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           TEKIJÄT

Kieliopin tekijäryhmä koostuu kokeneista venäjän opettajista.

●● Arja Kirvesmäki on venäjän kielen yliopisto-opettaja Helsingin yliopistossa. Väitöskirjassaan hän on tutkinut 
geneeris-persoonaisen merkityksen ilmaisemista venäjän kielessä. 

●● Hannes Viimaranta on Elias-koulun perusasteen ja lukion venäjän opettaja ja entinen yliopisto-opettaja.

●● Julia Ekman on venäjän kääntämisen yliopisto-opettaja Helsingin yliopistossa ja syntyperäinen venäjän puhuja.
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           ALKUSANAT

Tämä kielioppi on suunnattu venäjän kielen yliopisto-opiskelijoille ja muille edistyneille aikuisopiskelijoille. 
Lisäksi se soveltuu apuvälineeksi opettajille, kääntäjille ja muille venäjän kielen käyttäjille. Vaikka kielioppi on 
laadittu yliopisto-opiskelijoiden tarpeita ajatellen, siitä on hyötyä myös niille, jotka vasta opettelevat venäjän 
alkeita. Kielioppi soveltuu paitsi lähiopetukseen myös etä- ja itseopiskeluun.

Mukana on runsaasti sääntöjä havainnollistavia esimerkkilauseita, joissa käytetään venäjän nykysanastoa ja 
jotka pyrkivät edustamaan tavallista käyttökieltä. Esimerkit on suomennettu ja niihin on merkitty sanapainot. 
Jokaisen luvun loppuun on koottu joukko kertauskysymyksiä opiskelun tueksi: ne eivät kata luvussa esitettyjä 
asioita systemaattisesti tai tyhjentävästi, mutta niiden avulla opiskelija voi testata osaamistaan pistokokeen 
tavoin. Jotta myöhempi perehtyminen venäjänkielisiin kielioppeihin ja kielitieteelliseen tutkimukseen 
helpottuisi, kaikki keskeiset termit on annettu suomen lisäksi myös venäjäksi.

Kieliopin ilmiöitä kuvataan pääasiassa venäjän kielestä lähtien, mutta paikka paikoin mukana on kontrastiivinen 
eli venäjän ja suomen rakenteita vertaileva näkökulma. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota niihin venäjän 
kielen ilmiöihin, jotka ovat käytännön opetustyössä osoittautuneet vaikeiksi suomalaisille opiskelijoille. Vaikka 
käsiteltäviin aiheisiin paneudutaan koulukielioppeja perusteellisemmin, läheskään kaikkia venäjän kieliopin 
erikoistapauksia ja hienouksia ei ole voitu ottaa mukaan. Keskitymme sellaisiin muotoihin ja rakenteisiin, jotka 
on hyvä hallita tavallisissa kielenkäyttötilanteissa, niin puheessa kuin kirjallisessa ilmaisussa. Mukaan on otettu 
myös kirjallisempaa tyyliä edustavat partisiipit ja gerundit, joiden tunteminen on tärkeää mm. lehtiartikkeleita 
ja tieteellisiä tekstejä luettaessa sekä opinnäytteitä kirjoitettaessa. 

Kieliopin luvut eivät muodosta tyhjentävää kokonaisesitystä venäjän kielen rakenteista ja niiden käytöstä. 
Tarkastelun painopisteenä ovat nominien ja verbien taivutusmuodot ja niiden käyttö. Lauseopin ilmiöistä 
tuodaan esiin joitakin poimintoja ja esimerkiksi sananmuodostus jää deminutiivisia substantiiveja lukuun 
ottamatta tarkastelun ulkopuolelle, vaikka sanojen johtaminen onkin keskeinen osa kielioppia. Myöskään 
oikeinkirjoitusta ei erikseen käsitellä. Rajauksia tehtäessä lähtökohtana on ollut Helsingin yliopiston venäjän 
perusopintojen kielioppikurssi, jonka tarpeista tämä oppimateriaali on saanut alkunsa.

