Kaunasin tunnetuinta  (pass. II  

                                       partis. yks. partit.; adjektiivistunut) kävelykatua pitkin. 

                              6. Kino teatre rodomuose  (pass. partis. prees. lok. mon. mask.)  

                                  karo filmuose yra daug šokiruojančių kadrų. (*) 

                                  → Elokuvateattereissa näytettävissä  (pass. I partis. mon.  

                                        iness.) sotafilmeissä on paljon järkyttäviä kohtauksia. 

 

Tarkasteltaessa esimerkin 5.31. lausepareja havaitaan, että liettuan kielen passiivin 

partisiipin preesensillä on useita käännösvaihtoehtoja suomen kielelle sen mukaan, 

mihin tarkoitukseen rakennetta käytetään. Lauseissa 2, 3, ja 6 kuvataan, mitä 

passiivin partisiipin pääsanan tarkoitteille ollaan tekemässä: myydään, rakennetaan 

tai näytetään. Näiden lauseiden suomenkielisissä käännöksissä esiintyy passiivin I 

partisiippi. Sen sijaan ensimmäisessä lauseessa ilmaistavaa tietyn kohteen 

näkymistä voidaan suomen kielellä kuvata ehkäpä parhaiten vaikutelmaverbillä 

[ISK_2004, 483], joka esitetään aina aktiivissa kolmannessa persoonassa.  Lausetta 

suomeksi käännettäessä verbin nominaalimuotoa ei pystytä luontevasti säilyttämään. 

Neljännessä lauseessa passiivin partisiipin preesens on käännetty suomeksi 

agenttipartisiipilla, koska lauseessa kerrotaan, kenen (Reginan) suorittamasta työstä 

on kyse. Koska agenttipartisiipin aikasuhteet ovat joustavat, eli se voi ilmaista sekä jo 
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päättynyttä että aloitettua mutta yhä edelleen jatkuvaa toimintaa [ISK_2004, 519], se 

on yksi vaihtoehtoinen verbirakenne neljännen lauseen nominaalimuodon 

kääntämiseksi. Viidennen lauseen suomenkieliseen versioon on puolestaan 

ilmestynyt passiivin II partisiipin muoto, jota on käytetty adjektiivin kaltaisesti 

muodostamalla siitä superlatiivimuoto [ISK_2004, 620]. Kaiken kaikkiaan, liettuan 

passiivin partisiipin preesensin kääntäminen suomen kielelle ei esitettyjen 

esimerkkien valossa näyttäisi olevan läheskään yhtä suoraviivaista kuin aktiivin 

partisiipin preesensin kääntäminen, joka onnistuu hyvin usein käyttämällä aktiivin I 

partisiippia. 

 

5.2.3.2. Passiivin partisiipin preteriti 

 
Passiivin partisiipin preteriti (liett. būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvis) 

[DLKG_2006, 363–364] ilmaisee, mitä lauseessa tarkasteltavalle kohteelle on 

menneisyydessä tapahtunut tai millainen toiminta siihen on ennen tarkasteluhetkeä 

kohdistunut. Tekeminen on jo ehtinyt päättyä tarkasteluhetkeen mennessä. Kohteen 

osallistuminen toimintaan on passiivista, kuten oli myös edellä preesensin kohdalla 

asian laita.  

 
Passiivin partisiipin preteriti muodostetaan verbin infinitiivistä poistamalla aluksi sen 

pääte -ti. Tällä tavoin jäljelle jääneeseen verbin infinitiivivartaloon liitetään 

konsonantti -t-, joka on samalla passiivin partisiipin preteritin tunnus, jonka perään 

lisätään vielä tarvittava sijapääte partisiipin pääsanan sukuun ja lukuun mukautettuna 

{esimerkiksi: dirb|ti (perusm.) [tehdä työtä] → dirb| t|as (pass. partis. prees. nom. 

yks. mask.) / dirb| t|a (yks. fem.) / dirb| t|i (mon. mask.) / dirb| t|os (mon. fem.), myl ÷|ti 

(perusm.) [rakastaa] → myl ÷|t|as (pass. partis. prees. nom. yks. mask.) / myl÷| t|a 

(yks. fem.) / myl÷| t|i (mon. mask.) / myl÷| t|os (mon. fem.), dažy|ti (perusm.) 

[maalata] → dažy| t|as (pass. partis. prees. nom. yks. mask.) / dažy| t|a (yks. fem.) / 

dažy| t|i (mon. mask.) / dažy| t|os (mon. fem.)}.  

 
Koska partisiipin preteritin muodostaminen tapahtuu kaikkien ei-refleksiivisten 

verbien osalta yhdenmukaisesti, ei tässä vaiheessa ole tarpeen esittää siitä 

lisäesimerkkejä. Sen sijaan seuraavassa esitetään taulukko, jonka mukaisesti 

voidaan yleisesti muodostaa verbien passiivin partisiipin preteritimuodot eri 

sijamuodoissa, suvuissa ja luvuissa. Esimerkkiverbiksi on valittu pirkti [ostaa]. 

Vastaavanlainen, mutta viidestä eri painotusparadigmaa noudattavasta verbistä 

koostettu taulukko löytyy teoksesta DLKG [DLKG_2006, 364].  
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Taulukko 5.7:  Passiivin partisiipin preteritin taipuminen eri sijamuodoissa,  

                             suvuissa ja luvuissa (*) 

 

 pirkti  [ostaa] 

 
Yksikkö  Monikko  

maskuliini feminiini maskuliini feminiini 

NOM pirktas pirkta pirkti pirktos 

GEN pirkto pirktos pirktų 

DAT pirktam pirktai pirktiems pirktoms 

AKK  pirktą pirktus pirktas 

INS pirktu pirkta pirktais pirktomis 

LOK pirktame pirktoje pirktuose pirktose 

 

Passiivin partisiipin preteritiä käytetään liettuan kielen passiivi-ilmauksissa, joissa 

kuvataan tehtävän suorittamista loppuun asti, eli tekemisen lopputulosta korostetaan. 

Tästä syystä monet verbeistä saavat jonkin etuliitteen passiivin partisiipin preteritissä 

{esimerkiksi: mušti  [lyödä] → sumušti  [hakata (antaa selkäsauna)] →  

sumušt |-as/-a/-i-/os, skaityti [lukea] → perskaityti [ lukea (selata läpi)]} → 

perskaityt |-as/-a/-i/-os. Sen sijaan on samantekevää, missä aikamuodossa tai 

tapaluokassa itse lause on. 

 

Esimerkki 5.32:  Passiivin partisiipin preteritimuotojen käyttöä eri konteksteissa  

                              liettuankielisissä passiivilauseissa [DLKG_2006, 320] 

 

                       1. Jis yra  sumuštas  (apuv. būti akt. indikat. prees. + pass. partis. pret.  

                            ⇒  pass. indikat. prees.). 

                            → Hänet (miesp.) on hakat tu  (pass. indikat. perf.).                                    

                            ∴ Ulkopuolisen kertojan mukaan joku on hakannut miehen. 

                      2. Jis buvo  sumuštas  (apuv. būti akt. indikat. pret. + pass. partis. pret.  

                            ⇒ pass. indikat. pret.). 

                            → Hänet (miesp.) oli hakat tu  (pass. indikat. pluskvamperf.).                                   

                            ∴ Ulkopuolisen kertojan mukaan joku oli hakannut miehen. 

                       3. Jis būdavo  sumuštas  (apuv. būti akt. indikat. frekv. + pass. partis.  

                           pret. ⇒ pass. indikat. frekv.). 

                           → Hänet (miesp.) oli hakat tu  toistuvasti (pass. indikat. pluskvamp.).                                   
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                           ∴ Ulkopuolisen kertojan mukaan joku oli hakannut miehen  

                                 toistuvasti. 

                      4. Jis bus  sumuštas  (apuv. būti akt. indikat. fut. + pass. partis. pret. ⇒  

                          pass. indikat. fut.). 

                           → Hän (miesp.) tulee haka tuksi  (muutospass. prees.) tiettyyn  

                                 ajankohtaan mennessä. 

                           ∴ Ulkopuolisen kertojan mukaan joku hakkaa miehen tiettyyn  

                                  ajankohtaan mennessä. 

                      5. Jis būtų sumuštas  (apuv. būti akt. kond. prees. + pass. partis. pret.  

                           ⇒  pass. kond. prees.). 

                           → Hänet (miesp.) hakat taisiin  (pass. kond. prees.).                                    

                           ∴ Ulkopuolisen kertojan mukaan joku jollain ehdolla hakkaisi  

                                miehen. 

                      6. Jis tebūnie  sumuštas  (apuv. būti akt. imperat. + pass. partis. pret.  

                           ⇒  pass. imperat.)! 

                           → Hänet (miesp.) hakat takoon  (pass. imperat. prees.)! 

                           ∴  Jostain annetaan käsky, että mies pitää hakata. 

 
Kannattaa huomioida edellisestä esimerkistä, että passiivin partisiipin preteritiä 

käyttämällä rakennettu passiivilause käännetään suomeksi passiivin indikatiivin 

perfektillä, jos vastaava liettuankielinen lause on preesensissä. Jos se on puolestaan 

preteritissä tai frekventatiivissa, käytetään suomalaisessa lauseessa passiivin 

indikatiivin pluskvamperfektiä. Frekventatiivi joudutaan erottamaan preteritistä 

lisäämällä suomenkieliseen lauseeseen tapahtuman toistumista kuvaava ajan määre 

(kts. lause 3). Futuurissa oleva lause on tässä esimerkissä käännetty 

muutospassiivia61 [ISK_2004, 1273–1275] käyttämällä.  Lopuksi esitetään vielä 

esimerkki, jossa on partisiipin preteritiä sisältäviä lauseita taivutettu eri 

sijamuodoissa.  

 

 

 

 

 

                                            
61 Muutospassiivin rakenne on muotoa <tulla / joutua> + <passiivin II partisiipin translatiivi> 
{esimerkiksi tehdä → tulla tehdyksi, hylätä → joutua hylätyksi}. 
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Esimerkki 5.33:  Passiivin partisiipin preteritin sisältäviä esimerkkilauseita eri  

                               sijamuodoissa taivutettuina 

 

                            1. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Lietuvos garsiausias  

                                   kompozitorius, yra palaidotas  (pass. partis. pret. nom. yks.  

                                   mask.) Vilniaus Rasų kapin÷se. [Vik_2009_2]                                   

                                   → Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Liettuan kuuluisin  

                                          säveltäjä, on haudattu  (pass. II partis. yks. nom.) Vilnaan  

                                          Rasos-hautausmaalle.                                        

                            2.  1990-aisiais metais Helsinkyje atkurtos  (pass. partis. pret. gen.  

                                   yks. fem.) Donelaičio draugijos sekretor÷ yra lietuv÷. (*) 

                                   → Helsinkiin vuonna 1990 uudelleen perustetun  (pass. II  

                                         partis. yks. gen.) Donelaitis-seuran sihteeri on liettualainen.  

                            3. Neleisime panaikintam  (pass. partis. pret. dat. yks. mask.)  

                                 biurokratizmui v÷l suveš÷ti! [SMM_2009]  

                                   → Älkäämme antako kitketyn  (pass. II partis. yks. partit.)  

                                         byrokratian taas päästä kukoistamaan! 

                             4.  Chose turi Ispanijoje pagamint ą (pass. partis. prees. akk.  

                                     yks. mask.) mašiną savo garaže. (*) 

                                  → Josélla on autotallissaan Espanjassa valmistettu  (pass. II  

                                       partis. yks. nom.) auto. 

                             5. Žuvies restoranas gali didžiuotis savo firminiu patiekalu –  

                                  įdarytais  (pass. partis. pret. instr. mon. mask.) eršketais. (*) 

                                  → Kalaravintola voi olla ylpeä erikoisannoksestaan –  

                                         täytetyistä  (pass. II partis. mon. elat.) sammista. 

                              6. Parašytame  (pass. partis. pret. lok. yks. mask.) straipsnyje  

                                  buvo nemažai turinio klaidų. (*) 

                                  → Kirjoitetussa  (pass. II partis. yks. iness.) artikkelissa oli  

                                       melko lailla asiavirheitä. 

 

Tutkittaessa esimerkin 5.33. käännöslausepareja havaitaan, että jokaisessa niissä 

liettuan passiivin partisiipin preteriti on käännetty suomeksi passiivin toisella 

partisiipilla. Tämä antaisi tukea hypoteesille, jonka mukaan liettuasta suomeen päin 

passiivin partisiipin perfektin ja passiivin II partisiipin välillä olisi verrattain tiivis 
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yhteys. Sen sijaan aiemmin tarkastellun passiivin partisiipin preesensin kääntäminen 

liettuasta suomen kielelle ei tapahtunut läheskään yhtä yksikäsitteisesti62. 

 

5.2.3.3. Passiivin partisiipin futuuri 

 
Viimeisenä liettuan kielen kolmesta passiivin partisiippimuodoista käsitellään futuuri 

[DLKG_2006, 365]. Passiivin partisiipin futuuri (liett. būsimojo laiko neveikiamosios 

rūšies dalyvis) kuvaa, mitä sen pääsanan tarkoitteelle on tapahtuva, tai mikä siihen 

kohdistuva toimenpide käynnistetään tulevaisuudessa. Tarkoitteen osallistuminen 

toimintaan on passiivista, eli se joutuu itse tapahtumien tai tekemisen kohteeksi 

suorittamatta itse mitään aktiivisesti. Samoin kuin passiivin partisiipin preesensissä, 

myös futuurissa itse tapahtumaprosessi korostuu lopputuloksen ja tekijän jäädessä 

taustalle.  

 
Passiivin partisiipin futuurin muodostaminen lähtee preteritin muodostamisen tavoin 

liikkeelle verbin perusmuodosta: infinitiivistä. Siitä erotetaan pääte -ti, jonka tilalle 

asetetaan peräkkäin futuurin tunnus -si- ja passiivin partisiipin preesensistä tuttu 

tunnus -m-. Näiden perään asetetaan vielä tarvittavan sijamuodon pääte partisiipin 

pääsanan suvun ja luvun mukaisesti. Passiivin partisiipin futuurimuodon 

oikeinkirjoituksessa tulee lisäksi huomioida – samoin kuin aktiivin partisiipin futuuria 

muodostettaessa63 – erikoistilanteet, joissa päätettä -ti edeltävä konsonantti on s, z, š 

tai ž. Kyseinen konsonantti sulautuu tai assimiloituu tunnuksen alkukirjaimeen, ja 

lisäksi kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa tunnuksen -sim- s-kirjain vaihtuu š:ksi. 

Seuraavassa esimerkissä muodostetaan aktiivin partisiipin futuurin yksikön ja 

monikon nominatiivimuodot verbeistä pirkti [ ostaa], vesti  [johtaa]64, megzti  [neuloa], 

nešti  [kantaa] ja vežti [vetää] 65. 

 

Esimerkki 5.34:  Passiivin partisiipin futuurin yksikön ja monikon nominatiivin  

                              muodostaminen verbeistä pirkti, vesti, megzti, nešti  ja vežti (*) 

  

pirk|ti  (perusm.) [ostaa] 

→ pirk| sim|as / pirk| sim|a (pass. partis. fut. nom. yks. m./f.) [(tulev.) ostettava] 

→ pirk| sim|i / pirk| sim|os (pass. partis. fut. nom. mon. m./f.) [(tulev.) ostettavat] 
                                            
62 kts. esimerkki 5.31. 
63 Aktiivin partisiipin futuurin muodostaminen käsiteltiin alaluvussa 5.2.1.4. 
64 Verbeillä vesti ja vežti on useita muitakin merkityksiä, mutta niiden esittely kuitenkin 
sivuutetaan tässä tarpeettomana. 
65 kts. edellinen viite 
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ves|ti (perusm., vartalon loppukonsonantti s ja tunnuksen s sulautuvat) [johtaa] 

→ ve|sim|as / ve|sim|a  (pass. partis. fut. nom. yks. m./f.) [(tulev.) johdettava] 

 → ve|sim|i / ve|sim|os  (pass. partis. fut. nom. mon. m./f.) [(tulev.) johdettavat]                                 

 

megz|ti (perusm., vartalon loppukonsonantti z assimiloituu tunnuksen s:ään) [neuloa] 

→ meg| sim|as / meg|sim|a (pass. partis. fut. nom. yks. m./f.) [(tulev.) neulottava] 

→ meg| sim|i / meg| sim|os (pass. partis. fut. nom. mon. m./f.) [(tulev.) neulottavat]        

 

neš|ti ( perusm., vartalon viimeinen konsonantti š + tunnuksen s → š) [kantaa] 

→ ne|šim|as / ne|šim|a (pass. partis. fut. nom. yks. m./f.) [(tulev.) kannettava] 

→ ne|šim|i / ne|šim|os (pass. partis. fut. nom. mon. m./f.) [(tulev.) kannettavat] 

 

vež|ti (perusm., vartalon viimeinen konsonantti ž + tunnuksen s → š) [vetää] 

→ ve|šim|as / ve|šim|a (pass. partis. fut. nom. yks. m./f.) [(tulev.) vedettävä] 

→ ve|šim|i / ve|šim|os (pass. partis. fut. nom. mon. m./f.) [(tulev.) vedettävät] 

 

Passiivin partisiipin futuurin muodostaminen on edellä kuvattujen sääntöjen mukaista 

kaikille liettuan kielen ei-refleksiiviverbeille. Seuraavassa esitetään taulukko 5.8., joka 

kuvaa passiivin partisiipin futuurimuotojen taivutusta eri suvuissa, luvuissa ja 

sijamuodoissa. Taulukon esimerkkiverbeiksi on valittu taulukon 5.5. tavoin pirkti 

[ostaa] ja gr įžti  [palata], joista jälkimmäisessä vartalon viimeinen konsonantti ž ja 

futuurin tunnus -si- sulautuvat yhteen š:ksi. Jottei aktiivin partisiipin futuurin 

esittelystä tulisi kohtuuttoman pitkää, ei muista konsonanttimuutoksia verbin vartalon 

ja futuurin tunnuksen rajakohdassa (s + s → s, z + s → s ja š + s → š) vaativista 

verbeistä anneta tässäkään taulukossa esimerkkiä. Vastaavanlaista taulukkoa ei ole 

esitetty työn liettuan kielen tärkeimmässä lähdekieliopissa DLKG. 
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Taulukko 5.8:  Passiivin partisiipin futuurin taipuminen eri sijamuodoissa, suvuissa  

                          ja luvuissa verbeille pirkti  ja gr įžti (*). Taulukko on muodostettu  

                         teoksessa DLKG esitettyjen muodostamissääntöjen perusteella  

                         [DLKG_2006, 365]. 

 

 Yksikkö  Monikko  

 
pirkti  [ostaa] gr įžti  [palata] pirkti  [ostaa] gr įžti  [palata] 

maskuliini feminiini maskuliini feminiini maskuliini feminiini maskuliini feminiini 

NOM pirksimas pirksima grįšimas grįšima pirksimi pirksimos grįšimi grįšimos 

GEN pirksimo pirksimos grįšimo grįšimos pirksimų grįšimų 

DAT pirksimam pirksimai grįšimam grįšimai pirksimiems pirksimoms grįšimiems grįšimoms 

AKK  pirksimą grįšimą pirksimus pirksimas grįšimus grįšimas 

INS pirksimu pirksima grįšimu grįšima pirksimais pirksimomis grįšimais grįšimomis 

LOK pirksimame pirksimoje grįšimame grįšimoje pirksimuose pirksimose grįšimuose grįšimose 

 

Partisiipin preesensin futuurimuodot ovat liettuan nykykielessä harvoin käytettäviä 

[DLKG_2006, 365]. Ainoan poikkeuksen muodostaa olla-verbistä tehty muoto 

būsimas66 eri taivutusmuodoissaan.  Siten passiivin partisiipin futuuria sisältävät 

esimerkkilauseet on koottu pelkästään yhteen, seuraavassa esitettävään esimerkkiin.  

 

Esimerkki 5.35:  Passiivin partisiipin futuurin sisältäviä esimerkkilauseita eri  

                                sijamuodoissa taivutettuina (*) 

 

                            1. Naujojo Salo miesto būsima  (pass. partis. fut. nom.  

                                   yks. fem.) rotuš÷ bus statoma netoli turgaus.                                    

                                   → Uuden Salon tuleva  (akt. I partis. yks. nom.)  

                                           kaupungintalo rakennetaan torin läheisyyteen.                            

                            2.   Aš neketinu rašyti įmon÷s metin÷je švent÷je sakysimos  (pass.  

                                  partis. fut. gen. yks. fem.) šventin÷s kalbos. 

                                   → En aio kirjoittaa yrityksen vuosijuhlassa pidettävää  (pass. I  

                                        partis. yks. partit.) juhlapuhetta.  

                            3.  Miesto nešvarus oras be abejon÷s kenks kolektyviniame sode  

                                  sodinsimoms  (pass. partis. fut. dat. mon. fem.) obelims ir  

                                  kriauš÷ms. 

                                            
66 Esimerkiksi futuuria tarkoittaa liettuan kielessä termi būsimasis laikas, joka on passiivin 
partisiipin futuurista tehty pronominaalimuoto (liett. įvardžiuotin÷ forma). 
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                                    → Kaupungin saastunut ilma tulee eittämättä olemaan  

                                           vahingollista siirtolapuutarhaan (aikanaan) istutettaville   

                                           (pass. I partis. mon. allat.) omena- ja päärynäpuille. 

4.  Ar nor÷tum savo pinigais remti šiame rajone statysim ą    

 (pass. partis. fut. akk. yks. fem.) katalikų bažnyčią? 

                                    → Haluaisitko omilla rahoillasi tukea tähän kaupunginosaan  

                                         (lähiaikoina) rakennettavaa  (pass. I partis. yks. partit.)  

                                         katolista kirkkoa? 

                             5.  Tolimame kaime gyvenantis senelis vargu ar gal÷s naudotis  

                                    bendruomen÷s centre netrukus įkursima  (pass. partis. fut.  

                                    instr. yks. fem.) biblioteka. 

                                    → Syrjäkylällä asuva vanhus tuskin pystyy käyttämään  

                                          hyödykseen kuntakeskukseen piakkoin perustettavaa   

                                          (pass. I partis. yks. partit.) kirjastoa.                                          

                              6.  Įgyvendinsimame  (pass. partis. fut. lok. yks. mask.) užtvankos  

                                   pastatymo projekte dalyvaus daug darbuotojų. 

                                   → (Myöhemmin) toteutettavaan  (pass. I partis. yks. illat.)  

                                          padonrakennusprojektiin osallistuu useita työntekijöitä. 

 

Edellisen esimerkin liettuankieliset lauseet, joissa jokaisessa käytettiin passiivin 

partisiipin futuuria, on käännetty suomeksi käyttämällä ensimmäistä partisiippia. 

Ensimmäistä lausetta lukuun ottamatta myös suomenkielisten lauseiden partisiippi on 

passiivissa. Liettuan passiivin partisiipin futuuria suomeksi käännettäessä 

ensimmäinen partisiippi on varsin perusteltavissa oleva vaihtoehto, sillä 

tulevaisuudessa suoritettava tekeminen mielletään ymmärrettävästi useimmiten 

keskeneräiseksi prosessiksi eikä niinkään johonkin tiettyyn hetkeen mennessä jo 

päättyneeksi tapahtumaksi, jota vastaavasti kuvaisi toinen partisiippi. 

 

5.2.4. Tarvetta ilmaiseva partisiippi 

 
Tarvetta ilmaiseva partisiippi, gerundiivi (liett. reikiamyb÷s dalyvis), mielletään usein 

passiivin partisiippien erikoistapaukseksi, sillä se on merkitykseltään passiivinen 

[DLKG_2006, 354–355]. Kyseinen partisiippi on myös sikäli erityinen, ettei sitä 

esiinny muissa balttilaisissa kielissä. Nimensä mukaisesti se päämerkitykseltään 

ilmaisee, mitä lauseessa tarkasteltavalle kohteelle olisi tarpeen tehdä. Toisin sanoen 

se kuvaa toistaiseksi vielä suorittamatonta työtä. Tulkinnallisesti tarvetta ilmaiseva 
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partisiippi on siten päinvastainen tavallisiin partisiippeihin verrattuna, jotka kuvaavat 

tekemistä, jota sen pääsanan tarkoite joko itse suorittaa tai on jo suorittanut (aktiivin 

partisiipit) tahi jonka kohteeksi se joutuu tai on jo joutunut (passiivin partisiipit). 

Semantiikkansa ansiosta sillä on olemassa ainoastaan yksi aikamuoto. 

 
Tarvetta ilmaiseva partisiippi muodostetaan lähtemällä liikkeelle verbin infinitiivistä. 

Siitä poistetaan pääte -ti, jonka tilalle asetetaan tunnus -tin-. Tunnuksen perään 

liitetään vielä tarvittavan suvun, luvun ja sijamuodon osoittava pääte, joka on 

yhdenmukainen passiivin partisiippien kanssa. Siten nominatiivissa päätteinä ovat 

yksikössä maskuliineilla -as ja feminiineillä -a sekä monikossa maskuliineilla -i ja 

feminiineillä -os {esimerkiksi: pirk|ti  (perusm.) [ostaa] → pirk|tin |as (tarv. ilm. partis. 

nom. yks. mask.) [on tarpeen ostaa jotakin, jokin vaatii ostamista67]}. Vastaava 

yksikön feminiinimuoto on pirk|tin |a, ja monikon maskuliini- ja feminiinimuodot ovat 

puolestaan pirk|tin |i ja pirk|tin |os. Seuraavassa on nähtävissä pari esimerkkiä 

tarvetta ilmaisevista partisiipeista. 

 

Esimerkki 5.36:   Esimerkkisanontoja, jotka sisältävät tarvetta ilmaisevan partisiipin                             

 
                                  1. pjautini  (tarv. ilm. partis. nom. mon. mask.) rugiai  

                                         [DLKG_2006, 355] 

                                         → leikattava  (pass. I partis. yks. nom.) ruis 

                                  2.    taisytinas  (tarv. ilm. partis. nom. yks. mask.) rankraštis (*) 

                                         → korjauksia  vaativa  (akt. I partis. yks. nom.) käsikirjoitus 

                                   3. saugotini  (tarv. ilm. partis. nom. mon. mask.) Lietuvos  

                                        kultūros paminklai [Spe_2003] 

                                        → suojelun tarpeessa olevat  (akt. I partis. mon. nom.)  

                                             Liettuan kulttuurimuistomerkit 

 

Edellisen esimerkin kolme lausetta kuvaavat toimintoja, joita ei vielä ole ehditty 

suorittaa mutta jotka tuntuisivat olevan tarpeellisia suoritettaviksi. Selvästikin 

kypsynyt ruissato menetetään, jos sitä ei leikata ajoissa (kohta 1), käsikirjoitus on 

kelvoton, kunnes sen virheet on korjattu (kohta 2) ja kulttuurimuistomerkit rapistuvat 

tai voidaan tärvellä, jos niitä ei suojella (kohta 3). 