Kieliopissa kuvataan pääasiassa yleiskielen normien mukaista kielenkäyttöä; annamme ohjeita siitä, miten 
venäjän opiskelija voi tuottaa kieliopillisesti virheetöntä kieltä. Joissakin kohdissa olemme kuitenkin katsoneet 
tarkoituksenmukaiseksi täydentää normatiivista kielenkuvausta deskriptiivisillä huomioilla siitä, miten 
todellinen kielenkäyttö poikkeaa normista. Tyyliin tai tekstilajiin liittyviä huomautuksia on annettu, kun se on 
ollut kieliopin tekijöiden mielestä tarpeellista. 

Kieliopin laatiminen on ollut pitkä ja monivaiheinen projekti, jota on viety eteenpäin kolmihenkisen työryhmän 
voimin. Arja Kirvesmäki on kantanut päävastuun kieliopin kirjoittamisesta. Hannes Viimaranta ja Julia Ekman 
ovat työstäneet kielioppia ja sen yksittäisiä lukuja useaan kertaan yhdessä kirjoittajan kanssa. Käsikirjoituksen 
viimeistelyvaiheessa työryhmämme on saanut hyödyllisiä kommentteja, täsmennyksiä ja käytännön neuvoja 
kokeneilta ja asiantuntevilta kollegoilta, etenkin Arto Mustajoelta ja Ahti Nikunlassilta.

Kielioppihankkeen toteutus ei olisi ollut mahdollista ilman Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden 
juhlarahaston tukea. Kieliopin taittovaiheessa saimme avustusta Lukion kieltenopetuksen valtakunnalliselta 
Lukki-kehittämishankkeelta. Kiitämme lämpimästi kaikesta matkan varrella saamastamme avusta, tuesta ja 
kannustuksesta. 

Antoisia hetkiä venäjän kieliopin parissa!

 Arja Kirvesmäki
 Hannes Viimaranta
 Julia Ekman
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       SANALUOKAT (ЧА́СТИ РЕ́ЧИ)

Venäjän kielessä sanaluokat (ча́сти ре́чи) ryhmitellään itsenäisiin sanaluokkiin ja apusanaluokkiin 
(самостоя́тельные и служе́бные ча́сти ре́чи). Itsenäisiä sanaluokkia ovat:

●● substantiivit (существи́тельные): музе́й, окно́, тетра́дь, Ива́н, Финля́ндия 
●● adjektiivit (прилага́тельные): краси́вый, бе́лый, моско́вский, осе́нний, ма́мин 
●● lukusanat (числи́тельные): оди́н, сто, пе́рвый, со́тый, дво́е 
●● pronominit (местоиме́ния): я, твой, э́тот, ка́ждый, кто, ничего́ 
●● verbit (глаго́лы): сиде́ть, чита́ть/прочита́ть, улыба́ться/улыбну́ться
●● adverbit (наре́чия): ле́том, до́ма, хорошо́, по-челове́чески, невозмо́жно 

Itsenäiseen sanaluokkaan kuuluva sana voi yksinään edustaa tiettyä lauseenjäsentä (член предложе́ния), 
esimerkiksi substantiivi voi toimia lauseen subjektina tai objektina. Apusanaluokkaan kuuluvat sanat eli 
apusanat (служе́бные слова́) eivät kykene toimimaan lauseenjäseninä. Apusanaluokkia ovat:

●● partikkelit (части́цы): не, бы, неуже́ли 
●● prepositiot (предло́ги): у, к, пе́ред, до
●● konjunktiot (сою́зы): и, а, но, что, потому́ что, так как 
●● interjektiot eli huudahdussanat (междоме́тия): ой, ах
●● onomatopoeettiset eli ääntä jäljittelevät sanat (звукоподража́тельные слова́): тук-ту́к, ква-ква́

Substantiiveista, adjektiiveista, lukusanoista ja pronomineista käytetään yhteisnimitystä nominit (и́мя/имена́)1. 
Nominit taipuvat sijamuodoissa (паде́ж/падежи́), joita venäjän kielessä on kuusi: nominatiivi (имени́тельный), 
genetiivi (роди́тельный), datiivi (да́тельный), akkusatiivi (вини́тельный), instrumentaali (твори́тельный) 
ja prepositionaali (предло́жный). Sijamuodon lisäksi nominien taivutuspäätteet (оконча́ние/оконча́ния) 
voivat ilmaista lukua (число́/чи́сла) eli yksikköä (еди́нственное число́) ja monikkoa (мно́жественное число́). 
Esimerkiksi: фи́нскому студе́нту (yksikön datiivi) – фи́нским студе́нтам (monikon datiivi); об интере́сной кни́ге 
(yksikön prepositionaali) – об интере́сных кни́гах (monikon prepositionaali). 

Kertauskysymyksiä luvusta 1: 

 Miten itsenäiset sanaluokat eroavat apusanaluokista?

 Millä nimellä pronomineja kutsutaan venäjäksi?

 Mitä ovat interjektiot?

 Mitkä sanaluokat kuuluvat nomineihin? Mikä niitä yhdistää?

1  Termien существи́тельное (substantiivi), прилага́тельное (adjektiivi) ja числи́тельное (lukusana) rinnalla käytetään myös 
termejä и́мя существи́тельное/прилага́тельное/числи́тельное.

1.



 VENÄJÄN KIELIOPPI  2. LAUSEENJÄSENET (ЧЛЕ́НЫ ПРЕДЛОЖЕ́НИЯ)11

       LAUSEENJÄSENET (ЧЛЕ́НЫ ПРЕДЛОЖЕ́НИЯ)

Lauseen rakenneosat, toisin sanoen yksittäiset sananmuodot ja lausekkeet, luokitellaan lauseenjäseniksi (член 
предложе́ния) sen mukaan, mikä tehtävä niillä on lauseessa. Lauseenjäseniä ovat subjekti (подлежа́щее), 
predikaatti (сказу́емое), objekti (дополне́ние), attribuutti (определе́ние) ja adverbiaali (обстоя́тельство). 
Subjekti ja predikaatti muodostavat lauseen rakenteellisen ytimen, ja siksi niitä kutsutaan lauseen pääjäseniksi 
(гла́вные чле́ны предложе́ния). Prototyyppinen subjekti ilmaisee tekijän, toimijan, aiheuttajan tai kokijan. 
Predikaatti ilmaisee tekemistä tai tapahtumista. Esimerkiksi: 

1. Де́вочка (subj.) чита́ет (pred.). Tyttö lukee.

2. Со́лнце (subj.) свети́ло (pred.). Aurinko paistoi.

Kieliopillisen subjektin sija on venäjässä nominatiivi siitä riippumatta, onko sanajärjestys suora (3) vai epäsuora (4).  
Sen sijaan suomen kielessä paikan adverbiaalin siirtäminen lauseen alkuun voi muuttaa subjektin sijan 
nominatiivista partitiiviin, kuten esimerkin (4) suomennos osoittaa. 

3. Студе́нты сиде́ли в аудито́рии. Opiskelijat olivat luentosalissa.

4. В аудито́рии сиде́ли студе́нты. Luentosalissa oli opiskelijoita.

Predikaatti voi koostua useammasta kuin yhdestä sanasta. Esimerkissä (5) on verbiliittopredikaatti, joka koostuu 
apuverbistä ja siihen liittyvästä infinitiivistä. Esimerkeissä (6) ja (7) predikaattina on nominiliittopredikaatti 
(составно́е именно́е сказу́емое). Se koostuu kopulasta (свя́зка), joista tavallisin on быть (olla), ja siihen 
liittyvästä nominiosasta (именна́я часть сказу́емого). Nominiosa kuvaa tai luonnehtii lauseen subjektia (mikä/
millainen subjekti on). Suomenkielisen kielioppiterminologian mukaan puhutaan predikatiivista (nimitystä 
käytetään jatkossa myös tässä kieliopissa). 

5. Алексе́й на́чал рабо́тать. Aleksei alkoi työskennellä.

6. Де́вушка была́ гру́стная. Tyttö oli surullinen.

7. А́нна бу́дет преподава́телем. Annasta tulee opettaja.

Kieliopillisesti täydellisessä lauseessa on aina predikaatti. Sen sijaan subjektittomat lauseet ovat venäjässä 
mahdollisia, kuten suomessakin. Ns. persoonattomissa lauseissa, kuten esimerkeissä (8) ja (9), ei ole 
nominatiivimuotoista kieliopillista subjektia. Niissä on vain yksi pääjäsen, toisin sanoen predikaatti. Esimerkissä 
(8) predikaatti on ilmaistu nominiliittopredikaatin avulla, esimerkissä (9) predikaattina on persoonaton verbi. 