 

                                            
67 Tarvetta ilmaisevalla partisiipilla pirktinas  on lisäksi rinnakkaismerkityksenä jostain ostettu 
(itse tehdyn vastakohta). 
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Liettuan kielen muutamissa vakiintuneissa sanonnoissa esiintyy verbeistä niin ikään 

johtimella -tin- konstruoituja muotoja, jotka ovat tarvetta ilmaisevan partisiipin 

kaltaisia mutta jotka eivät kuitenkaan merkitykseltään ilmaise tarvetta suorittaa jotain 

tiettyä tekemistä. Seuraavassa esimerkissä on lueteltu näistä muutamia. 

 
Esimerkki 5.37:   Esimerkkisanontoja tunnuksella -tin- rakennetuista muodoista, jotka  

                            eivät suoranaisesti kuvaa suorituksen tarvetta [DLKG_2006, 355].  

                            Sanonnat on käännetty myös suomen kielelle. 

                               
                                  1.  abejotinas  (tarv. ilm. partis. nom. yks. mask.) pasakojimas 

                                       → arveluttava  (pass. I partis. yks. nom.) kertomus 

                                  2.  mirtinas  (tarv. ilm. partis. nom. yks. mask.) pavojus 

                                       → hengenvaara ( subst.) 

                                  3.  įtartinas  (tarv. ilm. partis. nom. yks. mask.) žmogus 

                                       → epäilyttävä  (pass. I partis. yks. nom.) ihminen                                   

                                  4.  būtinas  (tarv. ilm. partis. nom. yks. mask.) reikalas 

                                       → tärkeä ( adj.), välttämätön  (adj.) asia 

                                  5.  pageidautinas  (tarv. ilm. partis. nom. yks. mask.) svečias 

                                       → toivottu  (pass. II partis. yks. nom.) vieras 

                                   6.  steb ÷tinas  (tarv. ilm. partis. nom. yks. mask.) dalykas 

                                        → hämmästyttävä  (pass. I partis. yks. nom.) asia 

 

Esimerkin kaikissa kuudessa liettuankielisessä lauseessa on käytetty tarvetta 

ilmaisevaa partisiippia. Kuitenkaan missään niistä ei kyseisen partisiipin kuvaama 

toiminta ole luonteeltaan sellaista, että se pitäisi välttämättä käynnistää partisiipin 

pääsanan tarkoitteelle. Kohdat 1, 3 ja 6 ovat sikäli rajatapauksia, että sisällöltään 

kyseenalainen kertomus saa helposti kuulijansa mietteliääksi, epäluotettavan 

tuntuinen ihminen voi kyllä saada – ja yleensä myös saakin – toisen osapuolen 

epäilemään häntä, ja ihmeellinen asia usein hämmästyttää havainnoitsijaansa, mutta 

nämä reaktiot eivät kuitenkaan ole välttämättömiä. Hieman kauemmas tarvetta 

ilmaisevan partisiipin perimmäisestä merkityksestä ajaudutaan kohdassa 5, sillä 

mieluista vierasta ei tarvitse erityisesti alkaa toivoa, jotta hän saapuisi paikalle. 

Kaikkein kärjistetyimmät tapaukset ovat 2 ja 4, joista ensin mainitussa vaaran ei ole 

tarpeen kuolla eikä asian tyhjänpäiväisesti vain olla, vaan näissä sanonnoissa 

tarvetta ilmaisevaa partisiippia käytetään siirtyneessä merkityksessä (liett. perkelta 

reikšm÷). Näiden kahden sanonnan suomenkielisissä vastineissa ei esiinny 
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verbimuotoa vaan substantiivi tai adjektiivi, kun taas muut neljä on käännetty 

passiivin ensimmäistä tai toista partisiippia käyttämällä. 

 

Tarvetta ilmaiseva partisiippi taipuu eri sijamuodoissa samaan tapaan kuin passiivin 

partisiipit, joten taivutuksesta ei esitetä tässä erillistä taulukkoa. Lopuksi esitetään 

vielä esimerkki, johon on koottu tarvetta ilmaisevaa partisiippia eri sijamuodoissa. 

 

Esimerkki 5.38:  Tarvetta ilmaisevan partisiipin sisältäviä esimerkkilauseita (*) 

 
                        1. Vasarą būna soduose daug dirbtin ų (tarv. ilm. partis. gen. mon.)  

                             darbų.                              

                             → Kesäisin puutarhoissa on yleensä paljon tekemistä ( subst.).   

                        2. Kitą savaitę vykdytinam  (tarv. ilm. partis. dat. yks. mask.) projektui  

                            reikia skubiai skirti pinigų.  

                            → Ensi viikolla välttämättä käynnistettävälle  (pass. I partis. yks.  

                                allat.) projektille pitää kiireesti järjestää rahaa. 

                        3. Aš vakar vakare trumpai už÷jau į Naujosios Vilnios remontuotin ą  

                            (tarv. ilm. partis. akk. yks. fem.) geležinkelio stotį.  

                              → Käväisin eilisiltana lyhyesti Naujoji Vilnian remontin tarpeessa  

                                   olevalla  (akt. I partis. yks. adess.) rautatieasemalla.                                       

                         

Tarkasteltaessa esimerkkejä 5.36 ja 5.38, joissa tarvetta ilmaisevaa partisiippia 

käytetään varsinaiseen tarkoitukseensa, havaitaan, että niiden kääntämiseksi 

suomen kielelle voidaan käyttää ensimmäistä partisiippia. Tämä on hyvin 

ymmärrettävissä, sillä ensimmäinen partisiippi kuvaa toimintaa, joka ei vielä ole 

päättynyt. Sen sijaan partisiipin pääluokan valinnassa on häilyvyyttä: välillä 

käännöksessä esiintyy passiivimuoto, mutta toisinaan käytetään aktiivia. Aktiivissa 

olevaan ensimmäiseen partisiippiin turvaudutaan lähinnä silloin, kun halutaan käyttää 

ilmauksia ”jonkin tekemisen tarpeessa oleva” tai ”jotakin vaativa”. Muulloin käytetään 

passiivin ensimmäistä partisiippia. 

 

5.2.5. Partisiippien muodostaminen refleksiiviverbeistä 

 
Liettuan kielen refleksiiviverbit (liett. sangrąžiniai veiksmažodžiai) [DLKG_2006, 288] 

eroavat infinitiivimuodon osalta kielen muista verbeistä siten, että niillä tavanomaista 

infinitiivin päätettä -ti seuraa vielä refleksiiviverbin tunnus -s {esimerkiksi: praus|ti|s  



94 
 

[peseytyä]}, mikäli kyseessä ei ole ns. etuliiteverbi (liett. veiksmažodis su priešd÷liu) 

(vrt. nusi |prausti [ peseytyä]). Etuliiteverbeillä refleksiiviverbin tunnus on sen sijaan 

pidempi, -si-, ja se asetetaan heti etuliitteen perään {esimerkiksi: už|si |kalb ÷ti [puhua 

pitkään jonkun kanssa], vrt. kalb÷tis [keskustella]}. Kieltomuodossa kaikkien 

refleksiiviverbien tunnuksena on kuitenkin etuliitteen perään asetettava -si- 

{esimerkiksi: šypso|ti|s  [hymyillä] ⇒ ne|si |šypso|ti [olla hymyilemättä], 

per|si |valgy|ti [ ylensyödä] ⇒ ne|per|si |valgy|ti [olla syömättä liikaa]}.  

Refleksiiviverbiin liittyvän subjektin vaikutusalue on rajoitetumpi verrattuna sen 

muodostamisen lähtökohtana olevaan tavanomaisen verbin vaikutusalueeseen. 

Kyseiset verbit voidaan jakaa merkityksensä puolesta viiteen pääryhmään, jotka 

esitellään seuraavassa ennen siirtymistä alaluvun varsinaiseen asiaan: 

refleksiiviverbien partisiippimuotojen muodostamiseen. Vaikkei kyseisten pääryhmien 

esittely suoranaisesti olekaan välttämätöntä työn aihealueen kannalta, se helpottaa 

lukijaa kuitenkin hahmottamaan, millaisiin eri tarkoituksiin liettuan refleksiiviverbejä 

voidaan käyttää, ja siten edesauttaa, etteivät refleksiiviverbit jäisi lukijalle käsitteenä 

tarpeettoman abstraktiksi. 

 

5.2.5.1. Lyhyesti refleksiiviverbien käytöstä eri tarkoituksiin 

 
Ensimmäiseen pääryhmään  kuuluvat refleksiiviverbit [DLKG_2006, 288] kuvaavat 

lauseen monikossa olevaan subjektiin kuuluvien osapuolen välistä keskinäistä 

tekemistä, eli niiden objekti on implisiittinen, kun taas niiden lähtökohtana olevan ei-

refleksiiviverbin objekti voidaan valita vapaasti, ja tekeminen on yleensä vain 

yksisuuntaista {esimerkiksi: bučiuo|ti ( ei-refl.) [suudella (jotakuta)] ⇔ bučiuo|ti|s  

(refl.) [suudella toinen toisiaan]}. Tämän ryhmän refleksiiviverbejä vastaavat suomen 

kielessä merkitykseltään ns. resiprookkiset verbit68.  

 
Toisen pääryhmän  refleksiiviverbit [DLKG_2006, 288] kuvaavat tarkasteltavan 

kohteen siirtymistä tai sen sijainnin muuttumista, kun taas niiden ei-refleksiivinen 

kantaverbi kuvaa kohteelle suoritettavaa aktiivista toimintaa, ja verbi saa aina 

objektin {esimerkiksi: sl÷p|ti  (ei-refl.) [kätkeä (jotain)] ⇔ sl÷p|ti|s  (refl.) [piiloutua]}. 

Suomen kielessä merkitykseltään toisen ryhmän refleksiiviverbejä vastaavat verbit 

ovat intransitiiviverbejä, eli ne eivät saa objektia. 

 

                                            
68 Resiprookkisista verbeistä tarkemmin mm. teoksessa ISK_2004 sivulla 481. 
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Kolmannen pääryhmän  refleksiiviverbeihin [DLKG_2006, 288] kuuluu olo- tai 

tunnetilan melko lailla itsestään tapahtuvaa muutosta ilmaisevia verbejä. Niiden ei-

refleksiiviset kantaverbit puolestaan kuvaavat aktiivista toimintaa tilan muuttamiseksi 

{esimerkiksi: guos|ti ( ei-refl.) [lohduttaa (jotakuta)] ⇔ guos|ti|s  (refl.) [lohduttautua 

(jollakin)]}. Myös tämän ryhmän refleksiiviverbejä merkitykseltään vastaavat suomen 

kielen verbit ovat intransitiivisia. 

 
Neljännen pääryhmän  refleksiiviverbejä [DLKG_2006, 288] käytetään lauseessa 

tarkasteltavalle kohteelle luonteenomaisten piirteiden kuvailuun: millä tavoin 

kohteella on usein tapana toimia. Näiden verbien ei-refleksiiviset vastinverbit 

puolestaan kuvaavat yksittäistä, ainutkertaista tapahtumaa, joka saa myös objektin 

{esimerkiksi: keik|ti (ei-refl.) [kirota (joku)] ⇔ keik|ti|s  (refl.) [kiroilla]}. Suomen 

kielessä samaa merkitsevistä verbeistä monet kuuluvat ns. frekventatiivisiin 

verbijohdoksiin [ISK_2004, 349–353]. 

 
Viimeisen eli viidennen pääryhmän  refleksiiviverbit [DLKG_2006, 288] kuvaavat 

epäsuoraa lopputulosta, joka saavutetaan pitkällä työrupeamalla. Kyseiset verbit 

eivät saa objektia, kun taas niiden ei-refleksiiviset kantaverbit ovat transitiivisia, ja 

voivat kuvata myös lyhytkestoista, ainutkertaista tapahtumaa {esimerkiksi: kep|ti (ei-

refl.) [paistaa (jotakin)] ⇔ pri|si |kep|ti  (refl.) [paistaa (suuri määrä kerrallaan)]}. 

 
Joillakin verbeillä refleksiivinen muoto voi korostaa lisäksi toiminnan tehokkuutta tai 

tarmokkuutta verbin ei-refleksiiviseen varianttiin verrattuna {esimerkiksi: grieb|ti  (ei-

refl.) [tarttua johonkin (esineeseen)] ⇔ grieb|ti|s  (refl.) [ryhtyä johonkin, panna 

toimeksi]}. Lisäksi refleksiiviverbit voivat ilmaista spontaania ja itsestään tapahtuvaa 

toimintaa, kun taas niiden ei-refleksiivinen vastinverbi on normaali transitiiviverbi 

{esimerkiksi: karto|ti  (ei-refl.) [toistaa (jotakin)] ⇔ karto|ti|s  (refl.) [toistua]}. 

Seuraavassa esitetään vielä muutama esimerkkilause refleksiiviverbien erilaisista 

käyttötavoista. 

 
Esimerkki 5.39:  Refleksiiviverbien ja niiden ei-refleksiivisten kantaverbien käytön  

                             vertailua 

 
                            1. T÷vas šiandien visai nebuvo patenkintas manimi ir tod÷l mane  

                                 (obj.) labai bar÷ (ei-refl.). (*) 

                                 → Isä ei ollut tänään minuun laisinkaan tyytyväinen, minkä  

                                       tähden hän haukkui  (transit.) minut (obj.) pystyyn. 
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                            2. Mykolas ir Povilas vakar bar÷si  (refl.; ryhmä 1) mokykloje  

                                 vienas su kitu. (*) 

                                 → Mykolas ja Povilas sättivät  (resipr.) toisiaan eilen koulussa. 

                            3.  Pasl÷pk  (ei-refl.) dovaną (obj.) nuo savo sesers!  (*) 

                                 → Piilota  (transit.) lahja (obj.) siskoltasi! 

                            4.  Saule mūsų, šildyk, švelniai glostyk, nesisl÷pk  (refl.; ryhmä 2)!  

                                  [Taja 2005] 

                                  → Oi aurinkomme, lämmitä, hyväile hellästi, älä piiloudu   

                                        (intransit.)! 

                            5. Bjaurus mokytojas šiandien labai pažemino  (ei-refl.) jo brolį  

                                  (obj.). (*) 

                                  → Ankara opettaja nöyryytti  (transit.) melkoisesti hänen  

                                        veljeään (obj.) tänään. 

                             6. Mindaugas anksčiau ar v÷liau taip dar nusižemins   

                                   (refl.; ryhmä 3).  (*) 

                                    → Ennemmin tai myöhemmin Mindaugas vielä nöyrtyy   

                                          (intransit.). 

                             7.  Ar Rimvydas tave (obj.) sumuš÷  (ei-refl.)?  (*) 

                                    → Antoiko  (transit.) Rimvydas sinulle selkäsaunan (obj.)?  

                             8.  Kęstutis išg÷ręs mušasi  (refl.; ryhmä 4). [DLKG_2006, 288] 

                                   → Juovuspäissään Kęstutis ajautuu  (intransit.) tappeluun.    

                             9.  Palauk  (transit.) manęs (gen. obj.) nors truput÷lį!  (*) 

                                   → Odota  (transit.) minua (obj.) nyt edes hetkisen verran! 

                           10.  Moterys užsilauk÷  (refl.; ryhmä 5) prie parduotuv÷s.  (*) 

                                   → Naiset odottelivat  (frekventatiivinen verbijohdos) väsyksiin  

                                        asti kaupan luona. 

                           11.  Kaimynas grieb ÷ (transit.) kirvį (obj.). [DLKG_2006, 288] 

                                   → Naapuri tarttui  (transit.) kirveeseen (konkreettinen esine). 

                           12.  Kaimynas grieb ÷si  (refl.) darbo (gen. obj.). [DLKG_2006, 288] 

                                   → Naapuri ryhtyi  (intransit.) (innolla) työhön (abstraktimpi  

                                         kohde). 

                           13.  Pakartok  (transit.) man viską (obj.), ką jam pasakei! (*) 

                                   → Toista  (transit.) minulle kaikki (obj.), mitä sanoit hänelle!  

                           14.  Gera proga nesikartoja  (refl.). [DLKG_2006, 288] 

                                  →  Hyvä tilaisuus ei toistu  (intransit., itsestään tapahtuva).  
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Edellisen esimerkin liettuankieliset lauseet on valittu siten, että parittomissa lauseissa 

esiintyy ei-refleksiivinen ja niitä välittömästi seuraavissa parillisissa lauseissa 

vastaavan verbin refleksiivinen johdos. Esimerkeistä havaitaan, että parittomien 

kohtien suomenkielisissäkin versioissa esiintyy kaikkialla joko suoran (kohdat 1, 3, 5, 

7, 9 ja 13) tai epäsuoran (kohta 11) objektin saava verbi. Sen sijaan parillisissa 

lauseissa esiintyvä verbi kuvaa joko toiminnan vastavuoroisuutta (kohta 2), tekijän 

itselleen suorittamaa toimintaa tai häneen kohdistuvaa muutosta (kohdat 4, 6 ja 8), 

toimintaa ilman selkeää ajallista rajoitusta (kohta 10), abstraktia kohdetta (kohta 12) 

ja itsestään tapahtuvaa toimintaa (kohta 14). 

 

5.2.5.2. Refleksiiviverbien aktiivin partisiippimuodot 

 
Refleksiiviverbeistä voidaan muodostaa – aivan kuten ei-refleksiiviverbeistäkin – 

aktiivin partisiippimuodot (liett. veikiamosios rūšies sangrąžiniai dalyviai) kaikissa 

neljässä liettuan kielen aikamuodossa: preesensissä, preteritissä, frekventatiivissa ja 

futuurissa [DLKG_2006, 365–366]. Sitä vastoin käytettävissä olevien sijamuotojen 

valikoima riippuu siitä, onko kyseessä etuliitteen kanssa, mukaan lukien kieltoetuliite 

ne-, vai ilman sitä muodostettu refleksiiviverbi. Useimmat etuliitteettömien 

refleksiiviverbien partisiippimuodoista – tässäkin esiteltävistä erityisesti frekventatiivi- 

ja futuurimuodot – ovat käytännöllisesti katsoen vain teknisiä: ne voidaan 

periaatteessa kyllä muodostaa, mutta yleiskielessä niitä ei juuri käytetä. 

 
Refleksiiviverbin aktiivin partisiipin nominatiivin yksikön maskuliinimuoto 

muodostetaan aikamuodosta riippumatta lähtemällä liikkeelle verbin aktiivin 

indikatiivin kolmannesta persoonamuodosta, josta poistetaan sekä refleksiivipääte  

-si (futuurissa pelkkä -s) että sitä edeltävä persoonamuodon loppuvokaali. Näiden 

tilalle asetetaan tarvittavan aikamuodon mukainen aktiivin partisiipin pääte, joka on 

preesensissä -ąs tai -įs taivutustyypistä riippuen, preteritissä ja frekventatiivissa -ęs 

sekä futuurissa -iąs. Mitä tahansa aikamuotoa osoittavan päätteen perään lisätään 

vielä refleksiivisyyttä kuvaava loppuliite -is {esimerkiksi: praustis (perusm., refl.) 

[peseytyä] → prausi|a|si (akt. ind. prees. yks. 3., refl.) [peseytyy] → prausi| ąs| is 

(akt. partis. prees. nom. yks. mask. refl.) [peseytyvä], kalb÷tis ( perusm., refl.) 

[keskustella] → kalb ÷j|o|si (akt. ind. pret. yks. 3., refl.) [keskusteli] → kalb÷|jęs| is 

(akt. partis. pret. nom. yks. mask. refl.) [keskustellut], rengtis (perusm., refl.) 

[pukeutua] → rengdav|o|si ( akt. ind. frekv. yks. 3., refl.) → rengdav| ęs| is (akt. partis. 

frekv. nom. yks. mask. refl.) [(usein) pukeutunut], mokytis (perusm., refl.) [opiskella] 
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→ mokys|i|s (akt. ind. fut. yks. 3., refl.) [opiskelee] → mokys|iąs| is (akt. partis. fut. 

nom. yks. mask. refl.) [(tulev.) opiskeleva]}.  

 
Refleksiiviverbin aktiivin partisiipin nominatiivin monikon maskuliinimuoto saadaan 

poistamalla vastaavan yksikkömuodon lopussa olevan refleksiivipäätteen -is 

konsonantti -s. Myös tämä sääntö on voimassa kaikille aikamuodoille {esimerkiksi: 

praustis (perusm., refl.) [peseytyä] → prausiąs| is (akt. partis. prees. nom. yks. 

mask. refl.) [peseytyy] → prausiąs| i (akt. partis. prees. nom. mon. mask. refl.) 

[peseytyvät]}. Edellä esitetyt preteritin, frekventatiivin ja futuurin yksikkömuodot 

kalb÷jęsis, rengdavęsis ja mokysi ąsis olisivat siten monikossa samaa 

muodostamissääntöä noudattaen vastaavasti kalb ÷jęsi  [keskustelleet], rengdavęsi  

[(usein) pukeutuneet] ja mokysiąsi  [(tulev.) opiskelevat]. 

 
Refleksiiviverbien aktiivin partisiipin nominatiivin yksikön feminiinimuoto saadaan 

muodostettua kaikissa aikamuodoissa poistamalla aluksi aktiivin indikatiivin 

preesensin kolmannesta persoonamuodosta – aivan kuin maskuliineillakin – sekä 

refleksiivipääte -si (futuurissa pelkkä -s) että sitä edeltävä loppuvokaali. Jäljelle 

jääneeseen vartaloon liitetään ensiksi aikamuotoa kuvaava tunnus, joka on 

preesensissä -ant tai -int taivutustyypistä riippuen, preteritissä ja frekventatiivissa -usi 

sekä futuurissa -siant69. Tämän perään lisätään vielä feminiinin tunnus -i sekä 

refleksiivisyyttä osoittava pääte -s {esimerkiksi: praustis ( perusm., refl.) [peseytyä] → 

prausi|a|si (akt. ind. pret. yks. 3., refl.) [peseytyy] → prausi|ant|i| s (akt. partis. 

prees. nom. yks. fem. refl.) [peseytyvä]}. Vastaavalla tavalla saataisiin muodostettua 

yksikön nominatiivin feminiinin preteriti-, frekventatiivi- ja futuurimuodot kalb ÷jusis  

[keskustellut], rengdavusis  [(usein) pukeutunut] ja mokysiantis  [(tulev.) opiskeleva]. 

 
Haluttaessa muodostaa refleksiiviverbeistä aktiivin partisiipin nominatiivin monikon 

feminiinimuoto toimitaan aluksi samoin kuin yksikköä muodostettaessa. Erona on 

kuitenkin preesensin tunnusten -ant ja -int sisältämän konsonantin t pehmeneminen 

č:ksi tätä seuraavan feminiinin tunnuksen i vaikutuksesta. Feminiinin tunnusta seuraa 

nyt vielä monikon tunnus -os, joka sulautuessaan yhteen refleksiivisyyden tunnuksen 

-si kanssa saavuttaa muodon -osi. Feminiinien monikon muodostamissääntö pätee 

kaikkien neljän aikamuodon kohdalla {esimerkiksi: praustis (perusm., refl.) 

[peseytyä] → prausi|a|si (akt. ind. pret. yks. 3., refl.) [peseytyy] → prausi|an č|i|os |i 

(akt. partis. prees. nom. mon. fem. refl.) [peseytyvät]}. Samalla periaatteella 

                                            
69 Futuurin muodostamissa on muutamia erikoistilanteita verbin vartalon päättyessä 
konsonantteihin s, z, š ja ž. Ne käsiteltiin edellä alaluvussa 5.2.1.4. 
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saataisiin muodostettua monikon nominatiivin feminiinin preteriti-, frekventatiivi- ja 

futuurimuodot kuten kalb÷jusiosi  [keskustelleet], rengdavusiosi  [(usein) 

pukeutuneet] ja mokysian čiosi  [(tulev.) opiskelevat]. 

 
Ilman etuliitteitä muodostettavista refleksiiviverbeistä ei nykyisessä liettuan 

yleiskielessä ole juuri käytössä muita partisiipin sijamuotoja kuin nominatiivi 

[DLKG_2006, 366]. Jos on tarpeen muodostaa refleksiiviverbien partisiipista jokin 

muu sijamuoto kuin nominatiivi, käytetään verbistä pidempää, etuliitteellistä muotoa 

{esimerkiksi: be|si| juokian čio  (akt. partis. prees. gen. yks. mask. refl. etul.) 

[nauravan], be|si |juokian čiais (akt. partis. prees. instr. mon. mask. refl. etul.) 

[nauravin(e), nauravien kanssa], be|si |juokian čią (akt. partis. prees. akk. yks. fem. 

refl. etul.) [nauravaa, nauravan]}. Etuliitteen be- lisäksi refleksiiviverbeillä voi esiintyä 

myös muita tekemisen jatkuvuutta korostavia etuliitteitä kuten te- ja tebe- sekä 

kieltoetuliitteitä ne- ja nebe- {esimerkiksi: tesikalba [keskustelevat (vieläkin)], 

tebesišypsai [hymyilet (yhä edelleen)], nesidaro  [ei muutu (miksikään)], 

nebeatsidaro [eivät enää avaudu]. Etuliitteellisten refleksiiviverbien aktiivin 

partisiipeista on olemassa kaikki sijamuodot. 

 
Etuliitteettömät refleksiiviverbien aktiivin partisiippimuodot kuvaavat usein lauseen 

pääsisältöä (pagrindinis veiksmas) [DLKG_2006, 366]. Näistä useimmin käytettyjä 

ovat partisiipin preteritimuodot. Erityisesti epäsuorassa esityksessä ne voivat korvata 

predikaattiverbin. Suomenkieliseen käännökseen ei välttämättä mikään verbin 

nominaalimuodoista tunnu luontevalta, kuten seuravasta esimerkistä käy ilmi. 

 
Esimerkki 5.40:  Etuliitteettömien refleksiiviverbien aktiivin partisiippien käyttöä  

                               lauseen pääsisällön kuvaamisessa [DLKG_2006, 366] 

 
                               1. Sakoma, kad Jūraitis nieko nesakąs  (1), tik juoki ąsis  (2).70  

                                   (1): akt. partis. kieltoetuliitt. prees. nom. yks. mask. 

                                   (2): akt. partis. prees. nom. yks. mask. refl. 

                                      → Kerrotaan, ettei  Jūraitis sano  (1) sanaakaan, vaan hän  

                                           ainoastaan nauraa  (2). 

                                    (1), (2): akt. indikat. prees. yks. 3.; näistä (1) kieltomuodossa  

                                2. „Tai toks miškas trauk ęsis  (akt. partis. ei-etul. refleksiiviv.  