8. На у́лице ста́ло тепле́е. Ulkona on lämmennyt.

9. Мне не спи́тся. Minua ei nukuta.

Vaikka persoonattomissa lauseissa ei ole nominatiivimuotoista kieliopillista subjektia, niissä voi kuitenkin olla 
henkilöön viittaava tekijän tai kokijan ilmaiseva sana. Sitä kutsutaan semanttiseksi subjektiksi (семанти́ческий 
субъе́кт) erotukseksi perinteisen lauseenjäsennyksen mukaisesta kieliopillisesta subjektista. Venäjässä eronteko 
näkyy myös itse termissä: kieliopillinen subjekti on подлежа́щее, kun taas semanttisesta subjektista puhuttaessa 
käytetään lainasanaa субъе́кт. Useimmiten semanttinen subjekti on datiivissa, kuten esimerkissä (9).

Pääjäsenten lisäksi lauseessa voi olla apujäseniä (второстепе́нные чле́ны предложе́ния), joita ovat objekti, 
adverbiaali ja attribuutti. Ne ovat määreitä, jotka liittyvät subjektiin tai predikaattiin tai johonkin toiseen 
apujäseneen. Objekti ilmaisee kohteen, johon predikaatin kuvaama toiminta suuntautuu: 

10. Де́вочка чита́ет кни́гу (что?). Tyttö lukee kirjaa.

2.
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Kaikki verbit eivät voi saada suoraa objektia (прямо́е дополне́ние), joka ilmaistaan pääsääntöisesti akkusatiivilla. 
Niitä verbejä, joihin suora objekti voi liittyä, sanotaan transitiivisiksi (перехо́дные глаго́лы). Esimerkiksi:

одева́ть до́чку (кого́?)
люби́ть бра́та (кого́?)
постро́ить шко́лу (что?)
посмотре́ть фильм (что?)

pukea tytär(tä)
pitää veljestä
rakentaa koulu
katsoa elokuva

Epäsuorasti transitiivisten verbien (ко́свенно-перехо́дные глаго́лы) objekti ilmaistaan jollakin muulla muodolla 
kuin akkusatiivilla (tai akkusatiivia vastaavalla genetiivillä, ks. 18.1.). Tällöin puhutaan epäsuorasta objektista 
(ко́свенное дополне́ние). Siinä missä suora objekti ilmaistaan aina ilman prepositiota, epäsuora objekti 
voidaan ilmaista myös ns. prepositiollisella sijamuodolla. Esimerkiksi:

боя́ться темноты́ (чего́?)
помога́ть друзья́м (кому́?)
расска́зывать о пое́здке (о чём?)
отказа́ться от предложе́ния (от чего́?)

pelätä pimeää
auttaa ystäviä
kertoa matkasta
kieltäytyä ehdotuksesta

Intransitiiviverbit (неперехо́дные глаго́лы) eivät voi saada objektia lainkaan, mutta niihin voi liittyä muita 
määreitä (adverbiaaleja). Esimerkiksi:

умыва́ться бы́стро (как?)
жить в Росси́и (где?)
прийти́ домо́й (куда́?)

peseytyä nopeasti
asua Venäjällä
saapua kotiin

Adverbiaalina toimii tavallisimmin adverbi. Adverbiaalit ilmaisevat mm. aikaa, paikkaa, tapaa, syytä, keinoa,  
määrää tai astetta, joten ne vastaavat varsin moniin kysymyksiin, kuten когда́, где, куда́, как. Esimerkiksi:

11. Вчера́ бы́ло хо́лодно. Eilen oli kylmää.

12. В ко́мнате ду́шно. Huoneessa on tunkkaista.

13. Он ходи́л в магази́н. Hän kävi kaupassa.

14. Ли́за краси́во поёт. Liisa laulaa kauniisti.

15. Я о́чень люблю́ чита́ть. Pidän lukemisesta todella paljon.

Аttribuutit ovat substantiivien määreitä, jotka ilmaisevat yleensä ominaisuutta. Attribuuteista tavallisin on 
adjektiiviattribuutti, joka on useimmiten pääsanansa edellä ja taipuu samassa luvussa, suvussa ja sijamuodossa 
pääsanansa kanssa (16). Adjektiivien lisäksi attribuutteina voivat toimia substantiivit (17), pronominit (18) sekä 
verbien partisiippi- ja infinitiivimuodot (19–20). 

16. фи́нский студе́нт suomalainen opiskelija

17. кни́га Ири́ны Irinan kirja

18. в э́той шко́ле tässä koulussa

19. о прочи́танных рома́нах luetuista romaaneista

20. жела́ние встре́титься (с кем-то) halu tavata (jonkun kanssa)

Pääsanasta (гла́вное сло́во) ja sille alisteisista määreistä (зави́симые слова́) koostuvia syntaktisia rakenteita 
kutsutaan lausekkeeksi (словосочета́ние).
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Kongruenssi ja rektio

Kongruenssilla (согласова́ние) tarkoitetaan tietyn lauseenjäsenen mukautumista toiseen lauseenjäseneen 
yhden tai useamman kieliopillisen kategorian suhteen. Mukautuminen voi koskea sukua, lukua, sijamuotoa, 
persoonaa tai elollisuutta. Esimerkiksi sanaliitossa фи́нский студе́нт substantiivin määreenä toimiva 
adjektiiviattribuutti kongruoi pääsanansa kanssa suvussa, luvussa ja sijamuodossa. Pääsanan muodon 
muuttuessa myös määreen muoto muuttuu, esim. фи́нскому студе́нту (yks. dat.), о фи́нском студе́нте (yks. 
preposit.), фи́нские студе́нты (mon. nom.), фи́нскими студе́нтами (mon. instr.). Myös subjektin ja predikaatin 
välillä vallitsee kongruenssi. Esimerkiksi lauseessa Де́вочка чита́ет (Tyttö lukee) predikaatti mukautuu subjektiin 
luvun ja persoonan suhteen (yksikön 3. persoona). Lauseessa Де́вочка чита́ла (Tyttö luki) predikaatti noudattaa 
subjektin lukua (yksikkö) ja sukua (feminiini). 

Kielioppitermi rektio (управле́ние) tarkoittaa sitä, että jokin sana määrää seurassaan esiintyvän ilmauksen 
tiettyyn sijamuotoon. Esimerkiksi интересова́ться-verbi edellyttää, että sen yhteydessä ilmaistu toiminnan 
kohde (epäsuora objekti) on instrumentaalissa: интересова́ться му́зыкой (olla kiinnostunut musiikista). 
Rektiosta puhuttaessa sijamuodoiksi katsotaan myös ns. prepositiolliset sijamuodot, kuten lausekkeissa 
уча́ствовать в разгово́ре (osallistua keskusteluun) ja пойти́ в библиоте́ку (lähteä kirjastoon). Verbien lisäksi 
rektionmukaisia määreitä voivat saada muidenkin sanaluokkien sanat, kuten substantiivit, adjektiivit ja adverbit: 
интере́с к ру́сскому языку́ (kiinnostus venäjän kieltä kohtaan), дово́лен жи́знью (tyytyväinen elämään), 
недалеко́ от го́рода (kaupungin lähellä). 

Huomaa seuraava ero rektion ja kongruenssin välillä: rektionmukaisen määreen sijamuoto säilyy samana siitä 
riippumatta, missä taivutusmuodossa pääsana on, esim. Я помога́ю друзья́м (Minä autan ystäviä); Я помога́ла 
друзья́м (Minä autoin ystäviä); Я люблю́ помога́ть друзья́м (Pidän ystävien auttamisesta) jne. Kuten edellä on 
todettu, sijakongruenssissa määreen sijamuoto on aina riippuvainen pääsanan sijamuodosta, esim. фи́нский 
студе́нт, фи́нскому студе́нту.