                                     pret. nom. yks. mask.) per Lietuvos žemę”71 

                                            
70 Lause on lainattu teokseen DLKG I. Simonaityt÷lta (1897–1978). 
71 Kyseinen runon säe on lainattu teokseen DLKG A. Baranauskasilta (1835–1902). 
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                                      → (vapaasti:) ”Nuo metsät ovat  (perfektin apuv., akt. indikat.  

                                                               prees. yks. 3.) jo väistyneet  (akt. II partis.  

                                                               mon. nom. → akt. indikat. perf.) Liettuan  

                                                              maaperältä”. 

                                3. Rytoj ir jis taisysi ąsis  (akt. partis. ei-etul. refleksiiviv.  

                                     fut. nom. yks. mask.)72.  

                                    →  Huomenna hänkin on  (akt. indikat. prees. yks. 3.) jo  

                                            kunnossa (predikat.). 

 
Esimerkin kaikissa kohdissa kerrotaan epäsuorasti jonkun toisen tekemisistä (kohdat 

1 ja 3) tai melko lailla itsestään tapahtuneista asioista (kohta 2). Liettuan kielessä 

tällaisesta esitystavasta käytetään nimitystä relatiivi (liett. reliatyvas). 

 

5.2.5.3. Refleksiiviverbien passiivin partisiippimuodot 

 
Liettuan kielen refleksiiviverbien passiivin partisiipit (liett. neveikiamosios rūšies 

sangrąžiniai dalyviai) ovat – toisin kuin niiden aktiivin partisiipit – neutrimuotoja 

lukuun ottamatta aina etuliitteellisiä [DLKG_2006, 367]. Siten ne taipuvat myös 

kaikissa sijamuodoissa niin kuin edellä esitellyt refleksiiviverbien etuliitteelliset 

aktiivinkin partisiippimuodot. Refleksiiviverbien passiivin partisiipit voidaan 

muodostaa, kuten ei-refleksiivisistäkin verbeistä, kaikissa muissa aikamuodoissa 

paitsi frekventatiivissa. Niiden yksikön maskuliinimuoto saadaan rakennettua kaikissa 

näissä aikamuodoissa poistamalla aktiivin indikatiivin preesensin kolmannesta 

persoonamuodosta refleksiivipääte -si, jonka tilalle sijoitetaan passiivin partisiipin 

tunnus -ma, jota seuraa vielä yksikön maskuliinin tunnus -s. Lisäksi muodon alkuun 

asetetaan etuliite {esimerkiksi: ap-, at-, be-, ne-, pa-, už jne.}, jonka perään liitetään 

refleksiivisyyttä kuvaava tunnus -si- {esimerkiksi: moky|ti|s  (perusm., refl.) [opiskella] 

→ moko|si ( akt. ind. prees. yks. 3., refl.) [opiskelee] → be|si |moko|ma |s (pass. 

partis. prees. nom. yks. mask., refl. etul.) [opiskelema]}. Samalla tavoin menetellään 

preesensin ohella myös preteritissä ja futuurissa {esimerkiksi: dažy|tis [värjäytyä] → 

nu |si| dažytas [värjätty], kalb ÷tis → pa|si| kalb ÷simas [(tulev.) keskusteltava]}. 

Etuliitteelliset refleksiivimuodot taipuvat suvun ja luvun mukaan täysin samaan 

tapaan kuin adjektiivit, joten niiden taivutusta ei tässä tarkemmin esitellä. 

 

                                            
72 Esimerkin sanonta on lainattu teokseen DLKG Šakynan murteesta Šiauliain alueelta. 



101 
 

Kuten edellä todettiin, ilman etuliitettä voi refleksiiviverbin passiivin partisiippi esiintyä 

ainoastaan neutrimuotoisena. Passiivin partisiipin refleksiiviverbien neutrimuodot 

saadaan muodostettua preesensissä sekä yksikössä että monikossa lisäämällä 

verbin indikatiivin yksikön kolmannen persoonamuodon refleksiivipäätteen -si eteen 

passiivin partisiipin preesensin tunnus -m, jonka perään liitetään vielä välivokaali -a- 

{esimerkiksi: maudy|ti|s  (perusm., refl.) [kylpeä] → maudo|si (akt. ind. prees.  

yks. 3.) [kylpee] → maudo|ma |si (pass. partis. prees. nom. neutri, refl.) [kylvetään 

(ollaan kylvyssä)]}. Sitä vastoin refleksiiviverbien passiivin partisiipin preteritin neutri 

muodostetaan lähtemällä liikkeelle verbin persusmuodosta. Sen lopusta poistetaan 

infinitiivin ja refleksiiviverbin tunnukset -ti ja -s, ja tilalle asetetaan järjestyksessä 

passiivin partisiipin preesensin tunnus -t, välivokaali -a- ja kolmannen persoonan 

refleksiivipääte -si {esimerkiksi: maudy|ti|s  (perusm., refl.) [kylpeä] → maudy 

(päätteetön inf.) → maudy|ta |si (pass. partis. pret. nom. neutri., refl.) [kylvetty (oltu 

kylvyssä)]}. Refleksiiviverbien passiivin partisiipin neutrin futuurimuotoja ei 

yleiskielessä esiinny. Neutrimuodot voidaan muodostaa myös etuliiteverbeistä. 

Kyseisessä tapauksessa ne ovat kirjoitusasultaan yhdenmukaiset yksikön 

feminiinimuotojen kanssa {esimerkiksi: nusirašy|ti (perusm., refl.) [jäljentää] → 

nu|si |rašyta ( pass. partis. pret. nom. neutri/yks. fem., refl. etul.) [jäljennetty]}. 

Lopuksi esitetään vielä muutama esimerkkilause, joissa on käytetty refleksiiviverbien 

passiivin partisiippimuotoja. 

 
Esimerkki 5.41:  Refleksiiviverbien passiivin partisiippimuotoja sisältäviä lauseita (*)                           

 
                            1. Šioje pirtyje būdavo prausiamasi  (apuv. būti akt. indikat. frekv. +  

                                pass. partis. prees. nom. neutri, refl. → pass. indikat. frekv.) prieš   

                                antrąjį pasaulinį karą. 

                                 → Tässä saunassa peseydyttiin  (pass. indikat. imperf.) usein  

                                      ennen toista maailmansotaa. 

                            2. Pirkion atsineštomis  (pass. partis. pret. instr. mon. fem. refl.  

                                 etul.) malkomis gal÷tum kūrenti krosnį. 

                                   → Pirttiin tuomillasi  (agenttipartis. mon. adess.) haloilla  

                                         voisit lämmittää uunin. 

                             3. Izraeliečių ir palestiniečių ugnies nutraukimo sutartis teb÷ra  

                                 nepasirašyta  (pass. partis. pret. nom. yks. fem. refl. etul.).  

                                 → Israelilaisten ja palestiinalaisten tulitaukosopimus on yhä  

                                      edelleen allekirjoittamaton  (kieltopartis. yks. nom.). 
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Käännettäessä refleksiiviverbistä muodostettua liettuan passiivin partisiippia 

suomeksi ei ole mitään yksikäsitteistä ohjesääntöä. On olemassa tapauksia, joissa 

voidaan käyttää pelkkää finiittistä passiivin verbimuotoa (kts. lause 1). Toisinaan on 

mahdollista turvautua agenttipartisiippiin, sillä verbin refleksiivisyys korostaa usein 

lauseen subjektin tekemää työtä (kts. lause 2). Mikäli taas refleksiiviverbin passiivin 

partisiippi on kieltomuodossa, tulee kieltopartisiipin käyttäminen kyseeseen sen 

yhtenä käännösvaihtoehtona (kts. lause 3). 

 

5.2.6. Partisiippien pronominaalimuodot 

 
Liettuan kielen useimmista adjektiiveista ja lukusanoista on mahdollista muodostaa 

erityiset pronominaalimuodot (liett. įvardžiuotin÷s formos) [DLKG_2006, 185–187], 

joista käytetään myös nimityksiä määräiset muodot ja pitkät muodot. Ennen 

varsinaista partisiippien pronominaalimuotojen tarkastelua esitetään johdantona 

asialle kaikille pronominaalimuodoille tyypillisiä piirteitä.  

 
Pronominaalimuotojen pääasiallinen käyttötarkoitus on määritellä jokin tietty, usein 

käytössä tarvittava käsite taikka korostaa tai erottaa tunnistettavaksi tarkasteltava 

kohde isomman ryhmän keskuudesta [LKK_2008]. Niitä käytetään mm. puhuttaessa 

kohteista, jotka ovat yleismaailmallisesti tunnettuja kuten yksikäsitteisistä 

paikannimistä {esimerkiksi: Juodoji j ūra [Mustameri]: Euroopan ja Aasian välissä 

sijaitseva yksittäinen merialue – ei siis ihan mikä tahansa meri, jonka vesi on mustaa 

(vrt. juoda j ūra)} tai jotka ovat selkeästi määriteltyjä {esimerkiksi: Naujasis 

Testamentas [Uusi Testamentti]: Raamatun uudempi osa – ei siis mikä tahansa 

testamentti (perintöasiakirja), joka on hiljakkoin laadittu}. Määrittely voi olla myös 

huomattavasti edellä esitettyä paikallisempaa, kuten vaikkapa käsitteessä trečioji 

vidurin ÷ mokykla [keskikoulu numero 3 (siinä kaupungissa, josta paraikaa on 

kyse)]. On ilmeistä, että käsitteen tarkoite muuttuu sitä mukaa kun 

tarkasteluympäristönä oleva kaupunki vaihtuu vaikkapa Vilnasta Kaunasiksi. Lisäksi 

on mahdollista, että määrittely on sidottu voimakkaasti tiettyyn valtio- tai 

kulttuuritaustaan, kuten käsite vasario šešioliktoji  [helmikuun 16. päivä – Liettuan 

itsenäisyyspäivä]: kyseinen päivä ei välttämättä herätä suuria tunteita Liettuan 

ulkopuolella. Esimerkkinä pronominaalimuotojen käyttämisestä jonkin henkilön 

ryhmästä esille tuomiseksi kävisi vaikkapa gražioji lietuvait ÷ [kaunis liettualaistyttö]: 

tällöin hän mitä ilmeisimmin erottuu kauneutensa puolesta muusta ryhmästä. 

Edellisen esimerkin kaltaiset ilmaukset voivat olla myös subjektiivisesti värittyneitä eli 
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tarkastelijan näkemyksistä riippuvaisia. Pronominaalimuotoja käytetään 

määritelmissä erityisesti silloin, kun adjektiivin tavanomainen muoto voisi aiheuttaa 

sekaannusta. Tällaisista tilanteista kelpaisivat esimerkeiksi vaikkapa lengvoji 

pramon ÷ [kevyt (ei helppo!) teollisuus] ja sveikieji skai čiai [kokonaisluvut  (eivät 

terveet!) luvut]. Määräinen muoto esiintyy usein myös virastojen, instituutioiden ja 

viranhaltijoiden nimityksissä, joista voitaisiin mainita esimerkkeinä aukščiausiasis 

teismas [ korkein oikeus] ja vyriausiasis redaktorius [ päätoimittaja] [LKK_2008]. 

 
Pronominaalimuodot voidaan liettuan kielessä muodostaa adjektiivien lisäksi myös 

partisiipeista [DLKG_2006, 365–367]. Myös tällöin ne kuvaavat jotakin hyvin 

määriteltyä tai lauseyhteydestä helposti tunnistettavaa kohdetta {esimerkiksi: 

Mokomas|is  lietuvių kalbos žodynas [Mok_2000] [Liettuan kielen 

opiskelu sanakirja]}. Pronominaalimuotoja käytetään aktiivin partisiipeista kaikissa 

sijamuodoissa ja kaikissa muissa aikamuodoissa paitsi frekventatiivissa. 

Frekventatiivimuotoja ei partisiipin pronominaalimuodoilla liettuan nykykielessä 

esiinny, sillä pronominaalimuotoja käytetään usein tarkasteltavan kohteen 

ominaisuuksien tai piirteiden ilmaisemiseen, joihin tarkoituksiin menneisyydessä 

toistunutta tekemistä kuvaava frekventatiivi soveltuu aikamuotona huonosti 

[DLKG_2006, 367]. Koska pronominaalimuotojen tarkastelu ei kuulu tämän 

tutkielman keskeisimpään aihepiiriin, esitellään seuraavassa niiden muodostaminen 

eri pääluokissa ainoastaan kursorisesti ja melko vähin esimerkein.  

 

5.2.6.1. Aktiivin partisiippien pronominaalimuodot 

 
Partisiippien määräisten muotojen rakentaminen poikkeaa adjektiivien määräisten 

muotojen rakentamisesta jossain määrin maskuliineilla. Sen sijaan feminiineistä ne 

muodostetaan nykykielessä73 aivan samaan tapaan kuin adjektiiveistakin. 

Tarkastellaan seuraavassa ensinnä maskuliinin nominatiivimuotojen muodostamista 

kaikissa aikamuodoissa. Feminiinien muodostamiseen palataan heti tämän perään. 

 
Partisiipin yksikön maskuliinin nominatiivin pronominaalimuodon rakentaminen lähtee 

kaikissa aikamuodoissa liikkeelle vastaavasta ei-pronominaalisesta, varsinkin 

preteritissä ja futuurissa verrattain harvoin käytettävästä pitkästä yksikkömuodosta, 

joka päättyy kaikissa aikamuodoissa -is. Pronominaalimuotoon päästään vaihtamalla 

                                            
73 Vanhakantaisessa kielessä aktiivin partisiipin nominatiivin yksikön feminiinin 
pronominaalimuodot eri aikamuodoissa saatiin liittämällä vastaavan ei-pronominaalimuodon 
perään suoraan tunnus -ji [DLKG_2006, 367]. 
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sen päätteen lyhyt vokaali -i pitkäksi eli -y:ksi ja lisäämällä tämän jatkeeksi vielä 

maskuliinin määräisen muodon tunnus -is {esimerkiksi: pirkti (perusm.) [ostaa] → 

perk|a ( akt. ind. prees. yks. 3.) → perk|ant|i s (akt. partis. prees. nom. yks. mask. 

pitkä muoto) [ostava] → perk|ant|y s| is (akt. partis. prees. nom. yks. mask. 

pronominaalimuoto) [(joku hyvin määritelty) ostava]}. Preteritissä ja futuurissa 

kyseiset muodot olisivat pirk|u|sy s| is [(joku hyvin määritelty) ostanut] ja 

pirk|siant|y s| is [(joku hyvin määritelty, tulev.) ostava]. Preteritimuodon 

rakenneosana esiintyy preteriti-, ja futuurimuodon lähtökohtana on puolestaan 

infinitiivivartalo, jotka verbillä pirkti  ovat tosin samannäköiset (pirk) 74. 

 
Vastaavat nominatiivin monikon maskuliinin pronominaalimuodot saadaan aikaan 

lähtemällä liikkeelle ei-pronominaalisesta pitkästä monikkomuodosta, jonka 

päätteenä on kaikissa aikamuodoissa -ys. Edellä mainitun päätteen tilalle asetetaan 

diftongi -ie, jota seuraa vielä monikon määräisen muodon tunnus -ji {esimerkiksi: 

pirkti (perusm.) [ostaa] → perk|a ( akt. ind. prees. yks. 3.) → perk|ant|ys  (akt. partis. 

prees. nom. mon. mask. pitkä muoto) [ostavat] → perk|ant|ie |ji (akt. partis. prees. 

nom. mon. mask. pronominaalimuoto) [(jotkut hyvin määritellyt) ostavat]}. Preteritissä 

ja futuurissa monikon maskuliinin pronominaalimuodot olisivat vastaavasti 

pirk|u|s|ie |ji [(jotkut hyvin määritellyt) ostaneet] ja pirk|siant|ie |ji [(jotkut hyvin 

määritellyt, tulev.) ostavat]. Näiden muotojen lähtökohtina olevat vartalot ovat samat 

kuin yksikössäkin, eli preteritissä preteritivartalo ja futuurissa infinitiivivartalo. 

 
Partisiipin yksikön feminiinin nominatiivin pronominaalimuodon lähtökohtana on 

maskuliinien tavoin vastaava ”yksinkertainen” eli ei-pronominaalimuoto, jota tosin 

feminiineillä esiintyy yleiskielessä huomattavasti maskuliineja useammin. Muodon 

tunnuksena on kaikissa aikamuodoissa -ioji. Tunnus liitetään preteritissä suoraan 

yksinkertaisen muodon perään {esimerkiksi: pirkti (perusm.) [ostaa] → pirko (akt. 

ind. pret. yks. 3.) → pirk|u|si (akt. partis. pret. nom. yks. fem.) [ostanut] → 

pirk|u|s| ioji (akt. partis. pret. nom. yks. fem. pronominaalimuoto) [(joku hyvin 

määritelty) ostanut]}. Preesens- ja futuurimuotojen kohdalla toimitaan muuten 

samoin, mutta koska yksinkertainen muoto päättyy -ti, joudutaan t vaihtamaan i:n 

edellä vielä č:ksi ennen tunnuksen -ioji liittämistä loppuun. Verbistä pirkti 

muodostetut partisiipin preesensin ja futuurin yksikön pronominaalimuodot olisivat 

siten perk|an č|ioji ja pirk|sian č|ioji.  

                                            
74  Pronominaalimuodot voitaisiin teknisesti muodostaa myös frekventatiivissa {esimerkiksi 
verbistä pirkti  [ostaa] → pirkdav ęsis  (akt. partis. frekv. nom. yks. mask. 
pronominaalimuoto)}. Kyseiset muodot ovat kuitenkin harvinaisia, eikä niitä esitellä 
esimerkiksi teoksessa DLKG. 
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Partisiipin nominatiivin monikon feminiinin pronominaalimuoto saadaan liittämällä 

vastaavan ei-pronominaalimuodon perään tunnus -ios käytetystä aikamuodosta 

riippumatta {esimerkiksi: pirkti (perusm.) [ostaa] → perka (akt. ind. prees. yks. 3.) → 

perk|an č|ios (akt. partis. prees. nom. mon. fem.) [ostavat] → perk|an č|ios| ios (akt. 

partis. prees. nom. mon. fem. pronominaalimuoto) [(jotkut hyvin määritellyt) ostavat]}. 

Preteritissä ja futuurissa kyseiset muodot olisivat pirk|u|sios| ios [(jotkut hyvin 

määritellyt) ostaneet] ja pirk|sian č|ios| ios [(jotkut hyvin määritellyt, tulev.) ostavat]. 

 
Seuraavassa esitetään kaksi taulukkoa, jotka kuvaavat aktiivin partisiippien 

pronominaalimuotojen taivutusta aikamuodoittain eri sijamuodoissa yksikössä ja 

monikossa. Taivutus on yhdenmukainen adjektiivin määräisten muotojen taivutuksen 

kanssa [DLKG_2006, 185–186]. Ensimmäinen taulukoista sisältää maskuliinien ja 

jälkimmäinen feminiinien taivutuksen. Esimerkkiverbiksi on valittu pirkti [ ostaa]75. 

 
Taulukko 5.9:  Aktiivin partisiippien pronominaalimuotojen maskuliinien taivutus  

                           eri aika- ja sijamuodoissa verbistä pirkti  (*) 

 

 Maskuliini  

 
Yksikkö  Monikko  

preesens preteriti futuuri preesens preteriti futuuri 

NOM perkantysis pirkusysis pirksiantysis perkantieji pirkusieji pirksiantieji 

GEN perkančiojo pirkusiojo pirksiančiojo perkančiųjų pirkusiųjų pirksiančiųjų 

DAT perkančiajam pirkusiajam pirksiančiajam perkantiesiems pirkusiesiems pirksiantiesiems 

AKK  perkantįjį pirkusįjį pirksiantįjį perkančiuosius pirkusiuosius pirksiančiuosius 

INS perkančiuoju pirkusiuoju pirksiančiuoju perkančiaisiais pirkusiaisiais pirksiančiaisiais 

LOK perkančiajame pirkusiajame pirksiančiajame perkančiuosiuose pirkusiuosiuose pirksiančiuosiuose 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
75 Vastaavanlaiset taulukot löytyvät teoksesta DLKG sivuilta 368–369, mutta niissä 
esimerkkiverbinä on dirbti [tehdä työtä]. 
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Taulukko 5.10:  Aktiivin partisiippien pronominaalimuotojen feminiinien taivutus  

                             eri aika- ja sijamuodoissa verbistä pirkti  (*) 

 

 Feminiini  

 
Yksikkö  Monikko  

preesens  preteriti futuuri preesens  preteriti futuuri 

NOM perkančioji pirkusioji pirksiančioji perkančiosios pirkusiosios pirksiančiosios 

GEN perkančiosios pirkusiosios pirksiančiosios perkančiųjų pirkusiųjų pirksiančiųjų 

DAT perkančiajai pirkusiajai pirksiančiajai perkančiosioms pirkusiosioms pirksiančiosioms 

AKK  perkančiąją pirkusiąją pirksiančiąją perkančiąsias pirkusiąsias pirksiančiąsias 

INS perkančiąja pirkusiąja pirksiančiąja perkančiosiomis pirkusiosioms pirksiančiosiomis 

LOK perkančiojoje pirkusiojoje pirksiančiojoje perkančiosiose pirkusiosiose pirksiančiosiose 

 

Seuraavassa esitetään vielä muutama esimerkkilause aktiivin partisiippien 

pronominaalimuotojen käytöstä suomenkielisine käännöksineen.  

 
Esimerkki 5.42:   Esimerkkilauseita aktiivin partisiipin pronominaalimuotojen käytöstä                           

 
                            1. Italų kalbos savarankiško mokymosi kursas pradedantiesiems                                

                                (akt. partis. prees. dat. mon. mask. pronominaalimuoto)  

                                [Stropien÷ 2006] 

                              → Italian kielen itseopiskelukurssi aloittelijoille  (subst. mon.  

                                     allat.) 

                            2. N÷ vienas baigusysis  (akt. partis. pret. nom. yks. mask.                              

                                 pronominaalimuoto) neturi perspektyvaus darbo. [LKD_2005] 

                                 → Yhdelläkään opintonsa päättäneellä  (akt. II partis. yks.  

                                       adess.) ei ole näköalapaikkaa työelämään.       

                            3.  Atvykusieji  (akt. partis. pret. nom. mon. pronominaalimuoto) į          

                                    JAV laikinai neteks savo elektroninių prietaisų. [VE_2008] 

                                    → Yhdysvaltoihin saapuneet  (akt. II partis. mon. nom.; subj.)  

                                         eivät tilapäisesti saa käyttöönsä elektronisia laitteitaan.                                

                             4. Žem÷s ūkio sektoriuje 2050-aisiais metais dirbsian čiųjų (akt.  

                                  partis. fut. gen. mon. pronominaalimuoto) kiekis yra dar sunkiai  

                                 numatomas. (*) 
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                                 → Maataloussektorilla vuonna 2050 työskentelevien  (akt. I  

                                       partis. mon. gen.) lukumäärä on vielä vaikeasti  

                                          ennustettavissa. 

                                
Edellisen esimerkin perusteella näyttäisi siltä, että liettuan aktiivin partisiipin 

pronominaalimuodot ovat toisinaan käännettävissä suomeksi substantiivisesti 

käytetyillä aktiivin I tai II partisiipilla. Näin on tapahtunut lauseissa 2 ja 4. 

Ensimmäisessä lauseessa on suomenkielisessä versiossa sitä vastoin luovuttu 

kokonaan nominaalimuodosta, ja sen tilalla on verbimuodon sijaan substantiivi. 

Suomenkielessä lauseessa liettuan aktiivin partisiippia edustava ensimmäisen tai 

toisen partisiipin pronominaalimuoto voi esiintyä itsenäisenä myös objektin tai 

subjektin asemassa kuten edellä lauseessa 3. 

 

5.2.6.2. Passiivin partisiippien pronominaalimuodot 

 
Pronominaalimuodot saadaan muodostettua paitsi aktiivin, niin myös passiivin 

partisiipeista. Ne ovat olemassa kaikissa niissä aikamuodoissa, joissa yksinkertaisia 

passiivin partisiippeja esiintyy, eli preesensissä, preteritissä ja futuurissa. 

 
Passiivin partisiipin nominatiivin maskuliinin yksikön pronominaalimuoto saadaan 

lisäämällä vastaavan yksinkertaisen partisiippimuodon perään pronominaalimuodon 

tunnus -is riippumatta siitä, mikä aikamuoto on kyseessä {esimerkiksi: pirk|ti 

(perusm.) [ostaa] → perka ( akt. ind. prees. yks. 3.) → perka|m|as ( pass. partis. 

prees. nom. yks. mask.) [ostettava] → perka|mas| is (pass. partis. prees. nom. yks. 

mask. pronominaalimuoto) [(jokin hyvin määritelty) ostettava]. Vastaavat muodot 

yksikön preteritissä ja futuurissa olisivat pirk|t|as| is [(jokin hyvin määritelty) ostettu] ja 

pirk|simas| is [(jokin hyvin määritelty, tulev.) ostettava]. Preteritimuodolla on 

lähtökohtanaan preteriti- ja futuurimuodolla infinitiivivartalo. Maskuliinin monikon 

pronominaalimuoto saadaan puolestaan lisäämällä vastaavan yksinkertaisen 

muodon perään tunnus -ieji aikamuodosta riippumatta {esimerkiksi: pirk|ti (perusm.) 

[ostaa] → perka ( akt. ind. prees. yks. 3.) → perka|m|i ( pass. partis. prees. nom. 

mon. mask.) [ostettavat] → perka|m| ieji (pass. partis. prees. nom. mon. mask. 

pronominaalimuoto) [(jotkin hyvin määritellyt) ostettavat]}. Preteritissä ja futuurissa 

kyseiset muodot olisivat pirk|t| ieji [(jotkin hyvin määritellyt) ostetut] ja pirk|s|im| ieji 

[(jotkin hyvin määritellyt, tulev.) ostettavat], jotka perustuvat vastaavien 

yksikkömuotojen tapaan preteriti- vs. infinitiivivartaloon. 
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Feminiineillä passiivin partisiipin pronominaalimuotojen muodostaminen noudattelee 

täysin samoja periaatteita kuin alaluvussa 5.2.6.1. esitelty vastaavien aktiivimuotojen 

rakentaminen: nominatiivin päätteenä esiintyy yksikössä -oji ja monikossa -ios. 

Ainoana erona on pantava merkille, että aktiivin preesensin ja futuurin 

yksikkömuodoille tehtyä konsonantin mukautusta t → č ei passiivissa esiinny, sillä 

passiivin partisiipin feminiinien yksinkertaiset muodot eivät milloinkaan pääty 

vokaaliin -i. Esimerkiksi verbistä pirkti saadaan siten passiivin partisiipin preesensin, 

preteritin ja futuurin yksikön pronominaalimuodoiksi järjestyksessä → perka ( akt. ind. 

prees. yks. 3.) → perka|m|oji [(jokin hyvin määritelty) ostettava], pirkti (perusm.) → 

pirk|t|oji  [(jokin hyvin määritelty) ostettu] ja pirk|s|im|oji [(jokin hyvin määritelty, 

tulev.) ostettava], ja vastaavat monikkomuodot ovat perka|m|os| ios [(jotkin hyvin 

määritellyt) ostettavat], pirk|tos| ios [(jotkin hyvin määritellyt) ostetut] ja 

pirk|si|mos| ios [(jotkin hyvin määritellyt, tulev.) ostettavat]. 

 
Koska passiivin partisiipin pronominaalimuodot taipuvat eri sijamuodoissaan täysin 

aktiivin partisiipin pronominaalimuotojen tavoin, voidaan maskuliinimuotojen 

taivutuksessa käyttää apuna edellä esitettyä taulukkoa 5.9. ja feminiinimuotojen 

osalta taulukkoa 5.10. Lopuksi esitetään kuitenkin vielä esimerkki passiivin partisiipin 

pronominaalimuotojen käyttöön liittyen. 

 
Esimerkki 5.43:   Esimerkkilauseita passiivin partisiipin pronominaalimuodoista 

 
                        1. „Žieduotieji  (pass. partis. pret. nom. mon. mask.  

                                 pronominaalimuoto) paukščiai“  yra viena iš Vitalijos  

                                 Katunskyt÷s dainų. (*)                   

                                  → ”Rengastetut  (pass. II partis. mon. nom.) linnut” on yksi  

                                        Vitalija Katunskyt÷n kappaleista. 

                       2.   Audron÷ niekada nesimok÷ taikomosios  (pass. partis. prees.  

                                gen. yks. fem. pronominaalimuoto) matematikos. (*) 

                                → Audron÷ ei milloinkaan opiskellut sovellettua  (pass. II  

                                      partis. yks. partit.) matematiikkaa.                                       

                      3.     Nesu buvęs Miunchene – rašydamas naudojau būsim ąjį  (pass.  

                               partis. fut. akk. yks. mask. pronominaalimuoto) laiką. [Ext_2007]                                 

                                → En ole käynyt Münchenissä – siispä käytin kirjoittaessani  

                                     futuuria (subst.). 
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Esimerkin liettuankielisistä lauseista on nähtävissä, että passiivin partisiippien 

pronominaalimuodot viittaavat aina johonkin hyvin määriteltyyn kohteeseen. 

Ensimmäisessä lauseessa pronominaalimuodossa esiintyvä kappaleen nimi viittaa 

kuvainnollisesti yhteen tiettyyn pariskuntaan, toisen lauseen sovellettu matematiikka 

on vakiintunut tieteenalan nimitys ja kolmannessa lauseessa on kyse aikamuodon 

nimestä. Lauseiden suomenkielisistä versioista kahdessa ensimmäisessä esiintyy 

passiivin partisiippia. Ensimmäisen lauseen passiivin partisiipin pronominaali-

ilmauksen aikamuoto on yhdenmukainen käännöksen aikamuodon kanssa (preteriti 

vs. menneen ajan eli II partisiippi), mutta toisesta lauseesta nähdään, että sama 

vakiintunut käsite esitetään suomeksi ja liettuaksi eri aikamuotoja käyttäen (liettuaksi 

partisiipin preesens, suomeksi II partisiippi). Kolmannen lauseen liettuan kielen 

pronominaalimuodon sisältävä ilmaus būsimasis laikas kääntyy puolestaan suomeksi 

luontevimmin vastaavaa kieliopillista termiä merkitsevää substantiivia käyttämällä. 

Esimerkin perusteella ei siis voida antaa mitään yleispätevää ohjetta, mitä rakennetta 

käyttämällä liettuan passiivin partisiipin pronominaalimuodot kannattaa kääntää 

suomeksi. 

 

5.3. Puolipartisiippi 

 
Puolipartisiippia (liett. pusdalyvis) käytetään liettuan kielessä kuvaamaan saman 

tekijän, samanaikaisesti hänen pääasiallisen toimintansa ohessa suorittamaa 

sivutyötä. Tarkasteltavat tapahtumat voivat sijoittua mihin ajanhetkeen tahansa: joko 

menneisyyteen, nykyisyyteen tai tulevaisuuteen. Puolipartisiipeista on olemassa 

ainoastaan neljä muotoa: sekä maskuliinien että feminiinien yksikkö- ja 

monikkomuodot. Toisin kuin partisiipit, puolipartisiippi on sijamuodoissa taipumaton. 

 
Puolipartisiippi muodostetaan ottamalla lähtökohdaksi verbin infinitiivi. Siitä 

poistetaan pääte -ti (refleksiivisillä ei-etuliiteverbeillä -tis). Tilalle asetetaan 

puolipartisiipin suffiksi -dam-, jota seuraa partisiipin pääsanan sukua ja lukua 

osoittava pääte, joka on muilla kuin refleksiivisillä ei-etuliiteverbeillä maskuliineilla 

yksikössä -as ja feminiineillä -a sekä monikossa maskuliineilla -i ja feminiineillä -os. 

Refleksiivisillä ei-etuliiteverbeillä päätteet ovat yksikössä maskuliineilla -asis ja 

feminiineillä -asi. Monikossa päätteet ovat vastaavassa järjestyksessä -iesi ja -osi. 

Esimerkiksi verbistä pirk|ti ( perusm.) [ostaa] puolipartisiipin muodot olisivat 

pirk|dam |as (puolipartis. yks. mask.), pirk|dam| a (puolipartis. yks. fem.), pirkdam| i 

(puolipartis. mon. mask.) ja pirk|dam| os (puolipartis. mon. fem.). Kaikkien näiden 
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muotojen suomenkielinen käännös olisi muotoa ostaessa + omistusliite, joka 

määräytyy lauseen tekijän mukaan {esimerkiksi: ostaessa| ni (yks. 1.), ostaessa| si 

(yks. 2.), ostaessa| an (yks. / mon. 3.) jne.}. Seuraavassa on esitettynä muutama 

esimerkkilause, joissa käytetään puolipartisiippia. 

 
Esimerkki 5.44:  Esimerkkilauseita liettuan kielen puolipartisiipin käytöstä  

                                  suomenkielisine käännöksineen 

 
                        1. Taip rašydamas  (puolipartis. yks. mask.) Maironis pirmiausia  

                             galvojo apie vos atgimusią Lietuvos valstybę …  [XXI_2005] 

                             → Näin kirjoittaessaan  (akt. II inf. iness.: temporaalirak.) Maironis  

                                 ajatteli ensi sijassa hädin tuskin uuden itsenäisyyden  

                                 saavuttanutta Liettuan valtiota …    

                              ≈ (Samalla) kun  Maironis kirjoitti  näin, hän ajatteli …  

                        2. Bach‘o laikais trimitininkai grodami  (puolipartis. mon. mask.)  

                              aukštus tonus buvo pasiekę didelio meistriškumo. [Mok_2008_2]                                

                              → Bachin aikoina trumpetistit tavoittelivat korkeita säveliä  

                                     soittamalla  (akt. III inf. adess.) mahtavaa mestarillisuutta.                                      

                        3. Rengdamiesi  (puolipartis. mon. mask., refl.) rinkimams,  

                               socialdemokratai pasitelkia profsąjungas. [Kau_2006] 

                                → Vaaleihin valmistautuessaan  (akt. II inf. iness.:  

                                         temporaalirak.) sosialidemokraatit hakevat taustatukea  

                                         ammattiliitoilta. / Vaaleihin valmistautuvat  (akt. I partis.  

                                         mon. nom.) sosialidemokraatit … . 

 
Suomen kielelle puolipartisiippi käännetään usein temporaalirakenteen avulla, jossa 

kummankin kuvattavan tekemisen suorittajat ovat samat (kts. lauseet 1 ja 3: runoilija 

Maironis vs. sosialidemokraatit). Vaihtoehtona temporaalirakenteelle olisi aikaa 

ilmaiseva kun-sivulause. Kolmannelle lauseelle myös aktiivin ensimmäisellä 

partisiipilla muodostettu suomenkielinen tulkinta ”Vaaleihin valmistautuvat 

sosialidemokraatit” tuntuisi järkeenkäyvältä. Tulkinnan valintaan vaikuttaa paljolti se, 

onko kyse vaaleista yleensä vaiko pelkästään tietyistä, yksittäisistä vaaleista. 

Ensimmäisessä tapauksessa temporaalirakenne vastaisi lauseen asiasisältöä 

parhaiten, jälkimmäisessä puolestaan ensimmäinen partisiippi. Toisessa lauseessa 

liettuan puolipartisiippi kuvaa samanaikaisten toimintojen asemesta pikemminkin 

tapaa, jolla 1700-luvun alkupuoliskolla vaikuttaneet trumpetistit pyrkivät 

saavuttamaan kuuluisuutta. Niinpä kyseinen lause kääntyykin suomeksi 
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luontevimmin tavan infinitiivirakenteella [ISK_2004, 509], jossa on käytetty aktiivin 

kolmatta infinitiiviä. Esimerkkilauseiden perusteella liettuan puolipartisiipin suomeksi 

kääntämiselle ei ole siten voimassa mitään yksiselitteistä nyrkkisääntöä. 

 

5.4. Adverbiaalipartisiippi 

 
Liettuan kielen adverbiaalipartisiippi (liett. padalyvis) on ainoastaan kaikissa neljässä 

aikamuodossa taipuva nominaalimuoto, jolla on nimensä mukaisesti sekä verbin 

(liett. veiksmažodis) että adverbin76 (liett. prieveiksmis) ominaisuuksia [DLKG_2006, 

378]. Se ilmaisee lauseessa kuvatun varsinaisen tekemisen (pagrindinis veiksmas) 

ohella käynnissä olevaa (tai vaihtoehtoisesti jo päättynyttä tai vasta tulevaa) 

sivutoimintaa (liett. šalutinis veiksmas), joka tapahtuu joko itsestään, tai sen tekijä on 

eri toimija kuin lauseen pääasiallisen tekemisen suorittaja.  

 
Adverbiaalipartisiippien verbejä muistuttavia ominaisuuksia ovat niiden kuvaamaan 

toiminnan merkitys ja morfologinen aikaluokka. Adverbiaalipartisiipin kuvaama 

ajankohta määräytyy aina suhteessa lauseen pääasiallisen tekemisen ajankohtaan. 

Samoin kuin partisiipit, myös adverbiaalipartisiipit vaativat tiettyjä sijamuotoja, ja 

niihin voi liittyä adverbeja, etuliitteitä ja muita rakenteita sekä keskenään 

yhdistettävien lauseiden sivulausekomponentteja [DLKG_2006, 378]. Ne ovat 

pääluokkansa puolesta aktiivin partisiippien kaltaisia. Adverbiaalipartisiippien 

taipumattomuus suvun, luvun ja sijamuodon mukaan sekä niiden käyttö pääasiassa 

tarkasteluhetkellä vallitsevien olosuhteiden kuvaamiseksi tekee niistä puolestaan 

adverbeja muistuttavia. Adverbiaalipartisiipit ovat muodostettavissa myös 

refleksiiviverbeistä. 

 
Adverbiaalipartisiippien muodostaminen eri aikamuodoissaan noudattelee tarkoin 

aktiivin partisiippien vastaavien aikamuotojen muodostamista. Seuraavassa käydään 

läpi pääpiirteittäin adverbiaalipartisiipin kunkin aikamuodon rakentamissäännöt. 

Teemaa koskevaan yhteenvetoalalukuun 5.4.5. on otettu mukaan esimerkki, jossa 

vertaillaan puolipartisiipin, aktiivin partisiipin sekä adverbiaalipartisiipin käyttöä 

kahden tapahtuman keskinäisen ajoituksen ilmaisemiseksi. 

 

 

                                            
76 Adverbi (lat. ”ad verbum” → suom. ”verbiä kohti t. varten”) on verbin määre, joka kuvaa 
esimerkiksi aikaa, paikkaa, tapaa, syytä tai määrää. 
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5.4.1. Adverbiaalipartisiipin preesens 

 
Muilla verbeillä paitsi ei-etuliitteisillä refleksiiviverbeillä adverbiaalipartisiipin preesens 

(liett. esamojo laiko padalyvis) muodostetaan lähtemällä liikkeelle aktiivin indikatiivin 

preesensin kolmannesta persoonasta. Se saadaan rakennettua 1. ja 3. taivutustyypin 

verbeille poistamalla sen loppuvokaali -a tai -o ja lisäämällä sen tilalle tunnus -ant 

{esimerkiksi: dirbti (perusm.) [tehdä työtä] → dirb|a (akt. ind. prees. yks. 3.,  

1. taivutust.) → dirb|ant  (advpartis. prees.) [(jonkun muun kuin virkkeen 

pääasiallisen tekemisen suorittajan)77 työskennellessä], dažyti (perusm.) [maalata] 

→ daž|o (akt. ind. prees. yks. 3., 3. taivutust.) → daž|ant  (advpartis. prees.) [«–» 

maalatessa]}. Jos verbi kuuluu puolestaan 2. taivutustyyppiin, toimitaan muuten 

samoin, mutta tällöin kolmannen persoonan loppuvokaalin -i tilalle vaihdetaan 

tunnukseksi -int {esimerkiksi: tik÷ti (perusm.) [uskoa] → tik|i (akt. ind. prees. yks. 3.) 

→ tik|int  (advpartis. prees.) [«–» uskoessa]}. Poikkeuksen säännöstä muodostaa 

verbi būti  [olla], jonka adverbiaalipartisiipin preesensmuoto on es|ant  [«–» ollessa]. 

Kaikilla ”aidoilla” (ei-etuliitteisillä, ts. s-päätteisillä) refleksiiviverbeillä lisätään 

vastaavan ei-refleksiivisen kantaverbin adverbiaalipartisiipin preesensmuodon 

loppuun vielä refleksiivisyyttä kuvaava pääte -is {esimerkiksi: kalb ÷tis (perusm.) 

[keskustella] → kalb|a|si (akt. ind. prees. yks. 3.) → kalb|ant |is (advpartis. prees., 

refl.) [«–» keskustellessa]}. 

 
Vaihtoehtoinen, vieläkin yksinkertaisempi sääntö78 adverbiaalipartisiipin preesensin 

muodostamiseksi on poistaa verbin aktiivin partisiipin preesensin akkusatiivin yksikön 

maskuliinimuodosta pääte -į {esimerkiksi: dirbti (perusm.) [tehdä työtä] → dirbant| į 

(akt. partis. prees. akk. yks. 3.) → dirb|ant  (advpartis. prees.) [«–» työskennellessä]}. 

Tämä sääntö pätee kaiken lisäksi myös verbille būti. Seuraavassa esitetään 

esimerkki sääntöjen soveltamisesta verbeille pirkti [ostaa], tyl÷ti  [vaieta] ja rašyti 

[kirjoittaa].  

 

 

 

                                            
77 Edeltäneen, verrattain pitkän sulkulausekkeen sisältö on seuraavissa esimerkeissä 
lyhennetty käyttämällä toiston merkkinä symboliyhdistelmää «–». 
78 Verbimuotojen muodostamissäännöissä kieliopeissa suositaan lähtökohtana usein joko 
infinitiiviä tai indikatiivin preesensiä muiden muotojen kustannuksella, mikäli mahdollista. Mitä 
ilmeisimmin tällä perusteella myös teoksessa DLKG on adverbiaalipartisiipin rakentamiseksi 
ensiksi annettu indikatiivin preesensiin palautuva, monimutkaisemmalta tuntuva sääntö. 
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Esimerkki 5.45:  Adverbiaalipartisiipin preesensin muodostaminen verbeistä pirkti ,  

                             tyl÷ ti  ja rašyti (*)  

 

                pirkti  (perusm.) → perk|a ( akt. ind. prees. yks. 3., tyyppi 1) [ostaa] TAI 

                                         [ → perkant| į (akt. partis. prees. akk. yks. 3.) → ] 

    →   -ant         → perk|ant  [«–» ostaessa]                  

                tyl÷ti ( perusm.) → tyl|i  (akt. ind. prees. yks. 3., tyyppi 2) [vaieta] TAI 

                                         [ → tylint| į (akt. partis. prees. akk. yks. 3.) → ] 

    →    -int         → tyl|int  [«–» vaietessa]        

                rašyti (perusm.) → raš|o  (akt. ind. prees. yks. 3., tyyppi 3) [kirjoittaa] TAI                       

                                        [ →  rašant| į (akt. partis. prees. akk. yks. 3.) → ] 

→    -ant       → raš|ant  [«–» kirjoittaessa] 

 

Seuraavassa on esitetty vielä esimerkki adverbiaalipartisiipin käyttöön liittyen. 

Esimerkkiin on otettu edustaja jokaisesta verbien taivutusluokasta. 

 

Esimerkki 5.46:  Esimerkkilauseita liettuan kielen adverbiaalipartisiipin preesensin  

                              käytöstä suomenkielisine käännöksineen 

                              1. R. Kurtinaitis papraš÷ pirmosios minut÷s pertrauk÷l÷s  

                                    rezultatui  esant  (advpartis. prees.) 25:15. [Kau_2009] 

                                  →   R. Kurtinaitis pyysi ensimmäistä minuutin mittaista aikalisää  

                                         tilanteen ollessa  (akt. II inf. iness., temporaalirak.) 25 – 15. 

                                  ≈    R. Kurtinaitis pyysi ensimmäistä minuutin mittaista aikalisää 

                                        tilanteessa  (subst.) 25 – 15. 

                              2. Džiaugtis ir bendrauti tylint  (advpartis. prees.) irgi reikia mok÷ti. 

                                  [KLC_2009] 

                                   → Pitää osata nauttia ja olla toisten kanssa tekemisissä myös  

                                        vaieten  (akt. II inf. instr.). 

                              3. Laimei šypsantis  (advpartis. prees., refl.), ją (čia: dešimties  

                                    procentų ribą) gali įveikti ar bent pasiekti centristai, "valstiečiai"  

                                   ir "moterys". [KLC_2009] 

                                    → Onnen ollessa  myötä (akt. II inf. iness., temporaalirak. +  

                                          adv.) sen (tässä: kymmenen prosentin äänikynnyksen)  

                                          voivat ylittää – tai ainakin saavuttaa – keskusta-,  

                                         maanviljelijöiden ja naisten puolue. 
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Esimerkin 5.46. lauseiden perusteella toinen infinitiivi tuntuisi tulevan kyseeseen 

käännettäessä liettuan adverbiaalipartisiipin preesensmuotoa suomeksi. Kohdassa 1 

saataisiin kuitenkin nasevampi käännös turvautumalla nominaalimuodon sijasta 

pelkkään substantiiviin. Toisessa alkuperäislauseessa esiintyvä persoonaton ilmaus 

sopii siirrettäväksi hyvin myös suomenkieliseen lauseeseen. Kolmannessa kohdassa 

esiintyy liettuan kielen refleksiiviverbi. Sekä ensimmäinen että kolmas lause kuvaavat 

kahta samanaikaisesti tapahtuvaa toimintaa, joten suomenkielisessä lauseessa 

soveltuu käytettäväksi temporaalirakenne.  

 

5.4.2. Adverbiaalipartisiipin preteriti 

 
Adverbiaalipartisiipin preteritimuoto (liett. būtojo kartinio laiko padalyvis) saadaan 

yhtäältä lähtemällä liikkeelle aktiivin indikatiivin preteritin kolmannesta persoonasta 

poistamalla sen loppuvokaali [DLKG_2006, 379]. Jos se on -o, asetetaan sen tilalle 

adverbiaalipartisiipin preteritin tunnus -us {esimerkiksi: kirpti (perusm.) [leikata] → 

kirp|o  (akt. ind. pret. yks. 3.) → kirp|us  (advpartis. pret.) [«–» leikattua]}. Samoin 

toimitaan, jos loppuvokaalina onkin -÷, kunhan verbin infinitiivi ei pääty -yti 

{esimerkiksi: žaisti  (perusm.) [pelata] → žaid|÷ (akt. ind. pret. yks. 3.) → žaid|us  

(advpartis. pret.) [«–» pelattua]}. Infinitiivin päätteen -yti saavilla verbeillä 

loppuvokaalina esiintyy aina -÷, joka korvataan pidemmällä, edeltävän konsonantin 

pehmentävällä tunnuksella -ius {esimerkiksi: valgyti  (perusm.) [syödä] → valg| ÷ (akt. 

ind. pret. yks. 3.) → valg|i us  (advpartis. pret.) [«–» syötyä]}. Mikäli kyseisillä verbeillä 

loppuvokaalia -÷ edeltää konsonantti d, se pehmentyy tunnuksen -ius alkuvokaalin i 

ansiosta dž:ksi, ja vastaavassa paikassa konsonantti t pehmenee č:ksi {esimerkiksi: 

rodyti (perusm.) [näyttää] → rod |÷ (akt. ind. pret. yks. 3.) → rodž |ius  (advpartis. 

pret.) [«–» näytettyä]}, matyti (perusm.) [nähdä] → mat |÷ (akt. ind. pret. yks. 3.) → 

mač|ius  (advpartis. pret.) [«–» nähtyä]}. Aitojen refleksiiviverbien 

adverbiaalipartisiipin preteriti, jota tosin käytetään yleiskielessä niukalti, saadaan 

aikaan lisäämällä vastaavan ei-refleksiivisen muodon perään pääte -is {esimerkiksi: 

kalb÷tis (perusm., refl.) [keskustella] → kalb÷j|osi (akt. ind. pret. yks. 3.) → 

kalb÷j|us |is (advpartis. pret., refl.) [«–» keskusteltua]}. Käytännön yleiskielessä 

esiintyy refleksiiviverbeistä adverbiaalipartisiipeissa lähinnä vain etuliitteellisiä 

muotoja {esimerkiksi: kalb ÷tis  → pasi kalb ÷jus }. 
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Samoin kuin adverbiaalipartisiipin preesens-, niin myös sen preteritimuodot voidaan 

toisaalta muodostaa myös käyttämällä lähtökohtana vastaavaa aktiivin partisiipin 

preteritin akkusatiivin yksikön maskuliinimuotoa. Adverbiaalipartisiipin preteriti 

saadaan tästä muodosta helposti pudottamalla pois sen loppuvokaali -į {esimerkiksi: 

dirbti (perusm.) [tehdä työtä] → dirbus| į (akt. partis. prees. akk. yks. 3.) → dirb|us  

(advpartis. pret.) [«–» toistuvasti työskenneltyä]}. Seuraavassa annetaan muutama 

esimerkki adverbiaalipartisiipin preteritin muodostamisesta kolmelle verbille. 

 

Esimerkki 5.47:  Adverbiaalipartisiipin preteritin muodostaminen verbeistä pirkti  

                               [ostaa], mušti [ lyödä] ja rašyti [ kirjoittaa] (*) 

 

           pirk|ti  (perusm.) → pirk|o  (akt. ind. pret. yks. 3., pääte -o) [osti] TAI                                

                                     [ → pirk|us |į (akt. partis. pret. yks. akk. mask.)            

                                                                   [ostanut, ostaneen] → ] 

                                         →  pirk|us  (advpartis. pret) [«–» ostettua]         

 

           muš|ti  (perusm.)   →   muš| ÷ (akt. ind. pret. yks. 3., pääte - ÷) [löi] TAI 

                                    [ → muš|us |į (akt. partis. pret. yks. akk. mask.) 

                                                                  [lyönyt, lyöneen] → ] 

                                         →   muš|us  (advpartis. pret.) [«–» lyötyä] 

            

           raš|yti  (perusm.) → raš|÷ (akt. ind. pret. yks. 3., pääte -÷, inf. -yti) [kirjoitti] TAI 

                                     [  → raš|ius |į (akt. partis. pret. yks. akk. mask.)  

                                                                      [kirjoittanut, kirjoittaneen] → ] 

                                        → raš|ius (advpartis. pret.) [«–» kirjoitettua]         

 

Seuraavassa esimerkissä esitetään lauseita, joissa on käytetty adverbiaalipartisiipin 

preteritiä. Niissä esiintyy kaikkia kolmea edellä mainittua muodostamistapaa. 

 

Esimerkki 5.48:  Esimerkkilauseita liettuan kielen adverbiaalipartisiipin preteritin  

                              käytöstä suomenkielisine käännöksineen [KLC_2009] 

 

                              1. Paminklo atidengimo iškilm÷s prasid÷jo sugiedojus   

                                     (adverbiaalipartis. pret.) himną.  

                                     → Patsaan paljastamisjuhlallisuudet alkoivat hymnin tultua  

                                          lauletuksi  (pass. II partis. yks. transl., muutospassiivi). 
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                              2.  Užuot žaidus  (adverbiaalipartis. pret.) kompiuterinius žaidimus,  

                                   gilini savo žinias. 

                                    → Tietokonepelien pelaamisen  (verbaalisubst.) sijaan  

                                            syvennätkin tietojasi. 

                              3.  Susimaišius  (adverbiaalipartis. pret., refl. etul.) benzinui ir  

                                     dujoms variklis "uždūsta". 

                                    → Bensiinin ja kaasun sekoituttua  (pass. II partis.,  

                                           temporaalirak.) moottori tukehtuu. 

 

Tarkasteltaessa esimerkin 5.48. lauseita havaitaan, että kohtien 1 ja 3 käännöksissä 

on käytetty passiivin toista partisiippia – ensin osana muutospassiivia ja sittemmin 

temporaalirakenteen yhteydessä. Sen sijaan kohdan 2 kääntäminen onnistuu 

luontevasti käyttämällä verbaalisubstantiivia alkuperäislauseen nominaalimuodon 

paikalla. Kohdan 3 liettuankielisessä lauseessa esiintyy etuliitteellinen refleksiiviverbi, 

jonka paikalla käännöksessä esiintyy intransitiiviverbi. 

 

5.4.3. Adverbiaalipartisiipin frekventatiivi 

 
Adverbiaalipartisiipin frekventatiivi (liett. būtojo dažninio laiko padalyvis) saadaan 

muodostettua erottamalla verbin infinitiivistä pääte -ti ja asettamalla tämän tilalle 

aikamuodon tunnus -dav- ja menneen ajan adverbiaalien (preteritin + frekventatiivin) 

yhteinen pääte -us mainitussa järjestyksessä {esimerkiksi: dirb|ti ( perusm.) [tehdä 

työtä] → dirb|davus  (advpartis. frekv.) [«–» (usein) työskenneltyä]}. Aitojen 

refleksiiviverbien loppuun joudutaan jälleen lisäämään refleksiivisyyttä osoittava 

tunnus -is {esimerkiksi: kalb ÷tis  (perusm., refl.) [keskustella] → kalb ÷|davus| is 

(advpartis. frekv., refl.) [«–» (usein) keskusteltua]}79. 