Esimerkki lauseenjäsennyksestä 

1 2 3 4

Вчера́ брат купи́л но́вый слова́рь.

adverbiaali
обстоя́тельство

subjekti
подлежа́щее

predikaatti
сказу́емое

objekti
дополне́ние

1. Adverbi вчера́ ilmaisee aikaa ja toimii adverbiaalina: когда́ брат купи́л слова́рь?
2. Substantiivi брат ilmaisee tekijän eli subjektin: кто купи́л слова́рь?
3. Preteritissä oleva preikaattiverbi купи́л ilmaisee, mitä veli teki: что сде́лал брат? Subjekti брат ja predikaatti 

купи́л kongruoivat suvussa (mask.) ja luvussa (yks.). 
4. Adjektiivi но́вый ja substantiivi слова́рь muodostavat yhdessä lausekkeen (словосочета́ние), joka toimii 

suorana akkusatiiviobjektina eli ilmaisee toiminnan kohteen: что брат купи́л? Substantiivi слова́рь on 
lausekkeen pääsana (гла́вное сло́во) ja voisi toimia objektina yksinään. Adjektiivi но́вый on pääsanalle 
alisteinen määre (зави́симое сло́во). Lauseenjäsentehtävältään se on attribuutti ja kongruoi pääsanansa 
kanssa suvussa (mask.), luvussa (yks.) ja sijamuodossa (akk.).
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Kertauskysymyksiä luvusta 2: 

 Mitkä ovat lauseen pääjäsenet?

 Mikä on kieliopillisen subjektin sija venäjässä?

 Mistä kahdesta osasta nominiliittopredikaatti koostuu?

 Ovatko subjektittomat lauseet mahdollisia venäjän kielessä?

 Mikä apujäseniä yhdistää?

 Millä nimellä objektia kutsutaan venäjäksi?

 Voiko verbi помога́ть (auttaa) saada suoran akkusatiiviobjektin?

 Mikä on lauseke (словосочета́ние)?

 Mitä tarkoittaa, että adjektiiviattribuutti kongruoi pääsanansa kanssa? Mikä on kongruenssi-termin 

venäjänkielinen vastine?

 Verbi занима́ться edellyttää, että sen yhteydessä ilmaistu toiminnan kohde on instrumentaalissa, esim. 

занима́ться спо́ртом (harrastaa urheilua). Millä kielioppitermillä tätä ilmiötä kutsutaan? Anna termi sekä 

suomeksi että venäjäksi.
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       JOITAKIN VENÄJÄN KIELEN OMINAISPIIRTEITÄ  
      (НЕ́КОТОРЫЕ ХАРАКТЕ́РНЫЕ ОСО́БЕННОСТИ  
      РУ́ССКОГО ЯЗЫКА́)

3.1. Sanapaino

Venäjän sanapaino (слове́сное ударе́ние) ei ole automaattisesti sidottu mihinkään tiettyyn tavuun, kuten 
esimerkiksi suomessa, jossa sanan paino on aina ensimmäisellä tavulla. Lisäksi painon paikka voi vaihdella 
sanan eri taivutusmuodoissa: 

●● го́род (yksikön nominatiivi) – города́ (monikon nominatiivi)
●● головá (yksikön nominatiivi) – го́лову (yksikön akkusatiivi)
●● я хожу́ (yksikön 1. persoona) – ты хо́дишь (yksikön 2. persoona)

Joissakin tapauksissa paino voi osoittaa sanan merkityksen, vrt. 

●● зáмок (linna) – замóк (lukko)
●● мукá (jauhot) – му́ка (kärsimys)
●● го́рода (kaupungin) – города́ (kaupungit)
●● уже́ (jo) – у́же (kapeampi)

Joissakin tapauksissa painon paikka heijastuu myös sanan taivutuspäätteissä. Konsonanttien ж, ш, щ, ц, ч 
jälkeen vokaali o esiintyy vain painollisena, painoton o muuttuu e:ksi, vrt. отцо́м – му́жем. Ц-loppuisten 
maskuliinien monikon genetiivi on painollisena -ов ja painottomana -ев: отцо́в; ме́сяцев. (Ks. 3.4., sääntö 3.)