. 
Samaan muotoon päästäisiin vaihtoehtoisesti irrottamalla verbin aktiivin partisiipin 

frekventatiivin akkusatiivin yksikön maskuliinista pääte -i {esimerkiksi: dirb|ti 

(perusm.) [tehdä työtä] → dirb|davus| į (akt. partis. frekv. akk. yks. mask.) → 

dirb|davus  (advpartis. frekv.) [«–» (usein) työskenneltyä]}. Adverbiaalipartisiipin 

frekventatiivin muodostaminen tapahtuu yhdenmukaisesti kaikille liettuan kielen 

verbeille. Seuraavassa esitetään siitä vielä pieni esimerkki. 

 

                                            
79 Aidoista refleksiiviverbeistä muodostettuja adverbiaalipartisiipin frekventatiivimuotoja ei 
yleiskielessä juuri käytetä. 
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Esimerkki 5.49:  Adverbiaalipartisiipin frekventatiivin muodostaminen verbistä pirkti  

                             (ostaa) (*) 

 

      1. tapa: infinitiivimuodosta 

      pirk|ti  (perusm.) → pirk|davus  (advpartis. frekv.) [«–» (usein) ostettua]       

 

     2. tapa: aktiivin partisiipin frekventatiivin akkusatiivin yksikön maskuliinista                            

      pirk|ti ( perusm.) → pirkdavus| į (akt. partis. frekv. yks. akk. mask.) →  

                →   pirk|davus   (advpartis. frekv.) [«–» (usein) ostettua]                                                      

 

Seuraavassa esitetään lisäksi vielä esimerkki siitä, millaisiin tarkoituksiin 

adverbiaalipartisiipin frekventatiivia voidaan käyttää.  

 

Esimerkki 5.50:  Esimerkkilauseita liettuan kielen adverbiaalipartisiipin preteritin  

                              käytöstä suomenkielisine käännöksineen 

 

1.  Bet tuose namuose, kuriuose būdavo prilaikomas tas 

“paukštis”, visados šeiminink÷ serganti būdavus  

(adverbiaalipartis. frekv.), nesveika. [Mok_2008_3] 

      →→→→ Mutta niissä taloissa, joissa pidettiin tuota ”lintua” ja joissa  

            emäntä aina oli sairastellut  (akt. indikat. pluskvamperf.  

            yks. 3.), ei ole terveellistä asustaa. 

2. „Niekada nesakyk niekada”, - rašo Ingrida, kuri savo laiške 

prisipažįsta anksčiau juokdavusis  (adverbiaalipartis. frekv.) iš 

“akcijos” ir prisiekin÷davo niekada nerašysianti į mūsų skyrelį. 

→→→→ ”Älä ikinä sano ’ei koskaan’”, kirjoittaa Ingrida, joka  

       tunnustaa kirjeessään naureskelleensa  (akt. II partis.,  

       partisiippirak.) aikaisemmin ”kampanjalle” ja vannoneensa  

       toistuvasti, ettei milloinkaan kirjoittaisi palstallemme.  

       [Kau_2005] 

 

Adverbiaalipartisiipin frekventatiivi on liettuan nykykielessä melko lailla harvinainen. 

Näin voidaan väittää, sillä esimerkiksi liettuan kielen tekstikokoelmasivustosta 

[KLC_2009] ei löytynyt yhtään dokumenttia, joissa esiintyisi yleisimmin käytettävistä 

verbeistä kyseistä muotoa. Sanomalehtien verkkosivuilta löytyi kuitenkin muutama 

esimerkki. Ensimmäisessä kohdassa adverbiaalipartisiippi on käännetty suomeksi 
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finiittisellä verbimuodolla, pluskvamperfektillä. Jälkimmäisessä on otettu avuksi 

puolestaan partisiippirakenne. Kummassakin kohdassa frekventatiivi-ilmauksen 

käännökseen on valittu verbi, joka kuvaa toistuvaa tai kestoltaan epämääräisen 

pituista toimintaa. 

 
5.4.4. Adverbiaalipartisiipin futuuri 

 
Samoin kuin adverbiaalipartisiipin frekventatiivi-, myös sen futuurimuodot (liett. 

būsimojo laiko padalyvis) saadaan aikaan lähtemällä liikkeelle infinitiivistä 

poistamalla sen pääte -ti. Jäljelle jääneeseen infinitiivin vartaloon lisätään 

järjestyksessä ensin futuurin tunnus -si- ja vielä päättymättömän ajan (preesens + 

futuuri) adverbiaalipartisiipin pääte -ant {esimerkiksi: kirp|ti (perusm.) [leikata] → 

kirp|si|ant  (advpartis. fut.) [«–» (tulev.) leikkaavan]}. Lisäksi pitää huomioida 

erikoistilanteet muotojen oikeinkirjoituksessa, jos infinitiivivartalon viimeinen 

konsonantti on s, z, š tai ž80. Jos verbi on infinitiivissä s-päätteinen refleksiiviverbi, 

loppuun lisätään vielä refleksiivisyyden tunnus -is {esimerkiksi: kalb÷|ti (perusm., 

refl.) [keskustella] → kalb ÷|si|ant |is (advpartis. fut., refl.) [«–» (tulev.) 

keskustelevan]}. 

 
Adverbiaalipartisiipin futuurimuodot saadaan edellä esitettyäkin yksinkertaisemmalla 

tavalla poistamalla aktiivin partisiipin futuurin akkusatiivin yksikön 

maskuliinimuodosta pääte -į {esimerkiksi: dirb|ti  (perusm.) [tehdä työtä] → 

dirb|siant| į (akt. partis. fut. akk. yks. mask.) → dirb|siant  (advpartis. fut.)  

[«–» (tulev.) työskentelevän]}. Seuraavassa esitetään vielä erillinen esimerkki 

adverbiaalipartisiipin futuurimuotojen muodostamisesta. Esimerkissä ovat 

edustettuina myös kaikki verbivartalot, joiden kohdalla esiintyy erikoistilanne 

oikeinkirjoituksessa. 

 
Esimerkki 5.51:  Adverbiaalipartisiipin futuurin yksikön ja monikon muodostaminen  

                             verbeistä pirkti [ostaa ], vesti [johtaa], megzti [neuloa], nešti  

                             [kantaa] ja vežti [vetää] (*) 

 

pirk|ti  (perusm.) [ostaa] → 

         → pirk (päätteetön inf.) → pirk|siant  [(tulev.) ostavan] TAI 

         → pirk|s|iant |į (akt. partis. fut. mon. akk. mask.) → pirk|siant  (advpartis. fut.) 
                                            
80 Vastaava oikeinkirjoitukseen liittyvä tilanne syntyi muodostettaessa aktiivin partisiipin 
futuuria. Siihen liittyvistä oikeinkirjoitussäännöistä tarkemmin alaluvussa 5.2.1.4, sivut 74–75. 
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ves|ti (perusm., vartalon viimeinen konsonantti s) [johtaa] → 

        → ves (päätteetön inf., s + s → s) → ve|siant  [(tulev.) johtavan] TAI 

        → ve|s|iant |į (akt. partis. fut. akk. yks. mask.) → ve|siant  (advpartis. fut.) 

                           

megz|ti (perusm., vartalon viimeinen konsonantti z) [neuloa] 

        → megz  (päätteetön inf., z + s → s) → meg|siant  [(tulev.) neulovan] TAI 

        → meg|s|iant |į (akt. partis. fut. akk. yks. mask.) meg|siant  (advpartis. fut.) 

 

neš|ti ( perusm., vartalon viimeinen konsonantti š) [kantaa] 

      → neš  (päätteetön inf., š + s → š) → ne|š iant  [(tulev.) kantavan] 

      → ne|š |iant |į (akt. partis. fut. akk. yks. mask.) ne|š iant  (advpartis. fut.) 

 

vež|ti (perusm., vartalon viimeinen konsonantti ž) [vetää] 

      → vež (päätteetön inf., ž + s → š ) → ve|š iant  [(tulev.) vetävän] 

      → ve|š |iant |į (akt. partis. fut. akk. yks. mask.) → ve|š iant  (advpartis. fut.) 

 

Seuraavassa esimerkissä on asian selkeyttämiseksi esitelty adverbiaalipartisiipin 

futuurimuotojen käyttöä. 

 

Esimerkki 5.52:  Esimerkkilauseita liettuan kielen adverbiaalipartisiipin futuurin  

                               käytöstä suomenkielisine käännöksineen 

  

                               1. Numat÷ darbštumą ir sielos gyvumą patį pilietį darysiant   

                                    (advpartis. fut.) gyvą, linksmą, visad jauną dvasia. [KLC_2009] 

                                   →→→→ Hän ennusti ahkeruuden ja mielen eloisuuden tekevän  (akt.  

                                         II partis., partisiippirak.) kansalaisen itsensä eläväksi,  

                                         iloiseksi, hengeltään aina nuoreksi. 

                              2. Gird÷jau žmones kalbant šį rudenį būsiant  (advpartis. fut.) šiltą,  

                                   gražų ir saul÷tą iki pat šalčių. [KLC_2009] 

                                  →→→→ Kuulin ihmisten puhuvan, että tämä syksy tulee olemaan   

                                         (apuv. tulla + akt. III inf. illat.) lämmin ja aurinkoinen aina  

                                        varsinaisiin pakkaspäiviin asti. 

                             3. Daugelis metų buvo jau pra÷ję, niekas bažnyčiai gr įšiant   

                                   (advpartis. fut.) netik÷jo … [Šil_2009] 
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                                   →→→→ (vapaasti:) Monta vuotta oli jo vierähtänyt, kukaan ei enää  

                                                            uskonut kirkon vielä jonain päivänä palaavan   

                                                           (akt. II partis., partisiippirakenne) paikalleen … 

 

Myöskään adverbiaalipartisiipin futuuria sisältävien esimerkkilauseiden löytäminen 

liettuan nykykielen tekstikokoelmasivustosta [KLC_2009] ei osoittautunut helpoksi 

tehtäväksi, mikä antanee aihetta olettaa, ettei frekventatiivin ohella tämäkään 

adverbiaalipartisiipin aikamuoto ole nykykielessä yleinen. Esimerkin kohdissa 1 ja 3 

olevat adverbiaalipartisiipin futuurimuodot on käännetty suomeksi käyttämällä 

partisiippirakennetta. Sen sijaan kohdan 2 ilmauksessa on käytetty suomen kielessä 

hieman väkinäistä tulla-verbin ja aktiivin III infinitiivin illatiivin yhdistelmää. Huomion 

arvoista on, että vaikka suomen kielessä futuuri yleensä esitetään käyttämällä 

preesensiä, päädyttiin adverbiaalipartisiipin preesensin käännösesimerkissä 5.46. 

aivan eri rakenteisiin kuin edellisessä, samaisen nominaalimuodon futuurin käyttöä 

esittelevässä esimerkissä.  

 
 

5.4.5.  Tapahtumien ajoitussuhteiden ilmaiseminen 

 
Adverbiaalipartisiipit eroavat oleellisesti puolipartisiipeista ja aktiivin partisiipeista 

kuvattaessa lauseen pääasiallisen tekemisen ja sivutoiminnan välistä aikasuhdetta. 

Siinä, missä kaksi ensin mainittua ilmaisevat virkkeessä saman tekijän suorittamaa 

kahta eri toimintaa joko samanaikaisesti (puolipartisiippi) tai ajallisesti peräkkäin 

(aktiivin partisiippi), kahden eri tekijän aikaansaamaa toimintaa kuvataan käyttämällä 

adverbiaalipartisiippia. Adverbiaalipartisiipista käytettävä aikamuoto määrää 

tapahtumien keskinäisen ajoitussuhteen. Seuraava esimerkki selventänee asiaa. 

 

Esimerkki 5.53:  Erot puolipartisiipin, aktiivin partisiipin ja adverbiaalipartisiipin käytön  

                           välillä ilmaistaessa virkkeessä kahta eri tekemistä: pääasiallista ja  

                           sivutoimintaa [DLKG_2006, 378] 

 

                        1. Eidamas  (puolipartis. yks. mask.) pamiške pamačiau kiškį. 

                            →   Kulkiessa ni  (akt. II inf. iness.: temporaalirak.) metsänreunassa  

                                  näin jäniksen. 

                             ≈ Kun (minä) kuljin metsänreunassa, (minä) näin jäniksen. 

                        2. Parvažiavęs  (akt. partis. pret. nom. yks. mask.) brolis s÷do pietauti. 
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                             → Saavuttu aan (pass. II partis..: temporaalirak.) kotiin veli  

                                    istuutui syömään lounasta. 

                              ≈  Kun veli oli saapunut kotiin, hän (veli itse) istuutui syömään  

                                    lounasta. 

                         3. Visi tik÷josi sugr įšią  (akt. partis. fut. nom. mon. mask.).  

                             → Kaikki toivoivat vielä palaava nsa  (akt. I partis. yks. nom.:  

                                   partisiippirak.). 

                              ≈  Kaikki toivoivat, että he (= samaiset toivojat) vielä palaisivat81. 

                         4. Einant  (advpartis. prees.) pamiške prab÷go kiškis. 

                             → Kulkiessa ni  (akt. II inf. iness.: temporaalirak.) metsänreunassa  

                                  jänis juoksi ohitseni. 

                              ≈  Kun (minä) kuljin metsänreunassa, jänis juoksi ohitseni. 

                         5. Broliui parvažiavus  (advpartis. pret.) šeimyna s÷do pietauti. 

                             → Veljen saavuttu a (pass. II partis.: temporaalirak.) kotiin  

                                   perhe istuutui syömään lounasta. 

                              ≈  Kun veli oli saapunut kotiin, perhe istuutui syömään lounasta. 

                         6. Tikiu tave sugr įšiant  (advpartis. fut.).  

                             → Uskon sinun (vielä) palaava n (akt. I partis. yks. nom.:  

                                   partisiippirak.). 

                              ≈  (Minä) uskon, että sinä vielä palaat. 

 
Esimerkin kolmessa ensimmäisessä virkkeessä sekä virkkeen pääasiallisen 

tekemisen että sivutoiminnan suorittajat ovat keskenään samat. Tämä käy ehkä 

parhaiten ilmi kunkin virkkeen suomenkielisestä käännöksestä, jossa alkuperäinen 

nominaalimuoto on määreineen purettu erilliseksi pää- ja sivulauseeksi. Kyseisissä 

tapauksissa voidaan liettuankielisissä lauseissa käyttää ajoitussuhteiden 

kuvaamiseksi joko puolipartisiippia tai aktiivin partisiippia. Sen sijaan 

adverbiaalipartisiippia ei tällöin voida käyttää. 

 
Esimerkin ensimmäisessä virkkeessä kumpikin tekeminen tapahtuu samanaikaisesti. 

Tällöin liettuankielisessä virkkeessä pitää käyttää aina puolipartisiippia, ellei virkettä 

haluta purkaa erillisiksi pää- ja sivulauseiksi. Vasta päälauseeseen kuuluvan 

predikaattiverbin aikamuoto pamačiau (pret.) [näin (imperf.)] lopulta paljastaa, että 

mainitut toiminnat ovat tapahtuneet jo menneisyydessä. Suomen kielelle liettuan 

puolipartisiippi-ilmaus voidaan kääntää temporaalirakenteella, joka muodostetaan 

                                            
81 Myös tulkinta ”Kaikki toivoivat, että he (jotkut muut) vielä palaisivat” on tässä mahdollinen. 



122 
 

tällöin toisesta infinitiivistä. Käytettäessä virkkeen käännöksessä vaihtoehtoisesti 

kun-sivulausetta, esiintyy sekä pää- että sivulauseen predikaatti imperfektissä. 

 
Toisessa virkkeessä on kyse menneisyydessä peräkkäin tapahtuneesta kahdesta 

toiminnasta. Nominaalimuodolla (tai sivulauseella) ilmaistu tekeminen on 

varhaisempaa ja päälauseosalla82 (tai päälauseella) ilmaistu myöhempää. 

Liettuankielisessä virkkeessä turvaudutaan tällöin aktiivin partisiipin preteritiin. 

Suomenkielisessä käännöksessä voidaan nytkin käyttää temporaalirakennetta, mutta 

nyt se järjestyy passiivin toisen partisiipin avulla. Jos käännös haluttaisiin sen sijaan 

tehdä käyttämällä kun-sivulausetta, sen predikaatti tulisi pluskvamperfektiin ja 

päälauseen predikaatti vastaavasti imperfektiin. 

 
Myös kolmannen virkkeen tapahtumat ovat ajoitukseltaan perättäiset, mutta nyt niistä 

ensimmäinen tapahtuu menneisyydessä olevalla tarkasteluhetkellä mutta 

jälkimmäinen tarkasteluhetkeen nähden vasta tulevaisuudessa. Liettuankielisessä 

lauseessa on käytetty nominaalimuotona aktiivin partisiipin futuuria, jonka avulla nyt 

myöhäisempi tekeminen, takaisin palaaminen (sugrįšią) ilmaistaan. Käännettäessä 

virkettä suomen kielelle voidaan käyttää avuksi aktiivin ensimmäisellä partisiipilla 

muodostettua partisiippirakennetta eli referatiivista lauseenvastiketta. Haluttaessa 

kääntää virke erillisiksi pää- ja sivulauseiksi esiintyy päälauseen predikaattiverbi 

imperfektissä, mikä kuvaa, että virkkeen pääasiallinen tekeminen on jo päättynyt. 

Sen sijaan että-sivulauseeseen sopii parhaiten aktiivin konditionaalin preesens, joka 

siirtää toiveen paluusta takaisin tarkasteluhetkestä eli menneestä ajasta kohti sen 

hetkistä tulevaisuutta. 

 
Esimerkin kolmessa viimeisessä kohdassa (numerot 4–6) pääasiallisen tekemisen ja 

sivutoiminnan suorittajat eivät ole keskenään samat. Kohdassa 4 on kyse kahdesta 

samanaikaisesta tapahtumasta menneisyydessä, minkä päälauseosan aikamuoto 

prab÷go (pret.) paljastaa. Liettuankielisessä virkkeessä pääasiallisen toiminnan 

kanssa samanaikainen, mutta toisen tekijän suorittamaa sivutoimintaa kuvaa 

nominaalimuodoista adverbiaalipartisiipin preesens. Sivutoiminnan suorittaja – ellei 

se ole ilmeinen lauseyhteydestä ja jätetään kokonaan pois – esiintyy tällöin yleensä 

datiivimuodossa {esimerkiksi: Man (dat.) einant}. Tällaisesta substantiivin tai 

pronominin datiivin ja adverbiaalipartisiipin yhdistelmästä käytetään myös nimitystä 

absoluuttinen datiivi (liett. savaiminis naudininkas, lat. dativus absolutus), sillä se 

muodostaa lauseen muista komponenteista itsenäisen, riippumattoman osan 

                                            
82 Päälauseosalla tarkoitetaan lauseenvastikkeen sisältävän virkkeen sitä komponenttia, joka 
kuuluisi päälauseeseen, jos virke jaettaisiin erillisiksi pää- ja sivulauseiksi. 
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[DLKG_2006, 380]. Haluttaessa kääntää esimerkin neljäs virke suomeksi 

säilyttämällä myös käännöksessä nominaalimuoto sopii tarkoitukseen jälleen toisen 

infinitiivin avulla muodostettu temporaalirakenne. Samaan rakenteeseen päädyttiin 

kuitenkin myös virkkeen 1 käännöksessä, mistä voi päätellä, että suomen kielen 

toista infinitiiviä käyttämällä muodostettu temporaalirakenne ei ota kantaa siihen, 

ovatko rakenteen avulla yhdistettävien pää- ja sivulauseiden subjektit samat. Se, että 

kyseessä ovat eri tekijät, paljastuu siitä, että temporaalirakenteen subjekti – ellei se 

ilmene jo omistusliitteestä – on genetiivimuodossa {esimerkiksi: Minun kulkiessani}. 

Mikäli neljännen kohdan virke käännetään suomeksi päälauseella ja kun-

sivulauseella, tulee molempiin niistä aikamuodoksi imperfekti samoin kuin edellä 

kohdassa 1, jossa lauseiden tekijät olivat samat. 

 
Esimerkin viidennessä kohdassa kuvataan kahta menneisyydessä päättynyttä 

perättäistä toimintaa. Liettuankielisessä virkkeessä on käytetty sivutoiminnan 

kuvaamiseen adverbiaalipartisiipin preteritiä. Nytkin sivutoiminnan suorittaja on 

ilmaistu datiivimuodossa (broliui). Virkkeen suomenkielissä, nominaalimuodon avulla 

käännetyssä versiossa esiintyy jälleen temporaalirakenne, mutta tällä kertaa 

passiivin toisella partisiipilla muodostettuna kuten kohdassa 2. Siten myös passiivin 

toisella partisiipilla muodostettu temporaalirakenne on joustava sen kannalta, ovatko 

lauseenvastikkeen yhdistämien lauseiden subjektit samat vai eivät. Vaihtoehtoisessa 

aikaa ilmaisevassa kun-sivulauseessa kuvattu varhaisempi toiminta on esitetty 

pluskvamperfektillä ja myöhäisempi, päälauseessa ilmaistu toiminta, imperfektillä. 

 
Viimeisessä eli kuudennessa kohdassa kuvataan kahta peräkkäistä tapahtumaa, 

joista varhaisempi – pääasiallinen toiminta – tapahtuu nykyhetkellä, kun taas 

sivutoiminta liittyy tulevaisuuteen. Sivutoiminta on ilmaistu liettuankielisessä 

virkkeessä käyttämällä adverbiaalipartisiipin futuuria, kun taas virkkeen päälauseosa 

on preesensissä. Jos virke halutaan esittää myös suomen kielellä käyttämällä 

hyväksi nominaalimuotoa, tarkoitukseen sopii aktiivin ensimmäisellä partisiipilla 

muodostettu partisiippirakenne aivan kuten kohdassa 3, jossa kummankin tekemisen 

suorittajat olivat samat. Käännettäessä virke pää- ja sivulauseeksi on kummankin 

lauseen predikaatti preesensissä. 

 
Toisinaan syntyy tilanne, että kahden samanaikaisesti käynnissä olevan tapahtuman 

suorittajista jotkut osallistuvat molempiin kun taas osa heistä ainoastaan toiseen. 

Tällöinkin sivutoiminta kuvataan adverbiaalipartisiippia käyttämällä sillä perusteella, 

että molempien toimintojen suorittajina eivät ole tarkalleen samat tekijät. Tavallisesti 

sivutoiminnan suorittajia on tuolloin enemmän kuin päälauseosassa kuvattavan 
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toiminnan suorittajia. Seuraavassa esitetään tilannetta kuvaava esimerkki, josta 

havaitaan, että myös suomenkielisessä versiossa esiintyy kahta eri tekijää kuvaava 

temporaalirakenne, vaikka osa suorittajista osallistuu toiminnoista kumpaankin. 

 

Esimerkki 5.54:  Kahden samanaikaisen toiminnan ilmaiseminen, kun osa niiden  

                             suorittajista osallistuu molempiin, mutta osa ainoastaan toiseen  

                             niistä [DLKG_2006, 381] 

 
                              Iš pradžių (Baltaragis su Cinoku) ÷jo tylomis … . Artinantis   

                              (advpartis. prees., refl.) prie dvaro, Baltaragis prašneko.83 

                             → Aluksi he (Baltaragis ja Cinokas) kulkivat hiljaisina … . Heidän  

                                  lähestyessä  (akt. II inf. iness.: temporaalirak.) kartanoa  

                                  Baltaragis alkoi puhua. 

 
Edellä todettiin, että adverbiaalipartisiippia käytettäessä sivutoiminnan suorittaja 

ilmaistaan yleensä datiivissa. Tästä on kuitenkin olemassa muutamia 

poikkeustilanteita, kuten seuraava esimerkki osoittaa.  

 

Esimerkki 5.55:  Sivutoiminnan suorittajan ilmaiseminen muita sijamuotoja kuin  

                               datiivia käyttämällä adverbiaalipartisiipin yhteydessä  

                               [DLKG_2006, 380–381] 

 
                               1. Aukso kilpel÷s šalia siūbuoja raiteliuko (gen.) nebesant   

                                     (advpartis. prees. kieltomuoto).84 

                                     → Kultaiset jalustimet huojuvat hevosen vierellä, kun pikku  

                                           ratsastaja on  (akt. ind. prees. yks. 3.) jo poissa.  

                               2.  Grįžtant  (advpartis. prees.) lauko keliu namo, Noreiką sl÷g÷  

                                     sunki nuotaika.85 

                                     → Noreikan palatessa  (akt. II inf. iness.: temporaalirak.)  

                                           peltotietä pitkin kotiin hänen mielialansa synkkeni. 

 

Ensimmäisessä kohdassa sivutoiminnan eli olemisen ”suorittaja” – pikku ratsastaja – 

on esitetty genetiivissä, koska tekeminen esitetään kieltomuodossa (häntä ei enää 

ole). Toisessa kohdassa sivutoiminnan suorittaja on Noreika, joka on kuitenkin jätetty 

                                            
83 kts. viite 34 
84 Lause on lainattu teokseen DLKG laulukokoelmasta Prusijos Lietuvių Dainos, jonka on 
koonnut Vilius Kalvaitis Tilsitissä (nyk. Sovetsk) vuonna 1905. 
85 Virke on lainattu teokseen DLKG J. Avyžiusilta. 
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mainitsematta adverbiaalipartisiipin yhteydessä (olisi voitu sanoa Noreikai grįžtant). 

Koska päälauseosassa hän joutuu kuitenkin persoonattoman tekemisen kohteeksi, 

sivutoimisen tekemisen suorittaja mainitaankin siten nyt akkusatiivissa eikä 

datiivissa. 

 
Kannattaa lisäksi huomioida, ettei adverbiaalipartisiippi aina kuitenkaan tiukasti 

ilmaise juuri sivutoiminnan suoritushetkellä vallitsevia olosuhteita, vaan sen merkitys 

saattaa olla muuttunut. Esimerkiksi adverbiaalipartisiippien bematant ja beregint 

merkitys ei välttämättä ole kirjaimellisesti jonkun nähdessä, vaan niitä käytetään 

usein merkityksessä pikaisesti, viipymättä. Myöskään adverbiaalipartisiipin verkiant ei 

tarvitse tarkoittaa jonkun itkiessä, vaan sitä käytetään myös merkityksessä 

välttämättä. Samoin adverbiaalipartisiippeja nedelsiant ja netrukus käytetään usein 

merkityksessä nopeasti tai pian. 

 

Esimerkki 5.56:  Adverbiaalipartisiippien käyttö vakiintuneina ajan adverbeina  

                                [DLKG_2006, 381] 

 

                             1. Reikia nedelsiant  (advpartis. prees.) subruzti ir imtis būtinų  

                                  reformų.86 

                                  → On pantava  (infiniittirakenne87) nopeasti toimeksi  ja  

                                         ryhdyttävä välttämättömiin uudistuksiin. 

                             2.  Reikia verkiant  (advpartis. prees.) žmogų gelb÷ti!88 

                                   → Ihminen pitää kiireesti pelastaa! 

 

Esimerkin 5.56. ensimmäisessä kohdassa adverbiaalipartisiipin nedelsiant 

sananmukainen merkitys ”ilman, että epäröidään” tuntuisi käännöksessä väkinäiseltä 

vakiintuneeseen ajan adverbiin ”nopeasti” verrattuna. Toisessa lauseessa on 

vastaavasti huomattavasti todennäköisempää, että ihminen pitää pelastaa kiireesti 

(vakiintunut ajan adverbi) kuin itkemällä (advpartis. sananmukainen merkitys), eli 

lauseessa esiintyy ns. fraseologismi (liett. frazeologizmas). 

 
Alaluvun lopuksi voidaan todeta tiivistetysti, että aikaa ilmaisevissa konstruktioissa 

adverbiaalipartisiippi soveltuu käytettäväksi tarkalleen silloin, kun keskenään 

yhdistettävillä aikaa ilmaisevilla pää- ja sivulauseilla on eri subjektit. Edelleen, jos 

kummankin lauseen tekeminen on samanaikaista, käytetään adverbiaalipartisiipista 
                                            
86 kts. viite 33 
87 Suomen kielen infiniittirakenteesta tarkemmin mm. teoksessa ISK_2004 sivuilla 488–489. 
88 kts. viite 34 
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preesensmuotoa. Tällöin on täysin samantekevää, tapahtuuko lauseiden tekeminen 

menneisyydessä, nykyisyydessä vai tulevaisuudessa. Tapahtumien ajankohta 

ilmenee päälauseen predikaattiverbin aikamuodosta ja siihen kuuluvista 

mahdollisista ajan määreistä. Jos lauseiden kuvaamat toiminnat ovat eri aikaan 

tapahtuvia, käytetään adverbiaalipartisiipin preteritiä, jos aikaisempi toiminnoista on 

jo ehtinyt päättyä tarkasteluhetkellä. Jos se on puolestaan yhä käynnissä, käytetään 

adverbiaalipartisiipista futuuria. 

 

 

5.4.6.  Adverbiaalipartisiipin selittävä käyttö 

 
Edellä todettiin, että liettuan kielen adverbiaalipartisiippia voidaan käyttää pää- ja 

sivutoiminnan keskinäisten ajoitussuhteiden kuvaamiseen, kun niiden suorittajat eivät 

ole keskenään samat. Adverbiaalipartisiippi liittyy tällöin aina sivutoimintaan 

{esimerkiksi: Man atidarant  (sivut.: advpartis.) duris berniukas žaid÷ ant grindų. (*) 

[Avatessani  (sivut.) oven poika leikki  (päät.) lattialla.]}. Vastaavissa 

suomenkielisissä ilmauksissa voidaan käyttää joko aikaa ilmaisevaa kun-sivulausetta 

tai temporaalirakennetta.  

 
Tämän käyttötarkoituksen lisäksi adverbiaalipartisiippia voidaan käyttää 

ilmaisemaan, mitä sivulauseessa kuvatun toiminnan suorittaja paraikaa tekee – tai on 

jo tehnyt tai myöhemmin tulee tekemään – kun päälauseen toimija tekee tästä 

havaintoja [DLKG_2006, 381–382]. Nytkään pää- ja sivutoiminnan suorittajat eivät 

ole täsmälleen samat. Pää- ja sivutoiminnan suorittajat vaihtavat paikkaa keskenään 

aikaa ilmaisevaan lauseeseen verrattuna {esimerkiksi: Aš atidariau  (päät.) duris ir 

pamačiau  (päät.) berniuką žaidžiant  (sivut.: advpartis.) ant grindų. [Minä avasin  

(päät.) oven ja näin  (päät.) pojan leikkivän  (ref. lauseenvastike: sivut.) lattialla.] (*)}. 

Vastaavassa tilanteessa suomenkielisessä ilmauksessa käytettäisiin joko että-

sivulausetta tai referatiivista lauseenvastiketta. Adverbiaalipartisiippi voi tällä tavoin 

käytettynä esiintyä missä tahansa liettuan neljästä aikamuodosta, kuten seuraavasta 

esimerkistä nähdään. 
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Esimerkki 5.57:  Adverbiaalipartisiippien käyttöä selittävästi [DLKG_2006, 382] 

 

                             1. Išgirdom graudžiai verkiant  (advpartis. prees.) jaunąją  

                                   mergužę.89 

                                   → Kuulimme nuoren tytön ikävissään itkevän  (akt. I partis.  

                                         yks. akk.: referat. lauseenv.).                                   

                             2.  Sodiečiai žinojo Benediktą iš galvos iš÷jus  (advpartis. pret.).90 

                                   → Maanviljelijät tiesivät Benediktasin seonneen  (akt. II partis.  

                                        yks. akk.: referat. lauseenv.). 

                              3. Gird÷jau jį priilsdavus  (advpartis. frekv.)91 tenai.  

                                   → Kuulin hänen toistuvasti uupuneen  (akt. II partis. yks. akk.:   

                                        referat. lauseenv.) siellä. 

                              4. Sako ir tavo bernelį netrukus atjosiant  (advpartis. fut.).92 

                                  → Hän / He sanoi(vat) pojan pian palaavan  (akt. I partis.  

                                        yks. akk.: referat. lauseenv.) ratsastaen. 

 

Edellisen esimerkin perusteella adverbiaalipartisiippia voidaan käyttää epäsuoran 

esityksen (liett. reliatyvo reikšm÷) kuvaamiseen. Tämä käy ilmi kohdasta 4, jota 

vastaava suora esitys voisi olla vaikkapa93 muotoa Jis sako: „Tavo bernelis netrukus 

atjos“ [Hän sanoo: ”Poikasi ratsastaa pian takaisin.“]. 

 
 

5.5. Supiini 

 
Viimeisenä liettuan kielen nominaalimuotona esitetään tässä työssä supiini (liett. 

siekinys) [DLKG_2006, 385]. Se on lähtöisin itäisen Ylä-Liettuan (Rytų Aukštaitija) 

murteista ja siirtynyt sieltä vähitellen myös puhujakuntansa kirjoituksiin. Supiini on 

taipumaton, ja se kuvaa tarkoituksenomaista toimintaa jonkin tavoitteen tai 

päämäärän saavuttamiseksi. Sitä käytetään yleensä etupäässä liikeverbeistä sekä 

toimimaan kehottavista verbeistä. Finiittinen liikeverbi jätetään toisinaan 

mainitsematta. Supiini sijoitetaan usein pääsanansa jälkeen. 

 

                                            
89 kts. viite 84 
90 Lause on lainattu teokseen DLKG J. Tumas – Vaižgantasilta (1869–1933). 
91 kts. viite 32 
92 kts. viite 32 
93 Subjektiksi kelpaisi tietystikin vaihtoehtoisesti mikä tahansa kolmannessa persoonassa 
oleva pronomini tai substantiivi. 
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Supiini muodostetaan lähtemällä liikkeelle infinitiivistä. Sen pääte -ti poistetaan, ja 

tilalle asetetaan supiinin tunnus -tų {esimerkiksi: pirk|ti ( perusm.) [ostaa] → pirk|t ų 

(sup.)}. Mikäli verbi on aidosti refleksiivinen, sijoitetaan supiinin tunnuksen perään 

vielä refleksiivisyyttä kuvaava pääte -si, jonka vokaali i putoaa usein pois. Supiinin 

ilmaiseman toiminnan mahdollinen kohde esitetään genetiivissä. Seuraavassa on 

esitettynä muutama esimerkkilause supiinin käytöstä. 

 

Esimerkki 5.58:  Esimerkkilauseita supiinin käytöstä 

 

                 1. Žilvinas iš÷jo duonos pirkt ų (sup.). (*) 

                      → Žilvinas lähti ostamaan  (akt. III inf. illat.) leipää. 

                 2. Dukt÷ išb÷go uogaut ų (sup.). [DLKG_2006, 384] 

                      → Tytär säntäsi ulos marjastamaan   (akt. III inf. illat.). 

                  3. Paskum siunčia čigoną malkų atnešt ų (sup.). [DLKG_2006, 384] 

                      → Myöhemmin hän lähettää mustalaisen halkoja hakemaan  (akt. III  

                           inf. illat.). 

                  4. Mykoliuk, vežimų kraut ų (sup.)! [DLKG_2006, 384]94 

                       → Lähdehän pikku Mykolas lastaamaan  (akt. III inf. illat.) kärryjä! 

 

Esimerkin 5.58. valossa näyttäisi siltä, että liettuan supiini voitaisiin kääntää 

suomeksi peräti systemaattisesti käyttämällä kolmannen infinitiivin illatiivia, joka on 

suorittamaan menemistä kuvaava suunnan adverbi. Vaikkei yhden esimerkin 

perusteella pitkälle meneviä päätelmiä tietystikään voida tehdä, tuntuisi näiden 

kahden muodon välillä olevan melko tiivis yhteys liettuasta suomeen päin. 

 

Nykyisessä liettuan kirjakielessä supiini on harvinainen. Sen asemesta käytetään 

usein infinitiiviä. Vertailun vuoksi esimerkin 5.58. ensimmäinen lause puettaisiin 

nykyisin ehkä parhaiten muotoon „Žilvinas iš÷jo pirkti  (inf.) duonos.” (*). Samalla kun 

supiini vaihtui infinitiiviksi, myös sanajärjestys vaihtui. Lauseen suomenkielinen 

käännös pysyisi tästä huolimatta ennallaan. 

 

 

 

                                            
94 kts. viite 90 
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6. Yhteenveto 
 
Käsillä oleva tutkielma tarjosi johdantoluvun perään lukijalleen aluksi työn 

tärkeimmän teoriataustan, kontrastiivisen lingvistiikan, esittelyn. Ennen työn 

varsinaiseen ytimeen siirtymistä jatkettiin vielä katsauksella suomen kielen 

verbijärjestelmään [NSK_1991; ISK_2004]. Sen yhteydessä esiteltiin, mitä eri 

aikamuotoja ja tapaluokkia suomen kielessä esiintyy, ja tarkasteltiin, millä tavoin ne 

voidaan ilmaista liettuan kielellä. Johdatusta verbijärjestelmään seurasi laajahko 

hahmotelma suomen kielen nominaalimuodoista, niiden muodostamissäännöistä, 

taivutuksesta ja yleisimmistä käyttötavoista. Samassa yhteydessä on esimerkkien 

täydentämänä pyritty valaisemaan, mitkä liettuan kielen rakenteista ovat 

merkitykseltään lähellä suomen nominaalimuotoja eli viittä infinitiiviä ja eri lajien 

partisiippeja.  

 
Koska liettuan kielessä on ainoastaan yksi ja samalla taipumaton infinitiivi, on 

ilmeistä, ettei suomen eri infinitiivejä vastaa mikään yksikäsitteinen rakenne liettuan 

kielessä. Poikkeuksina ovat ainoastaan verbin perusmuoto, jonka merkitys lauseessa 

voidaan usein esittää perusmuotoa käyttäen myös liettuassa, sekä viides infinitiivi, 

jonka kanssa merkitykseltään yhdenmukaiselta suomesta liettuaan päin vaikuttaisi 

be-etuliitteellä täydennetty aktiivin partisiipin preesens. Erityisesti kolmannella 

infinitiivillä on useita käännösvaihtoehtoja sen mukaan, missä sijassa kolmas infinitiivi 

esiintyy. Esimerkeissä sitä edusti liettuankielisessä lauseessa tilanteen mukaan joko 

infinitiivi, puolipartisiippi, passiivin partisiipin preteriti tai supiini, toisinaan jopa 

finiittinen verbimuoto, kuten muistin virkistämiseksi seuraavasta koostavasta 

esimerkistä ilmenee. Kannattaa huomioida, että esimerkin kaikki lauseet on 

käännetty alun perin liettuasta suomeen päin, jotta pystyttiin käyttämään liettuan 

nykykielen tekstikokoelmaa [KLC_2009]: 

 
1. Mus atvežusi moteris liep÷ laukti  (inf.) ir išvažiavo namo. [KLC_2009] 

  → Kuljetettuaan meidät takaisin nainen käski odottamaan  (akt. III inf. illat.) ja lähti  

       kotiin. 

2. Vaikas gali sugaišti daug laiko atidarydamas  (puolipartis. yks. mask.) ir  

      uždarydamas  (puolipartis. yks. mask.) spintel÷s duris. [KLC_2009] 

    → Lapsi voi hukata paljon aikaa avaamalla  (akt. III inf. adess.) ja sulkemalla   

         pienen kaapin ovia.  
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3. „Ši mūsų tautos ir valstyb÷s reprezentacinio asmens mintis (1) tebūnie  aukso  

          raid÷mis (2) įrašyta  (pass. partis. pret. nom. yks. fem.)  kiekvieno mūsų  

          širdyje.” (1) + (2) yhdessä: akt. imperat. prees. yks. 3. [KLC_2009] 

     → ”Tämä kansamme ja valtiomme merkkihenkilön ajatus pitää kultaisin kirjaimin  

          painettaman  (pass. III inf. instrukt.) meidän jokaisen sydämeen.” 

4.   Jaunimas vyksta uždarbiauti  (inf.) / uždarbiaut ų95 (sup.). [Mok_2005] 

      → Nuoriso lähtee tienaamaan  (akt. III inf. illat.) rahaa. 

5.  „Elnio" klubo nariai treniruojasi  (akt. indikat. prees. mon. 3.) ir žaidžia  (akt.  

       indikat. prees. mon. 3.) netoli Kauno, Lap÷se. [KLC_2009]       

     → “Elnis”-klubin jäsenet ovat harjoittelemassa  (akt. III inf. iness.) ja pelaamassa   

          (akt. III inf. iness.) Lap÷sissa Kaunasin lähellä. 

 
Partisiipeilla käännösvaihtoehtojen yhdenmukaisuus suomesta liettuaan on työssä 

tehtyjen vertailujen valossa infinitiivejä voimakkaampaa. Suomen ensimmäistä 

partisiippia sisältävät ilmaukset voidaan monesti kääntää liettuaksi partisiipin 

preesensillä tai futuurilla, ja käännettäessä liettuaksi suomen toisen partisiipin 

muotoja mahdollisina nominaalimuotoina tulevat usein kyseeseen partisiipin 

menneen ajan muodot eli preteriti tai frekventatiivi. Sillä, onko suomenkielinen lause 

aktiivissa vai passiivissa, ei vaikuttaisi olevan mainittavaa eroa liettuan kielessä 

lauseen käännösvaihtoehdoiksi kelpaavien nominaalimuotojen valikoimaan. 

Agenttipartisiippi on usein käännettävissä liettuaksi passiivin partisiipin preteritillä, ja 

kieltopartisiippia edustaa liettuassa lähinnä passiivin partisiipin joko preesens- tai 

preteritimuoto. 

 
Suomen kielen verbien nominaalimuotoja käsittelevän katsauksen jälkeen siirryttiin 

analysoimaan vuorostaan liettuan kielen nominaalimuotojen järjestelmää. Luvun 5 

ensimmäisessä alaluvussa kuvailtiin liettuan infinitiivin käyttöä. Infinitiivillä todettiin 

olevan sekä verbeille että substantiiveille tyypillisiä ominaisuuksia. Se esiintyy 

lauseessa verbin tavoin käytettynä monin paikoin samassa asemassa kuin suomen 

kielen I infinitiivin nominatiivi eli verbin perusmuoto. Kuitenkin nähtiin myös 

esimerkkejä, joissa liettuan infinitiivi oli käännetty suomeksi kolmatta infinitiiviä tai 

jopa verbin finiittistä persoonamuotoa käyttämällä. Esimerkeistä kävi myös ilmi, että 

erityisesti itsenäisenä esiintyvää, finiittiseen verbimuotoon liittymätöntä infinitiiviä 

käytetään lauseessa substantiivin tavoin. Tällöin infinitiivi voidaan usein suomentaa 

ottamalla avuksi infinitiivin pohjalta muodostettu verbaalisubstantiivi. Siten liettuan 

                                            
95 Supiinimuoto olisi tässä mahdollinen, mutta se on nykykielestä kuitenkin vanhentunut. 
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infinitiivin kääntäminen suomen kielelle ei selvästikään välttämättä tapahdu aina 

perusmuotoa käyttämällä.  

 
Infinitiivin esittelyn jälkeen huomio kohdistettiin aktiivin ja passiivin partisiippiin, joita 

käsittelevää lukua voi laajuutensa perusteella pitää eräänlaisena työn painopisteenä. 

Mielenkiinto kohdistuu niiden eri aikamuotoihin, muodostamissääntöihin, 

taivutukseen ja tärkeimpiin käyttötapoihin. Lisäksi esitettiin esimerkkejä rakenteiden 

kääntämisestä suomen kielelle. Tarkastelun perusteella todettiin, että aktiivin 

partisiipin preesens ja futuuri ovat usein käännettävissä suomeksi aktiivin 

ensimmäisellä partisiipilla ja menneet aikamuodot preteriti ja frekventatiivi puolestaan 

toisella partisiipilla. Ensimmäinen ja toinen partisiippi tulevat usein kyseeseen 

käännettäessä myös liettuan passiivin partisiipilla muodostettuja ilmauksia suomeksi. 

Tällöin kuitenkin ensimmäisestä ja toisesta partisiipista käytetään muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta yleensä passiivimuotoja. Seuraavassa annetaan 

aiheesta vielä yksi kertauksenomainen esimerkki, jonka lauseiden alkuperäiskieli on 

liettua samasta syystä kuten edellisessäkin esimerkissä. 

 
1. Ant artimojo kapo g÷les sodinanti  (akt. partis. prees. nom. yks. fem.)  

       moterišk÷ labai sušilo. [KLC_2009]      

       → Läheisensä haudalle kukkia istuttavalle  (akt. I partis. yks. allat.)  naikkoselle     

             tuli hyvin lämmin. 

2. Šią autoavariją padariusiam  (akt. partis. pret. dat. yks. mask.) girtam  (adj.)  

     vairuotojui gresia nuo dviejų iki trijų tūkstančių litų bauda. [KLC_2009] 

   → Tätä auto-onnettomuuden aiheuttanutta  (akt. II partis. yks. partit.)  

               juopunutta  (akt. II partis. yks. partit.) kuljettajaa uhkaavat 2000 – 3000 litin    

              sakot. 

3. Šis aliejus jau gaminamas  (pass. partis. prees. gen. yks. mask.; pass. ind. prees.)   

     iš Lietuvoje auginamo  (pass. partis. prees. gen. yks. mask.) rapso.  [KLC_2009] 

    → Tätä öljyä jo valmistetaan  (pass. ind. prees.) Liettuassa kasvatettavasta   

           (pass. I partis. yks. elat.) rapsista. 

4. Antai Moz÷s žodžiai: "Palaimintas  (pass. partis. pret. nom. yks. mask.) tasai,  

     kursai manim nepasipiktins". [KLC_2009] 

     → (vapaasti:) Ja Mooses sanoi: ”Siunattu  (pass. II partis. yks. nom.) olkoon hän,  

                              joka ei riitaannu minun kanssani”.   
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Esimerkin lauseista käy ilmi suomen ensimmäisen partisiipin ja liettuan partisiipin 

preesensin sekä vastaavasti suomen toisen partisiipin ja liettuan partisiipin preteritin 

välinen läheinen yhteys. Kyseiset nominaalimuodot eivät ole toisilleen kuitenkaan 

täydellisiä vastinpareja, sillä esimerkiksi toisen suomenkielisen lauseen jälkimmäistä 

nominaalimuotoa juopunut vastaa liettuassa merkitykseltään kuitenkin adjektiivi 

girtas. Vastaavasti kolmannesta lauseesta nähdään, että liettuan kielessä passiivin 

partisiippia tarvitaan avuksi myös finiittisten passiivimuotojen muodostamiseksi. 

Tällöin ei suomenkielisessä lauseessa esiinny rakenteen paikalla nominaalimuotoa.  

 
Työssä esiteltiin erillisissä alaluvuissaan lisäksi partisiippimuotojen muodostaminen 

aidoista ja etuliitteellisistä refleksiiviverbeistä sekä partisiippien pronominaalimuodot, 

jotka nimensä mukaisesti voivat esiintyä lauseessa itsenäisen subjektin tai objektin 

asemassa, kun taas tavanomaiset partisiipit esiintyvät yleisimmin joko attribuuttina tai 

predikatiivina. 

 
Myös balttilaisista kielistä yksinomaan liettuan kielessä esiintyvä erityinen tarvetta 

ilmaiseva partisiippi käsiteltiin tutkielmassa lyhyesti. Varsinaisessa merkityksessään 

se ilmaisee, mitä tarkasteltavalle kohteelle olisi tarpeen tehdä. Esimerkkien 

perusteella havaittiin, että tällä tavoin käytettynä se voidaan usein kääntää suomeksi 

ensimmäisellä partisiipilla {esimerkiksi: skaitytina  (tarv. ilm. partis. nom. yks. fem.) 

knyga [lukemista vaativa  (akt. I partis. yks. nom.) kirja]}. Jos sitä kuitenkin käytetään 

kuvainnollisessa merkityksessä, voidaan rakenne toisinaan kääntää suomeksi 

ensimmäisen partisiipin asemesta jopa adjektiivia tai substantiivia käyttämällä. 

 
Liettuan kielen nominaalimuodoista esiteltiin infinitiivin ja partisiipin lisäksi myös 

puolipartisiippi, jotka käytetään saman tekijän samanaikaisesti suorittamien 

toimintojen kuvaamiseen. Puolipartisiippi-ilmauksia suomeksi käännettäessä 

turvaudutaan usein joko temporaalirakenteeseen tai aikaa ilmaisevaan kun-

sivulauseeseen {esimerkiksi: Būdamas  (puolipartis. yks. mask.) kavin÷je negalvoju 

apie darbo reikalus. [Ollessani  (akt. III inf. iness.; temporaalirak.) kahvilassa en 

ajattele työasioita.]}. 

 
Seuraavaksi tutustuttiin liettuan adverbiaalipartisiippiin, jota käytetään yleisimmin 

kahden tai useamman tekijän suorittamien samanaikaisten tai perättäisten 

toimintojen kuvaamiseksi samassa virkkeessä. Puolipartisiipin tavoin myös 

adverbiaalipartisiippia sisältävät ilmaukset voidaan usein kääntää suomeksi 

temporaalirakenteella tai aikaa ilmaisevalla sivulauseella {esimerkiksi: Man kalbantis  

(advpartis. prees., refl.) telefonu danguje žaibavo. [Puhuessani  (akt. III inf. iness.; 
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temporaalirak.) puhelimessa taivaalla salamoi]; Lietui pasibaigus  (advpartis. pret.) 

pargrįžau. [Sateen päätyttyä  (pass. II partis. partit.; temporaalirak.) palasin kotiin.]}. 

Tapahtumien keskinäisen ajoituksen kuvaamisen lisäksi adverbiaalipartisiippia 

voidaan käyttää mm. epäsuorassa esityksessä sekä selittävästi. Kummassakin 

tapauksessa voidaan usein käyttää ensimmäistä tai toista partisiippia käännettäessä 

rakennetta suomen kielelle. 

 
Viimeinen luvun 5 alaluvuista omistettiin liettuan kielen supiinin esittelyyn. Tämän 

lauseessa kuvatun toiminnan tarkoitusta ilmaisevan nominaalimuodon todettiin 

olevan kielessä jo eräänlainen historiallinen jäänne, jota ei yleiskielessä juurikaan 

enää käytetä. Sen paikan on ottanut nykykielessä infinitiivi. Suomeksi supiini voidaan 

kääntää parhaiten kolmannen infinitiivin illatiivia käyttämällä {esimerkiksi: Užeik į 

turgų daržovių pirkt ų (sup.)! [Poikkea torille ostamaan  (akt. III inf. illat.) 

vihanneksia!]}. 
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7. Santrauka lietuvi ų kalba 
 
Šio magistro darbo „Veiksmažodžių neasmenuojamųjų formų vartojimas suomių ir 

lietuvių kalbose: lyginamasis aspektas“ santrauka lietuvių kalba – tai trumpa darbo 

pagrindinių temų, struktūros ir svarbiausių rezultatų apžvalga. Ji yra naudinga taip 

pat kaip rodykl÷, kur rasti papildomos informacijos ir pavyzdžius apie atitinkamai 

svarstomą dalyką. Darbo apimtis – 154 puslapiai, kur yra 75 pavyzdžiai su 

atitinkamais vertimais, 12 linksniavimo lentelių ir 2 nuotraukos. Suomių kalbos 

veiksmažodžių neasmenuojamųjų formų pavadinimai yra šioje santraukoje pamin÷ti 

taip pat ir suomiškai, kad taptų aišku, apie kokią formą tiksliai yra kalbama. 

 

7.1. Įvadas 

 
Apie lietuvių kalbą suomiškai iki šiol yra labai mažai publikacijų nežiūrint to, kad 

suomiškai ir lietuviškai kalbančiųjų sričių geografinis atstumas yra nedidelis: vos 600 

kilometrų skiria Suomiją ir Lietuvą vieną nuo kitos. Tai, kad tyrimų šiuo klausimu yra 

mažai, lemia dvi svarios priežastys.  

 
Pirmiausia, yra verta pamin÷ti kalbotyrą skatinančios medžiagos trūkumą. Apskritai, 

tyrin÷jant svetimą kalbą, būtų optimalu naudotis gimtąja kalba parašytais žodynais ir 

gramatika apie tiriamąją kalbą. Mano turimomis žiniomis suomiškai parašytos lietuvių 

kalbos gramatikos dar n÷ra. Taip pat ir pirmasis nedidelis – tuo pačiu metu dvipusis – 

šių kalbų žodynas buvo išleistas tik 2003-aisiais metais [Vartiainen 2003]. Tod÷l, 

pavyzdžiui, rašant šį magistro darbą reik÷jo naudotis ir trečia – vokiečių kalba – kaip 

pagalbine priemone. Dar šiandien tebetrūksta net ir pradinio lietuvių kalbos kurso 

vadov÷lių suomių kalba.  

 
Kitas svarbus dalykas, ryškiai stabdęs lietuvių kalbos tyrimus ir netgi dom÷jimąsi  

lietuvių kalba Suomijoje, yra oficialiai susilpn÷jusi lietuvių kalbos pad÷tis po Antrojo 

pasaulinio karo, Lietuvai tapus Tarybų Sąjungos dalimi. Sovietiniais metais atskirų 

žmonių santykiai su užsieniečiais buvo griežtai apriboti, o valstybinio lygmens 

derybos vyko ir sutarčių tekstai buvo parašyti rusiškai. Tod÷l reik÷jo daug ištverm÷s – 

ir atvirai pasakius, užsispyrimo – žmogui, norinčiam mokytis lietuvių kalbos 

Suomijoje. 

 
Plačiai yra priimta manyti, jog veiksmažodžiai yra pati sud÷tingiausia lietuvių kalbos 

dalis. Jokių palyginamųjų darbų apie suomių ir lietuvių kalbos veiksmažodžius iki šiol 
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n÷ra. D÷l veiksmažodžių temos platumo ir magistro darbo ribotos apimties tampa 

aišku, kad tik tam tikra veiksmažodžių dalis – neasmenuojamosios formos – gali būti 

nagrin÷jama šiame darbe. Šio darbo pagrindinis tikslas yra apžvelgti suomių ir 

lietuvių kalbos veiksmažodžių neasmenuojamųjų formų sistemas, pagrindinį d÷mesį 

skiriant skirtumams ir panašumams tarp abiejų kalbų. Abiejų kalbų veiksmažodžių 

formos, jų gramatin÷ struktūra bei funkcijos yra ne tik apibr÷žiamos, bet ir 

palyginamos. Aptariant neasmenuojamąsias veiksmažodžių formas, darbe 

pateikiama daug pavyzdžių, verčiant sakinius iš suomių kalbos į lietuvių kalbą (arba 

priešingai), parenkant geriausią atitikmenį arba keletą variantų. 

 
Darbą sudaro šeši skyriai. Darbo pirmas skyrius – įvadas. Prieš svarstant pačią 

pagrindinę temą, antrame skyriuje trumpai aprašomas darbo teorinis pagrindas: 

darbas remiasi visų pirma gretinamąja kalbotyra. Kad šis darbas būtų lengviau 

suprantamas ne tik filologams, darbe supažindinama su pagrindiniais terminais. 

Trečiame skyriuje trumpai apibr÷žiami pagrindiniai skirtumai tarp veiksmažodžių 

asmenuojamųjų ir neasmenuojamųjų formų. Ten taip pat paaiškinama, kokie 

pagrindiniai skirtumai yra tarp suomių ir lietuvių kalbos laikų ir nuosakų. Darbo 

ketvirtame skyriuje nuodugniai supažindinama su suomių kalbos veiksmažodžių 

neasmenuojamosiomis formomis, kurioms priklauso penkios įvairios bendratys, 

kurios yra pažym÷tos rom÷niškais skaitmenimis (I – V bendratis) (suom. I – V 

infinitiivi), ir keturi dalyvio tipai: I ir II dalyvis (suom. I ja II partisiippi), veikiantį asmenį 

žymintis dalyvis (suom. agenttipartisiippi) bei neigiamasis dalyvis (suom. 

kieltopartisiippi). Penktame skyriuje pagrindinis d÷mesys skiriamas lietuvių kalbos 

veiksmažodžių neasmenuojamosioms formoms. Kadangi šio darbo pagrindin÷ 

užduotis yra aprašyti lietuvių kalbos veiksmažodžių neasmenuojamųjų formų 

ypatybes suomių kalbą mokantiems žmon÷ms, šiam skyriui yra skirta daugiau 

d÷mesio negu kitiems. Skyriuje yra išsamiai ir visapusiškai aptariamos šios lietuvių 

kalbos formos: bendratis, dalyvis, pusdalyvis, padalyvis ir siekinys. Ypatingas 

d÷mesys – dalyviams, nes jie turi skirtingas veikiamosios ir neveikiamosios rūšies 

formas ir yra kaitomi: laikais, gimin÷mis, skaičiais bei linksniais. Dalyviai turi taip pat 

sangrąžines ir įvardžiuotines formas. Prie neveikiamosios rūšies dalyvių pamin÷tinas 

dar reikiamyb÷s dalyvis. Šeštame skyriuje pateikiamos darbo išvados. 

 
Šio darbo svarbiausi šaltiniai yra suomių kalbos gramatikos veikalai Nykysuomen 

käsikirja96 [NSK_1991] ir Iso suomen kielioppi97 [ISK_2004], bei – iš lietuvių kalbos 

                                            
96 Veikalo pavadinimas reiškia „Dabartin÷s suomių kalbos vadov÷lis”. 
97 Veikalo pavadinimas reiškia „Didžioji suomių kalbos gramatika”. 
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pus÷s – Dabartin÷s lietuvių kalbos gramatika [DLKG_2006]. Kadangi daugelis šio 

darbo pavyzdžių yra abiem kalbomis, šis darbas tur÷tų būti naudingas ne tik 

suomiams, besidomintiems lietuvių kalbos veiksmažodžių neasmenuojamosiomis 

formomis, bet taip pat ir lietuviams, norintiems susipažinti su suomių kalbos 

veiksmažodžių atitinkamomis formomis, jų daryba ir vartosena. Kita vertus, šis 

darbas gal÷tų būti kalbų vadovas suomiškai ir lietuviškai kalbantiesiems, kurie nor÷tų 

pagilinti savo žinias. Darbe naudojama terminologija yra pakankamai paprasta, kad 

darbas gal÷tų būti suprantamas ne tik kalbotyros specialistams. 

 

 

7.2. Gretinamosios kalbotyros pagrindai 
 
Kaip jau įvade buvo pamin÷ta, šis darbas remiasi daugiausia gretinamąja kalbotyra. 

Dar iki 20-ojo amžiaus kalbotyra buvo dažniausiai diachronin÷, ir tradiciškai jos 

svarbiausias tikslas buvo tyrin÷ti, kaip palyginamos istoriškai panašios dvi kalbos. 

Taip pat buvo atliekami ir sinchroniniai kalbotyros darbai, bet kalbos tokiems 

tyrimams nebuvo pasirenkamos laisvai pagal tyrin÷tojo norą, bet jos visos tur÷jo būti 

vieno ir to paties tipo, pavyzdžiui, analitin÷s (kaip kinų ir tajų) arba sintetin÷s (kaip 

suomių) kalbos. Šio darbo teorin÷s dalies šaltiniai yra R. Di Pietro parašytas veikalas 

„Language Structures in Contrast“ [Di Pietro 1971] ir K. Reino vadov÷lis „Einführung 

in die Kontrastive Linguistik“ [Rein 1983]. 

 
Po antrojo pasaulinio karo palaipsniui sustipr÷jo tarptautiniai ryšiai, ir reikm÷ mokyti 

užsienio kalbas žmon÷ms išaugo. Tod÷l buvo daugiau kreipiamas d÷mesys į tai, kad, 

vartodami užsienio kalbą, mokiniai dažnai galvoja savo gimtąja kalba. Tai reiškia, kad 

jie bando perkelti tiesiai iš savo gimtosios kalbos į mokomąją kalbą ypatybes, kurios 

yra jiems dar silpnai žinomos užsienio kalboje. Gretinamosios analiz÷s tikslas – kaip 

galima anksčiau išvengti užsienio kalbos klaidų, kurių pagrindin÷ priežastis yra 

gimtosios kalbos įtaka. Gretinamoji analiz÷ yra taikoma visoms kalbos sritims: 

fonetikai, sintaksei, leksikai ir morfologijai. 

 
Jeigu gimtojoje kalboje trūksta fonemos, kuri yra užsienio kalboje, yra suprantama, 

kad moksleivis bando vartoti vietoje taisyklingos fonemos tokią, kuri yra gimtojoje 

kalboje ir skamba artimiausiai. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje n÷ra suomių  

kalbos fonemų „U-umliautas“ (rašomas suomiškai: Y) ir „O-umliautas“ (rašomas  

suomiškai: Ö). Lietuviui, norinčiam mokytis suomių kalbos, gali būti sunku teisingai 

ištarti žodžius, kur tie balsiai pasitaiko. Jeigu kalboje tada egzistuoja du tos pačios 
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kalbos klas÷s žodžiai, tarp kurių vienintelis skirtumas yra tarp U ir Y arba O ir Ö, gali 

kilti nesusipratimų. Pavyzdžiui, lietuvis gal÷tų ištarti suomišką žodį tykki (liet. 

patranka) kaip tukki (liet. medžio trinka). Kita kryptimi, lietuvių kalbą besimokantis 

suomis, nor÷damas pasakyti veiksmažodį šalti, gal÷tų pasakyti vietoje jo salti. 

 
Gretinant sintaksę, jokių didelių skirtumų sakinio žodžių tvarkoje tarp suomių ir 

lietuvių kalbų n÷ra. Tačiau yra verta pamin÷ti, kad suomių kalbos sakiniai visada turi 

tarinį – ir tada, kai sakinio veiksmažodis yra būti {pavyzdžiui: Jonas vienas namuose 

[suom. Jonas on  (liet. yra) yksin kotona.]}. Suomių kalboje neveikiamosios rūšies 

sakinyje nei veikiančio asmens, nei veiksnio niekada n÷ra. Jeigu lietuviškai sakoma, 

pavyzdžiui, „Šis paminklas pastatytas  ruso Vasiljevskio“, sakinys tur÷tų būti 

verčiamas į suomių kalba vartojant veikiamąja rūšį. Sunkesn÷ yra situacija su laiko 

formomis. Suomių kalboje n÷ra nei būtojo dažninio, nei būsimojo laiko, tačiau yra trys 

skirtingos būtojo laiko formos: imperfektas, perfektas ir pliuskvamperfektas.  

 
Skirtumų tarp dviejų kalbų yra ir leksikoje. Gali būti, kad žodis, kuris vienoje kalboje 

vartojamas gana neutraliai, taip plačiai nevartojamas kitoje kalboje. Pavyzdžiui, 

suomių kalboje veiksmažodis valgyti yra vartojamas, kalbant ne tik apie žmones, o 

taip pat apie gyvūnus ir net apie mašinas {pavyzdžiui: Aš nieko nevalgau . [suom. En 

syö  mitään.]; Zuikis ÷da morką. [suom. Jänis syö  porkkanaa.]; Variklis naudoja  

daug benzino. [suom. Moottori syö  paljon bensiiniä.]}. 

 
Kaip lietuvių ir suomių kalbos morfologijos skirtumus galime pamin÷ti, pavyzdžiui, tai, 

kad suomių kalboje žodžiai jokios gimin÷s neturi. Taip pat linksnių skaičiumi lietuvių ir 

suomių kalbos skiriasi: dabartin÷je suomių kalboje jų yra net 15. Taip pat reik÷tų 

atkreipti d÷mesį į tai, kad suomių kalboje egzistuoja ypatinga universali neigiama 

dalelyt÷ ei, kuri linksniuojama skaičiais ir asmenimis. Ji vartojama, jeigu sakinio 

tarinys yra neigiamas {pavyzdžiui: Jūrat÷ ir Gintautas šiandien svečių nepriima. 

[suom. Jūrat÷ ja Gintautas eivät (neig. veiksmaž., dgs. 3. asmuo) ota tänään vieraita 

vastaan.]}. Suomių kalba neturi dvigubo neiginio {pavyzdžiui: Aš nieko  (neig.) 

nenoriu  (neig.). [suom. Minä en (neig. veiksmaž., vns. 1. asmuo) halua mitään.]}. 

 
Šiame darbe nagrin÷jama, visų pirma, kokios suomių kalbos veiksmažodžių 

neasmenuojamosios formos yra panašios į lietuvių kalboje vartojamas atitinkamas 

formas. Ta analiz÷ atliekama ir kita kryptimi: verčiant iš lietuvių kalbos į suomių kalbą. 

Jeigu pavyzdžių vertimas iš vienos kalbos į kitą, išlaikant neasmenuojamąją formą, 

yra kokybiškas ir gana natūralus, taip yra daroma. Tačiau verta pabr÷žti, kad 
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veiksmažodžių neasmenuojamosios formos yra retokos šnekamojoje kalboje. Tod÷l 

šio darbo analiz÷s rezultatai yra taikomi pirmiausia rašytinei kalbai. 

 

7.3. Trumpai apie suomi ų kalbos veiksmažodži ų 
asmenuojam ųjų ir neasmenuojam ųjų form ų ypatybes 

 
Suomių kalbos veiksmažodžiai aukščiausiame gramatikos lygmenyje gali būti 

skirstomi į dvi pagrindines klases: į asmenuojamąsias ir į neasmenuojamąsias 

formas. Didžiausias skirtumas tarp šių klasių yra tai, kad tik asmenuojamosios 

formos gali sakinyje būti tariniu. Jos yra kaitomos laikais, nuosakomis ir rūšimis. Prie 

asmenuojamosios formos dar yra įmanoma prisegti dalelytę, kuri paaiškina sakinio 

atspalvį, pavyzdžiui, klausimą arba veiklos netikrumą. Asmenuojamosios formos yra 

kaitomos skaičiais ir taip pat asmenimis veikiamojoje rūšyje. 

 
Suomių kalboje n÷ra atskiro būsimojo laiko, o vietoje jo naudojamos esamojo laiko 

(suom. preesens) formos. Suomių kalbos būtojo laiko formos nesiskiria pagal veiklos 

dažnumą. Tai reiškia, kad lietuvių kalbos ir būtąjį kartinį laiką, ir būtąjį dažninį laiką 

atitinka vienas – būtasis laikas – suomių kalboje. Tačiau suomių kalboje yra svarbu, 

kada praeityje prasid÷jęs veiksmas baigiasi. Tod÷l būtojo laiko raiškai suomių kalboje 

vartojami net trys laikai: imperfektas (suom. imperfekti), perfektas (suom. perfekti) ir 

pliuskvamperfektas (suom. pluskvamperfekti). Vietoje perfekto ir pliuskvamperfekto 

lietuvių kalboje dažnai naudojamos sud÷tinių laikų formos.  

 
Suomių kalboje yra keturios nuosakos, taigi viena daugiau negu lietuvių kalboje. 

Netikrumo žyminčio potencialo (suom. potentiaali) lietuvių kalboje n÷ra, o jo funkcijas 

atlieka papildomi netikrumo prieveiksmiai98. Suomių ir lietuvių kalbų pagrindinius 

veiksmažodžių asmenuojamųjų formų skirtumus iliustruoja pavyzdys 3.1. 

 
Veiksmažodžių neasmenuojamosios formos d÷l jų vartosenos labai skiriasi nuo 

asmenuojamųjų formų. Jos vienos negali būti sakinio tariniu, be to, jos yra kaitomos 

panašiai kaip suomių kalbos vardažodžiai99. Suomių kalboje egzistuoja dviejų tipų 

neasmenuojamosios formos: bendratys ir dalyviai. Jų skirstymas į poklasius yra 

pateiktas 17. puslapyje. 

 

                                            
98 Tačiau lietuvių kalboje yra reliatyvas, kuris išreiškiamas dalyvin÷mis formomis. 
99 Suomių kalbos daiktavardžiai, būdvardžiai, įvardžiai ir skaitvardžiai yra visi linksnuojami tuo 
pačiu būdu. Šių kalbos dalių bendras pavadinimas yra vardažodis. 
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7.4. Suomi ų kalbos veiksmažodži ų neasmenuojamosios 
formos ir j ų vertimas į lietuvi ų kalbą 

 
Suomių kalboje yra penkios bendratys (suom. infinitiivi) ir keturi įvairūs dalyviai 

(suom. partisiippi). Bendratys naudojamos sakinyje kaip daiktavardžiai, o dalyviai yra 

panašūs į būdvardžius. Bendratys turi tik porą linksnių, o dalyviai gali būti kaitomi 

suomių kalbos visais 15 linksnių.  

 

7.4.1. Bendratys 

 
Pirmoji bendratis (suom. I infinitiivi) dar yra vadinama taip pat ir A-bendratimi d÷l 

galūn÷s „a“ arba „ä“. Ji yra kaitoma tik dviem linksniais: vardininku ir transliatyvu. Jos 

vardininkas yra veiksmažodžio pagrindin÷ forma, kuria ji pateikiama visada, 

pavyzdžiui, žodynuose {pavyzdžiui: ostaa  (I bendr. vard.) [liet. pirkti  (bendr.)]}. 

Sakinyje pirmosios bendraties vardininkas dažniausiai jungiamas prie tarinio. 

Transliatyvo forma pirmoji bendratis atsako į klausimą „Mitä tarkoitusta varten?“ [liet. 

„Kokiam tikslui?“]. Įmanomas atsakymas gal÷tų būti, pavyzdžiui, „Ostaakseen   

(I bendr. transl.) itselleen uudet vaatteet.“ [liet. „Kad nusipirkt ų (tariam. nuos. esam. 

laiko vns. 3. asmuo) sau naujus drabužius“.]. Pavyzdžio 4.1. tema yra pirmoji 

bendratis. Suomių kalbos pirmąją bendratį – ypač jos vardininko formą – dažnai 

atitinka lietuvių kalbos bendratis. Transliatyvo formos neverčiamos vienodai, ką tas 

pats pavyzdys liudija. 

 
Antroji bendratis (suom. II infinitiivi) – dar vadinama ir E-bendratimi d÷l formoje 

esančios „e“-raid÷s – turi du veikiamosios rūšies linksnius: inesyvą ir instruktyvą. 

Neveikiamosios rūšies yra vartojamas tik inesyvas. Dažniausiai antroji bendratis 

pasitaiko sakiniuose, kur aprašomi du veiksmai, kurie vyksta tuo pačiu metu, visai 

nepaisant to, ar abiejų veiksmų atlik÷jai yra tie patys ar ne. Paskutinis pamin÷tas 

dalykas daro įtaką tam, kaip ši forma verčiama į lietuvių kalbą. Jeigu atlik÷jai tie 

patys, struktūra yra verčiama pusdalyviu, kitu atveju – esamojo laiko padalyviu 

{pavyzdžiui: Matkustaessani  (veikiam. rūšies II bendr. ines.) junalla luen kirjaa. [liet. 

Važiuodamas  (pusdal., vns. vyr. gim.) traukiniu skaitau knygą.]; Musiikki soi 

työskennellessäni  (veikiam. rūšies II bendr. ines. + vns. 1. asmens priesaga). [liet. 

Man dirbant  (esam. laiko padal.) skamba muzika.]}. Pavyzdys 4.2. dar plačiau 
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paaiškina, kaip antroji bendratis yra vartojama sakinuose ir kaip ji yra verčiama į 

lietuvių kalbą.  

 
Trečioji bendratis (suom. III infinitiivi) – vadinamoji MA-bendratis d÷l joje 

pasirodančios charakteristikos „MA“ arba „MÄ“ – turi veikiamosios rūšies šešis 

linksnius: inesyvą, eliatyvą, iliatyvą, adesyvą, abesyvą ir instruktyvą. Neveikiamosios 

rūšies tik vienas linksnis – instruktyvas – yra vartojamas, nors ir kasdienin÷je kalboje 

labai retai. Ši forma yra vartojama norint išreikšti, pavyzdžiui, ką kas nors dabar daro 

(inesyvas) {pavyzdžiui: Hän on syömässä  (veikiam. rūšies III bendr. ines.) [liet. Jis 

dabar valgo  (veikiam. rūšies ties. nuos. esam. laiko vns. 3. asmuo.).]}, eina daryti 

(iliatyvas) {pavyzdžiui: Hän menee syömään  (veikiam. rūšies III bendr. iliat.) [liet. Jis 

eina valgyti  (bendr.).]}, kokį veiksmą atlikus kas nors ateina (eliatyvas) {pavyzdžiui: 

Hän tulee syömästä  (veikiam. rūšies III bendr. eliat.) [liet. Jis jau pavalg ÷ (veikiam. 

rūšies ties. nuos. būt. kart. laiko vns. 3. asmuo) ir dabar ateina.]}  ir ką darant kam 

nors pavyksta ko nors pasiekti (adesyvas) {pavyzdžiui: Syömällä  (veikiam. rūšies III 

bendr. ades.) hyvin heistä tulee vahvoja. [liet. Gerai valgydami  (pusdal., dgs. vyr. 

gim.) jie tampa stiprūs.]}. Trečioji bendratis taip pat gali reikšti, kas vyksta, nedarant 

ko nors (abesyvas) {pavyzdžiui: Syömättä  (veikiam. rūšies III bendr. abes.) väsyt 

nopeasti. [liet. Nevalgydamas  (pusdal., vns. vyr. gim.) greitai pavargsi.]}, arba ką 

kam nors100 būtinai reikia daryti (instruktyvas) {pavyzdžiui: Sinun pitää syömän  

(veikiam. rūšies III bendr. instr.). [liet. Tau reikia valgyti  (bendr.).]; Pitää syötämän  

(neveikiam. rūšies III bendr. instr.). [liet. Turi būti valgoma  (neveikiam. rūšies esam. 

laiko dal. vard. vns. bev. gim.).]}. Trečiosios bendraties instruktyvo formos vartojamos 

retai, ir dabartin÷je bendrin÷je jos praktiškai nepasitaiko. Kadangi trečioji bendratis 

turi daug įvairių funkcijų, suprantama, kad jos negalima versti į lietuvių kalbą tik viena 

tam tikra veiksmažodžio neasmenuojamąja forma: vertimas labai priklauso nuo to, 

koks linksnis vartojamas suomiškai. Pavyzdžio 4.4. sakiniai iliustruoja porą galimų 

vertimo alternatyvų. Dar verta pamin÷ti, kad trečiosios bendraties formos sutampa su 

veikiantį asmenį rodančio dalyvio formomis; tai matoma pavyzdyje 4.3. Tačiau iš 

sakinio konteksto nesunku pasteb÷ti, apie kurią veiksmažodžio neasmenuojamąją 

formą sakinyje kalbama. 

 
Ketvirtoji bendratis (suom. IV infinitiivi) vartojama tik oficialaus stiliaus raštuose ir 

senuose tekstuose – bendrin÷je kalboje ji labai reta. Fiksuotos yra tik veikiamosios 

rūšies dviejų linksnių formos: vardininkas, kai sakinys yra teigiamas, {pavyzdžiui: 

Albertin on syöminen  (IV bendr. vard.). [liet. Albertas turi valgyti  (bendr.).]} ir 

                                            
100 Vartojant instruktyvą, sakinys gali būti ir su neveikiamosios rūšies konstrukcija. 
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partityvas, kai sakinys neigiamas {pavyzdžiui: Kęstutisin ei ole syömistä  (IV bendr. 

part.). [liet. Kęstučiui reikia nevalgyti  (bendr.).]}. Ketvirtąją bendratį turinčio sakinio 

atspalvis yra panašus į liepiamąją nuosaką: sakinyje labai skatinama veikti ką nors 

arba stipriai priešinamasi sakinyje pamin÷tai veiklai. Pavyzdys 4.6. papildomai 

iliustruoja, kaip vartojama ketvirtoji bendratis. Į lietuvių kalbą ji yra dažnai verčiama 

bendratimi. Kartais ji painiojama su veiksmažodiniu daiktavardžiu, tačiau šios dvi 

kalbos dalys yra lengvai skiriamos viena nuo kitos iš sakinio konteksto. Tokią 

situaciją paaiškina pavyzdys 4.5.  

 
Penktoji bendratis (suom. V infinitiivi) praktiškai yra trečiosios bendraties ypatingas 

atvejis tik veikiamosios rūšies adesyve ir aprašo, ką sakinio veiksnys beveik jau 

prad÷jo daryti, kai kas nors atsitinka kitur. Lietuvių kalboje tą formą atitinka struktūra: 

prielinksnis be + veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvis {pavyzdžiui: Olin 

lähtemäisilläni  (V bendr.)., kun Karolis saapui. [liet. Aš buvau beišvažiuoj ąs 

(priešd. + veikam. rūšies esam. laiko dal. vard. vns. vyr. gim. trumpa forma) Karoliui 

atvažiuojant.]}. Žr. pavyzdyje 4.7. daugiau sakinių su penktąja bendratimi bei jos 

galimus vertimus. 

 

7.4.2. Dalyviai  

 
Suomių kalbos pirmasis dalyvis (suom. I partisiippi) gali būti kaitomas ir veikiamosios 

ir neveikiamosios rūšies bei visais linksniais. Šiuolaikin÷se gramatikose jis 

vadinamas „VA-dalyviu“, ir šis pavadinimas remiasi formos vardininko galūne  

-va / -vä. Veikiamosios rūšies formos aprašo, kokioje veikloje sakinio veiksnys, 

papildinys arba tarinio vardin÷ dalis aktyviai dabar dalyvauja arba ateityje dalyvaus. 

Jis gali dažniausiai būti verčiamas į lietuvių kalbą veikiamosios rūšies esamojo arba 

būsimojo laiko dalyviu101 {pavyzdžiui: kuuluvasti puhuva  (veikiam. rūšies I dalyvio 

vns. vard.) herra [liet. garsiai kalbantis  (veikiam. rūšies esam. laiko dal. vard. vns. 

vyr. gim.) ponas]}. Neveikiamosios rūšies pirmasis dalyvis aprašo sakinio veiksnio, 

papildinio arba tarinio vardin÷s dalies pasyvų dalyvavimą sakinyje aprašomoje 

veikloje: dabartyje arba ateityje. Norint išversti pirmąjį dalyvį į lietuvių kalbą, 

dažniausiai vartojamas lietuvių kalbos neveikiamosios rūšies esamojo arba būsimojo 

laiko dalyvis102 {pavyzdžiui: Saksasta ostettava  (neveikiam. rūšies I dalyvio vns. 

vard.) auto [liet. Vokietijoje perkama  (neveikiam. rūšies esam. laiko dal. vard. vns. 

                                            
101 Pasirinktas laikas priklauso nuo to, ar suomių kalboje veikla vyksta dabartyje (→ esamojo 
laiko dalyvis) arba ateityje (→ būsimojo laiko dalyvis). Tai nulemia sakinio kontekstas. 
102 Žr. ankstesnę nuorodą. 
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mot. gim.) mašina]}. Pavyzdžiuose 4.8.–4.10. supažindinama su pirmojo dalyvio 

vartosena. Lentel÷ 4.1. pateikia suomių kalbos pirmojo dalyvio visą linksniavimo 

sistemą. 

 
Kaip pirmasis dalyvis, taip pat ir antrasis dalyvis (suom. II partisiippi) kaitomas ir 

veikiamosios, ir neveikiamosios rūšies visais linksniais. Dabartin÷se gramatikose jis 

dar vadinamas „NUT-dalyviu“ (veikiamoji rūšis) ir „TU-dalyviu“ (neveikiamoji rūšis), 

remiantis formų vardininko galūn÷mis -nut / -nyt arba atitinkamai -(t)tu / -(t)ty103. 

Veikiamosios rūšies formos aprašo, kokioje veikloje sakinio veiksnys, papildinys arba 

tarinio vardin÷ dalis praeityje aktyviai dalyvavo. Dažnai jį yra įmanoma išversti į 

lietuvių kalbą veikiamosios rūšies būtojo kartinio arba būtojo dažninio laiko dalyviu104 

{pavyzdžiui: kuuluvasti puhuneet  (veikiam. rūšies II dalyvio dgs. vard.) herrat [liet. 

garsiai kalb÷ję (veikiam. rūšies būt. kart. laiko dal. vard. dgs. vyr. gim.) ponai]}. 

Neveikiamosios rūšies antrasis dalyvis aprašo anksčiau pamin÷tų sakinio dalių 

praeityje vykusį pasyvų dalyvavimą sakinyje aprašomoje veikloje. Verčiant antrąjį 

dalyvį į lietuvių kalbą, dažniausiai vartojamas neveikiamosios rūšies būtojo kartinio 

arba būtojo dažninio laiko dalyvis105 {pavyzdžiui: Saksasta ostetut  (neveikiam. rūšies 

II dalyvio vns. vard.) autot [liet. Vokietijoje nupirktos  (neveikiam. rūšies būt. kart. 

laiko dal. vard. dgs. mot. gim.) mašinos]}.  

 
Antrasis dalyvis vartojamas taip pat norint sujungti du laiką žyminčius sakinius – 

nesvarbu, ar jų veiksniai yra tie patys ar skirtingi. Tokiu atveju suomių dalyvis yra 

verčiamas į lietuvių kalbą veikiamosios rūšies būtojo kartinio arba būtojo dažninio 

laiko dalyviu, jeigu veiksniai visiškai sutampa, o kitu atveju – būtojo kartinio arba 

būtojo dažninio laiko padalyviu {pavyzdžiui: Saavuttuani  (veikiam. rūšies II bendr. 

ines.) Palangaan menin suoraan uimarannalle. [liet. Atvykęs  (veikiam. rūšies būt. 

kart. laiko dal. vard. vns. vyr. gim.) į Palangą tiesiai ÷jau į pliažą.]; Äidin palattua  

(veikiam. rūšies II bendr. partit. + vns. 3. asmens priesaga) kotiin joimme teetä. [liet. 

Motinai sugr įžus  (būt. kart. laiko padal.) išg÷r÷me arbatos.]}. Pavyzdžiai 4.11–4.14. 

rodo, kokiais atvejais vartojamas suomių kalbos antrasis dalyvis. Linksniavimo 

lentel÷je 4.2. pateikiamos antrojo dalyvio visų linksnių formos. 

 
Veikiantį asmenį rodantis dalyvis (suom. agenttipartisiippi) kaitomas visais linksniais 

kaip pirmasis ir antrasis dalyvis, tačiau neturi atskirų veikiamosios ir neveikiamosios 

                                            
103 Daugelyje linksnių galūn÷ -nut / -nyt keičiama į forma -nee. Žr. lentelę 4.2. 
104 Pasirinktas laikas lietuviškame sakinyje priklauso nuo to, ar suomių kalboje veikla įvyko tik 
vieną kartą (→ būtojo kartinio laiko dalyvis) arba pakartotinai (→ būtojo dažninio laiko 
dalyvis). 
105 Žr. ankstesnę nuoroda. 
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rūšies formų. Jis aprašo, ką kas nors106 daro – arba jau anksčiau padar÷ – tam 

objektui, kurį pamin÷toje formoje esantis žodis nurodo {pavyzdžiui: Tämä on  

Pekan kirjoittama  kirja. [liet. Ši knyga yra parašyta  Peko.]}. Tod÷l šis dalyvis yra iš 

esm÷s panašus į lietuvių kalbos neveikiamosios rūšies dalyvį. Verta pamin÷ti, kad 

tuose linksniuose, kur taip pat suomių kalbos trečioji bendratis pasirodo, ji ir veikiantį 

asmenį rodantis dalyvis rašomi vienodai. Jokios gr÷sm÷s supainioti šių dviejų 

veiksmažodžio neasmenuojamųjų formų praktiškai n÷ra, nes jų vartojimo būdai ir 

funkcijos yra visai skirtingi, tai taip pat gerai pastebima pavyzdyje 4.4. Daugiau 

sakinių apie veikiantį asmenį rodantį dalyvį randama pavyzdyje 4.15. Kadangi 

tikrov÷je būna taip, kad šio tipo dalyvio aprašoma veikla jau pasibaig÷, verčiant šį 

dalyvį į lietuvių kalbą paprasčiausiai yra vartojamas neveikiamosios rūšies būtojo 

kartinio laiko dalyvis107, norint vartoti veiksmažodžio neasmenuojamąją formą ir 

vertime. 

 

Neigiamasis dalyvis (suom. kieltopartisiippi), kaip ir veikiantį asmenį rodantis dalyvis, 

kaitomas visais linksniais ir neturi atskirų veikiamosios ir neveikiamosios rūšies 

formų. Ši forma yra gana neutrali rūšies požiūriu. Neigiamasis dalyvis žymi, kokios 

ypatyb÷s jo nurodomas objektas dar neturi (pavyzdžiui: pesemätön  paita [liet. 

neišskalbti  marškiniai]). Norint versti neigiamąjį dalyvį į lietuvių kalbą yra 

paprasčiausiai vartojamas neveikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyvis108. 

Pavyzdys 4.16. iliustruoja neigiamojo dalyvio vartoseną. 

 

 

7.5. Lietuvi ų kalbos veiksmažodži ų neasmenuojamosios 
formos ir j ų vertimas į suomi ų kalbą 

 
Lietuvių kalbos veiksmažodžių neasmenuojamosios formos yra bendratis, dalyvis, 

pusdalyvis, padalyvis ir siekinys. Kadangi užsieniečiui n÷ra reikalo aprašyti lietuviams 

jų gimtosios kalbos ypatybes, jos yra čia tik trumpai pristatytos. Tačiau tai netrukdo 

lietuvių ir suomių kalbų veiksmažodžių neasmenuojamųjų formų sugretinimo darbui, 

nes sekant nuorodomis, darbo penktajame skyriuje randama daug pavyzdžių apie 

lietuvių kalbos dalyvio vartoseną ir jo vertimą į suomių kalbą. 
                                            
106 Veiksmo atlik÷jas gali būti ir nepamin÷tas. 
107 Tačiau yra išimčių, pavyzdžiui: ”Visų mylimas (→ esamasis laikas) aktorius”. 
108 Taip pat esamojo laiko forma yra įmanoma, jeigu iki tam tikros akimirkos dar nebaigtas 
procesas dar tęsiasi (pavyzdžiui: jostain tuntemattomasta  syystä [liet. d÷l kažkokios 
nežinomos  (→ esamasis laikas) priežasties ≈ dabar irgi dar nežinome , kokia buvo 
priežastis]). 
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7.5.1. Bendratis 

 
Kaip jau buvo aptarta, suomių kalboje yra net penkios įvairios bendratys, ir jos taip 

pat yra kaitomos – išskyrus penktąją bendratį – mažiausiai dviem linksniais. Antroji ir 

trečioji bendratis turi net atskiras veikiamosios ir neveikiamosios rūšies formas. 

 
Lietuvių kalboje yra tik viena bendratis, kuri yra nekaitoma. Tai yra veiksmažodžio 

pagrindin÷ forma. Bendratis turi ne tik veiksmažodžiui, bet taip pat daiktavardžiui 

tipiškų bruožų. Dažniausiai bendratis vartojama su sakinio tariniu, nes ji yra 

svarbiausia ir būtina veiksmo reišk÷ja su daugeliu papildomos informacijos 

reikalingais veiksmažodžiais [DLKG_2006, 383]. Pavyzdžiui, sakinys „Danguol÷ turi“ 

n÷ra gramatiškai pilnas, kadangi n÷ra sakoma, ką Danguolei arba 1) reikia daryti 

arba 2) kokį daiktą arba 3) abstraktų dalyką ji turi. Pirmu pamin÷tu atveju galime 

papildyti sakinį, pavyzdžiui „Danguol÷ turi sugr įžti  (bendr.) namo“. Paskutiniais 

atvejais sakinį reik÷tų papildyti daiktavardžiu, o ne bendratimi. Veiksmažodžiai, kurie 

reikalauja bendraties, gali žym÷ti, pavyzdžiui, veiksmo pradžią arba pabaigą, norą, 

gail÷jimą ir prival÷jimą. Bendratis gali būti siejama ne tik su kitu, kaitomu 

veiksmažodžiu, o taip pat su daiktavardžiu arba būdvardžiu {pavyzdžiui: vieta 

(daiktav.) apsistoti  (bendr.); sunkus (būdv.) nešti  (bendr.)} [DLKG_2006, 384]. 

 
Dažnai bendratis verčiama į suomių kalbą pirmosios bendraties vardininku, kuris 

atitinkamai yra suomių kalbos veiksmažodžių pagrindin÷ forma, bet taip pat yra 

įmanomas ir trečiosios bendraties iliatyvas, kaip rodo pavyzdys 5.4. Kartais bendratį 

yra įmanoma vartoti taip pat net vietoje tarinio, norint šaukiant arba liepiant labai 

trumpai pranešti savo reikalą. Pora tokių sakinių yra pavyzdyje 5.7. Kartais bendratis 

gali sakinyje tur÷ti net veiksnio arba papildinio vaidmenį, tai mums liudija pavyzdys 

5.6. Šiame darbe – ir ypač jo santraukoje – deja, neįmanoma apskritai pristatyti visų 

įmanomų atvejų, kur bendratis vartojama, bet darbo septyni pavyzdžiai, 5.1.–5.7. šiek 

tiek aprašo bendraties vartoseną. 

 

7.5.2. Dalyvis   

 
Darbe daugiausia d÷mesio buvo skiriama lietuvių kalbos dalyvių formoms. Dalyviai 

vartojami ir veikiamosios ir neveikiamosios rūšies formomis. Kartu su neveikiamosios 

rūšies dalyviu trumpai pristatomas ir ypatingas reikiamyb÷s dalyvis. 
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7.5.2.1. Veikiamoji r ūšis 

 
Veikiamosios rūšies dalyvis yra kaitomas visais keturiais laikais: esamuoju, būtuoju 

kartiniu, būtuoju dažniniu ir būsimuoju laiku. Taip pat jis yra linksniuojamas visais 

linksniais, išskyrus šauksmininką. Jis taip pat yra kaitomas skaičiumi ir gimine.  

 
Esamojo laiko dalyvis aprašo, ką sakinio veiksnys, papildinys arba tarinio vardin÷ 

dalis tiksliai dabar daro, ir jis pats sakinyje paprasčiausiai eina pažyminiu {pavyzdžiui: 

kalbantis  vyras ≈ vyras, kuris kalba}. Kitoje pozicijoje, eidamas nepriklausomu 

tariniu, papildiniu arba tarinio vardine dalimi, jis dažnai vartojamas įvardžiuotine 

forma {pavyzdžiui: pradedantysis  ≈ žmogus, kuris pradeda daryti ką nors}. Yra verta 

pamin÷ti, kad vyriškosios gimin÷s vardininkas turi dvigubas formas: ilgąsias 

(paprastąsias) ir trumpąsias. Trumposios formos neina pažyminiu109. Daugiskaitoje 

jos vartojamos taip pat tada, kai yra kalbama apie moteriškosios gimin÷s objektus, žr. 

pavyzdį 5.13. Suomių kalboje forma, kuri yra pagal savo vartoseną pati artimiausia 

veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviui, yra veikiamosios rūšies pirmasis (= 

esamojo laiko) dalyvis (suom. aktiivin I partisiippi). Pavyzdžiai 5.8.–5.14. rodo, kaip 

vartoti veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvį. Lentel÷se 5.1. ir 5.2. pateiktas jo 

linksniavimas. 

 
Būtojo kartinio laiko dalyvis rodo, ką sakinio veiksnys, papildinys arba tarinio vardin÷ 

dalis praeityje kartais padar÷ {pavyzdžiui: kalb ÷jęs  vyras ≈ vyras, kuris kalb÷jo}. Jų 

vartosena skiriasi nuo esamojo laiko formų vartosenos: vyriškosios gimin÷s 

trumposios formos gali būti vartojamos ir pažyminiais, apie ką liudija pavyzdys 5.17. 

Būtojo kartinio laiko formos yra svarbios taip pat tuo, kad jų reikia, kai yra sujungiami 

du sakiniai, kurių veiksmas vyksta vienas po kito ir kurių veiksniai yra tie patys. 

Tokias laiką žyminčias sakinių poras iliustruoja pavyzdys 5.19. Norint išversti 

veikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyvio formas į suomių kalbą, dažniausiai 

bus renkamasi veikiamosios rūšies antrąjį (= bendrojo būtojo laiko) dalyvį [suom. 

aktiivin II partisiippi]. Žr. pavyzdžius 5.15.–5.20. Lentel÷je 5.3. yra pateiktas jų 

linksniavimas. 

 
Būtojo dažninio ir būsimojo laiko dalyviai jau žymiai rečiau vartojami už esamojo ir 

būtojo kartinio laiko dalyvius. Šiame darbe būtojo dažninio laiko dalyvių linksniavimas 

yra randamas lentel÷je 5.4. Taip pat šių laikų dalyviai turi vyriškosios gimin÷s 
                                            
109 Žiūr÷kite pavyzdžius 5.8. ir 5.12. 
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dvigubas formas: ilgąsias ir trumpąsias. Būtojo dažninio laiko formos rodo, ką sakinio 

veiksnys, papildinys arba tarinio vardin÷ dalis praeityje pakartotinai padar÷. Jos gali 

geriausiai būti išverčiamos į suomių kalbą vartojant veikiamosios rūšies antrojo  

(= bendrojo būtojo laiko) dalyvio [suom. aktiivin II partisiippi] formą su papildomais 

tinkamais, pakartojimą žyminčiais apibr÷žiamaisiais žodžiais. Pavyzdžiai 5.21.–5.24. 

paaiškina veikiamosios rūšies būtojo dažninio laiko dalyvio formų vartoseną. 

Būsimojo laiko dalyvis rodo, ką sakinio veiksnys, papildinys arba tarinio vardin÷ dalis 

ateityje padarys. Šių formų linksniavimas yra pateikiamas lentel÷je 5.5., ir pavyzdžiai 

5.25.–5.27 iliustruoja formų vartoseną. Jos gali būti verčiamos į suomių kalbą 

vartojant tą pačią struktūrą kaip jau min÷ta, kalbant apie veikiamosios rūšies esamojo 

laiko dalyvius: veikiamosios rūšies pirmuoju (= esamojo laiko) dalyviu [suom. aktiivin I 

partisiippi], kartais dar papildant netikrumą pabr÷žiančiais prieveiksmiais. Paskutinio 

pavyzdžio, 5.28., sakiniai rodo, kad veikiamosios rūšies dalyviai gali eiti įvairiomis 

sakinio dalimis: veiksniu, papildiniu, pažyminiu arba vardine tarinio dalimi. 

 
 

7.5.2.2. Neveikiamoji r ūšis 

 
Neveikiamosios rūšies dalyvis yra linksniuojamas panašiai kaip veikiamosios rūšies 

dalyvis. Tačiau jis yra kaitomas tik trimis laikais: esamuoju, būtuoju kartiniu ir 

būsimuoju laiku: būtojo dažninio laiko formos nevartojamos. Kitas skirtumas tarp 

veikiamosios ir neveikiamosios rūšies dalyvių: n÷ra dvigubų vyriškos gimin÷s 

neveikiamosios rūšies formų. Galima tvirtinti, kad neveikiamosios rūšies formų 

daryba yra truputį lengvesn÷.  

 
Esamojo laiko dalyvis aprašo, kokioje veikloje sakinio veiksnys, papildinys arba 

tarinio vardin÷ dalis dabar pasyviai dalyvauja kaip veiklos objektas {pavyzdžiui: 

Dailininko tapomo  paveikslo tema yra jūriniai paukščiai. (≈ Paveikslo, kurį dailininkas 

dabar tapo, tema yra jūriniai paukščiai.)}. Jis eina sakinyje dažniausiai pažyminiu, o 

jam einant nepriklausomu veiksniu, papildiniu arba tarinio vardine dalimi, vartojama 

jo įvardžiuotin÷ forma {pavyzdžiui: Marijos mylimasis  (įvardž.) gyvena Baltarusijoje 

(≈ Žmogus, kurį Marija myli, gyvena Baltarusijoje.).}. Esamojo laiko dalyvis yra 

vartojamas norint formuoti sakinius, kurie yra pasyve ir kurių aprašoma veikla tęsiasi 

steb÷jimo metu110. Su veikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviu formuota struktūra 

gali būti verčiama į suomių kalbą, vartojant daug įvairių alternatyvinių formų, 

atsižvelgiant į kontekstą. Pavyzdžiai 5.29.–5.31. iliustruoja neveikiamosios rūšies 
                                            
110 Žr. pavyzdį 5.29. 
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esamojo laiko dalyvio vartoseną ir jo vertimą į suomių kalbą; lentel÷ 5.6. rodo šio 

dalyvio linksniavimą.  

 
Neveikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyvis rodo, kokioje veikloje sakinio 

veiksnys, papildinys arba tarinio vardin÷ dalis praeityje kartais pasyviai dalyvavo kaip 

veiklos objektas {pavyzdžiui: Dailininko nutapyto  paveikslo tema yra jūriniai 

paukščiai. (≈ Paveikslo, kurį dailininkas jau nutap÷, tema yra jūriniai paukščiai.)}. Jis 

vartojamas taip pat pasyvo sakiniuose, kurių veiksmas jau prieš steb÷jimo momentą 

buvo pasibaigęs111. Skirtingai nuo esamojo laiko dalyvio, jis gali gana vienodai būti 

verčiamas į suomių kalbą: vartojant neveikiamosios rūšies antrąją dalyvį. Pavyzdžiai 

5.32.–5.33. iliustruoja neveikiamosios rūšies būtojo kartinio laiko dalyvio vartoseną ir 

jo vertimą į suomių kalbą, lentel÷je 5.7. šio dalyvio linksniavimas. 

 
Neveikiamosios rūšies būsimojo laiko dalyvis dabartin÷je lietuvių bendrin÷je kalboje 

yra labai retai vartojamas. Vienintel÷ išimtis iš šios „taisykl÷s“ yra veiksmažodis būti, 

kurio įprasta būsimojo laiko dalyvio forma būsimas – kaip ir formos įvardžiuotinis 

variantas būsimasis – gana dažnai pasitaiko. Būsimojo laiko dalyvis žymi, kas 

ateityje bus daroma sakinio veiksniui, papildiniui arba tarinio vardinei daliai 

{pavyzdžiui: rajono būsimas  pavadinimas (≈ pavadinimas, kuriuo rajoną ateityje 

pavadins)}. Dažniausiai į suomių kalbą pasiseka išversti būsimojo laiko dalyvį 

vartojant suomių kalbos pirmąjį dalyvį – neveikiamosios rūšies kaip lietuviškame 

sakinyje. Jo linksniavimas yra pateiktas lentel÷je 5.8. D÷l retai pasitaikančios formos 

jai šiame darbe skirtas tik vienas pavyzdys: 5.35.   

 
Reikiamyb÷s dalyvis yra neveikiamosios rūšies dalyvio ypatingas atvejis. Jį 

charakterizuoja priesaga -tin-, kuri yra pridedama prie veiksmažodžio bendraties 

kamieno. Apskritai jis žymi ypatybes, siejamas su veiksmu, kurį reik÷tų atlikti tam 

objektui, kurį jis nurodo [DLKG_2006, 355] {pavyzdžiui: gydytina  liga (≈ liga, kurią 

reikia gydyti)}. Taip pat yra pora veiksmažodžių, kurių šios formos reikšm÷ yra 

perkeltin÷112. Norint išversti reikiamyb÷s dalyvį į suomių kalbą, geriausiai jį atitinka 

veikiamosios arba neveikiamosios rūšies pirmasis dalyvis. Žr. pavyzdžius 5.36.–5.38. 

 
 
 

                                            
111 Žr. pavyzdį 5.32. 
112 Žr. ypač pavyzdį 5.37. 
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7.5.2.3. Sangrąžinių veiksmažodži ų dalyviai 

 
Iš daugelio sangrąžinių veiksmažodžių taip pat yra įmanoma padaryti dalyvius – ir 

veikiamosios ir neveikiamosios rūšies. Lietuvių kalboje egzistuojantys sangrąžiniai 

dalyviai gali būti nepriešd÷liniai arba priešd÷liniai. Nepriešd÷linių veiksmažodžių 

dalyvių bendrin÷je kalboje vartojama tik vardininko forma. Vartojant kitus linksnius 

arba vardininko neigiamą formą, yra privaloma vartoti sangrąžinio veiksmažodžio 

priešd÷linę formą. Abiejų tipų ypatyb÷s aprašomos pavyzdžiuose 5.39.–5.41.  

 

7.5.2.4. Dalyvi ų įvardžiuotin ÷s formos 

 
Panašiai kaip iš daugelio lietuvių kalbos būdvardžių ir skaitvardžių, taip pat ir iš 

dalyvių galima formuoti įvardžiuotines formas. Jos vartojamos kalbant apie dalykus, 

kurie yra gerai apibr÷žti arba iš sakinio konteksto lengvai atpažįstami {pavyzdžiui: 

nešiojamasis  kompiuteris (≈ pastovus žodžių junginys: kompiuterio tipo 

pavadinimas; taigi ne bet kuris kompiuteris, kurį įmanoma nešti); miegamasis   

(≈ kambarys, kur miegama); skrendantysis  (≈ žmogus, keliaująs l÷ktuvu: vartojimas 

nepriklausomu veiksniu)}. Jos yra kaitomos esamuoju, būtuoju kartiniu ir būsimuoju 

laikais113 ir linksniuojamos visais linksniais, išskyrus šauksmininką. Pavyzdžiai 5.42. 

ir 5.43. paaiškina įvardžiuotinių dalyvių vartoseną bei vertimą į suomių kalbą, o 

lentel÷ 5.9. pateikia jų vyriškosios ir 5.10. moteriškosios gimin÷s linksniavimą. 

 

7.5.3. Pusdalyvis 

 
Pusdalyvis yra veiksmažodžio neasmenuojama ir nelinksniuojama forma. Jis taip pat 

n÷ra kaitomas laikais, o tik gimine ir skaičiumi. Pusdalyvis žymi šalutinį veiksmą, 

atliekamą to paties veik÷jo kaip ir pagrindinis sakinio veiksmas [DLKG_2006, 361] 

{pavyzdžiui: Kalb ÷damas  lietuviškai dažnai darau daug klaidų. (≈ Kai kalbu 

lietuviškai, dažnai darau daug klaidų.)}. Pusdalyviai turi ir sangrąžines formas.  

Į suomių kalbą pusdalyvį gali būti dažniausiai išversti veikiamosios114 rūšies antrosios 

bendraties inesyvu. Pusdalyvio vertimo pavyzdžiai – 5.44. 

 

                                            
113 Teoriškai taip pat būtojo dažninio laiko formos būtų įmanomos, tačiau kalboje 
nevartojamos ir gramatikose nepateikiamos [DLKG_2006, 367]. 
114 Jeigu lietuviškas sakinys, turįs esamojo laiko padalyvio formą, yra beasmenis, jis į suomių 
kalbą verčiamas neveikiamosios rūšies antrosios bendraties inesyvu (žr. pavyzdžio 4.2. trečią 
sakinį).  
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7.5.4. Padalyvis 

 
Padalyvis, taip pat kaip pusdalyvis, nelinksniuojamas. Taip pat jis nekaitomas gimine 

ir skaičiumi, bet turi keturis laikus. Padalyvis vartojamas, kai sujungiami laiką 

žymintys sakiniai. Taip pat jie gali būti aiškinamieji ir aprašyti šalutinio veiksmo 

atlik÷ją: jo bruožus, būseną ir panašiai. Asmeniniuose sakiniuose padalyvio ir 

veiksmažodinio tarinio veiksmų atlik÷jai gali tik iš dalies sutapti [DLKG_2006, 381].  

 
Esamojo laiko padalyvis rodo šalutinio veiksmo vienlaikiškumą (dažnai tik dalinį) su 

pagrindiniu [DLKG_2006, 380]. Jis vartojamas norint sujungti du laiką žyminčius 

sakinius {pavyzdžiui: Svetain÷s laikrodis muš÷ dešimt man prausiantis  duše. (≈ Kai 

(aš) prausiausi duše, muš÷ svetain÷s laikrodis dešimt.)}. Tokiuose sujungtuose 

sakiniuose šalutinio veiksmo atlik÷jas pateikiamas naudininku. Padalyvio formos į 

suomių kalbą verčiamos veikiamosios rūšies antrosios bendraties inesyvu. Pavyzdyje 

5.45. rodoma esamojo laiko padalyvio daryba, ir pavyzdyje 5.46. sakiniai, kurie 

iliustruoja formos vartoseną. 

 
Būtojo kartinio laiko padalyvis vartojamas tada, kai yra sujungiami du sakiniai, kurių 

veiksmas vyksta vienas po kito. Padalyviu žymimas šalutinis veiksmas yra visada 

ankstesnis {pavyzdžiui: Vyrai pabaig÷ žaisti kortomis tik policininkams at÷jus .  

(≈ Vyrai žaid÷ kortomis iki tol, kol at÷jo policininkai.)}. Tokios būtojo kartinio laiko 

struktūros verčiamos į suomių kalbą neveikiamosios rūšies antrojo dalyvio partityvu. 

Pavyzdys 5.47. rodo, kaip formuoti būtojo kartinio laiko padalyvį, ir pavyzdyje 5.48 

yra sakiniai apie jo vartoseną. 

 
Būtojo dažninio ir būsimojo laiko padalyviai vartojami gana retai. Nepaisant to, jų 

daryba yra pateikiama šiame darbe pavyzdžiuose 5.49. ir 5.51., ir sakiniai, 

iliustruojantys jų vartoseną, yra pavyzdžiuose 5.50. ir 5.52. 

 
Papildomuose pavyzdžiuose 5.53.–5.57. – padalyvių vartosena, sujungiant du laiką 

žyminčius sakinius, ir šalutinio veiksmo paaiškinimas. Juose yra kreipiamas d÷mesys 

taip pat į tai, kai šalutinio veiksmo atlik÷jas nepateikiamas naudininku, o kitais 

linksniais (pavyzdys 5.55), ir vienas pavyzdys iliustruoja atvejį, kai padalyvio reikšm÷ 

yra perkeltin÷ (pavyzdys 5.56). Visi šie pavyzdžiai turi gramatiškai pilnus sakinius su 

vertimais į suomių kalbą. 
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7.5.5. Siekinys 

 
Paskutin÷ darbe pristatoma veiksmažodžio neasmenuojamoji forma yra siekinys, 

kuris yra nekaitomas ir nelinksniuojamas. Jis tebevartojamas Rytų aukštaičių 

tarm÷je, bet iš bendrin÷s kalbos praktiškai yra jau išnykęs. Dabartin÷je kalboje 

vietoje siekinio vartojama bendratis. Siekinys aprašo, kokio tikslo kas nors siekia 

savo veiksmu {pavyzdžiui: Juozas iš÷jo vandens parnešt ų (siek.). (≈ Juozas iš÷jo 

parnešti  (bendr.) vandens.)}. Norint išversti siekinio formą į suomių kalbą, geriausiai 

tinka trečiosios bendraties iliatyvas. Siekinio pavyzdžių vertimą žr. 5.58. 
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