3.2. Väistyvät vokaalit ja välivokaalit 

Konsonanttiin päättyviä substantiiveja taivutettaessa voi viimeisen konsonantin edessä oleva o, e tai ё kadota. 
Tällaisesta vokaalista käytetään nimitystä väistyvä vokaali (бе́глый гла́сный). Väistyvät vokaalit katoavat kaikissa 
muissa sijoissa paitsi yksikön nominatiivissa ja nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa1. 

день 
рот  
ребёнок 
пода́рок  
це́рковь  
оте́ц 

päivä
suu
lapsi
lahja
kirkko
isä

 дня
 рта́м
 ребёнку
 о пода́рках
 в це́ркви
 с отца́ми

(yks. gen.)
(mon. dat.)
(yks. dat.)
(mon. preposit.)
(yks. preposit.)
(mon. instr.)

Vokaalin väistyminen on laaja-alainen ilmiö, mutta on myös sanoja, joilla vokaali ei väisty, esim. оле́нь (hirvi)  
оле́ня (yks. gen.), уро́к (oppitunti)  уро́ки (mon. nom.), се́вер (pohjoinen)  на се́вере (yks. preposit.).

Jos vartalo päättyy kahteen konsonanttiin, feminiini- ja neutrisukuisten substantiivien monikon genetiivin 
päätteettömissä muodoissa sekä lyhyiden adjektiivien maskuliinimuodoissa voi esiintyä välivokaali2 o, e tai ё. 
Jos toinen konsonanteista on к, г, х ja toinen jokin muu konsonantti kuin ж, ш, щ, ч tai й, välivokaali on o. Muissa 
tapauksissa tulee е (/ё). 

1 Poikkeuksena ovat pehmeään merkkiin päättyvät feminiinit kuten це́рковь (kirkko) ja любо́вь (rakkaus), joilla o-vokaali säilyy 
myös yksikön instrumentaalissa: це́рковью, любо́вью.

2 Venäjäksi käytetään termiä бе́глый гла́сный sekä väistyvistä vokaaleista että välivokaaleista.

2

3

2

3

3.
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таре́лка  
окно́ 
пе́сня 
копе́йка 
сестра́ 

lautanen
ikkuna
laulu
kopeekka
sisko

 таре́лок
 о́кон
 пе́сен
 копе́ек
 сестёр

лёгкий 
свобо́дный 

kevyt
vapaa

 лёгок
 свобо́ден

(mutta: легка́, легко́, легки́)
(mutta: свобо́дна, свобо́дно, свобо́дны)

Tämäkään ilmiö ei ole automaattinen. Esimerkiksi seuraaviin sanoihin ei tule välivokaalia: игла́ (neula, piikki)   
игл, лампа́ (lamppu)  ламп, бы́стрый (nopea)  быстр.

3.3. Liudentuneet ja liudentumattomat konsonantit

Venäjän konsonantit (согла́сный/согла́сные) voivat olla liudentuneita eli pehmeitä (мя́гкий согла́сный) tai 
liudentumattomia eli kovia (твёрдый согла́сный). Konsonantti on liudentunut ja ääntyy pehmeänä, kun sen 
jäljessä seuraa ь, е, ё, и, ю tai я, esim. мать, лю́ди, Фёдор. Poikkeuksen muodostavat ч, щ, jotka ovat aina 
liudentuneita, ja ж, ш, ц, jotka ovat aina liudentumattomia.

3.4. Konsonantteihin liittyviä kirjoitussääntöjä 

1. Konsonanttien к, г, х, ж, ш, щ, ч jälkeen kirjoitetaan aina и eikä ы, esim. кни́ги (yks. gen. ja mon. nom.), 
врачи́ (mon. nom.). Kirjainten ж ja ш jälkeinen и lausutaan kuitenkin [ы]-äänteenä.

2. Konsonanttien к, г, х, ж, ш, щ, ц, ч jälkeen kirjoitetaan aina a ja y eikä я ja ю, esim. пло́щадь (yks. nom.), 
врачу́ (yks. dat.).

3. Konsonanttien ж, ш, щ, ц, ч jälkeen o esiintyy vain painollisena, kun taas painoton o muuttuu e:ksi, esim. 
большо́е, большо́го; хоро́шее, хоро́шего. Substantiivien yksikön instrumentaalin pääte on näihin 
konsonantteihin päättyvillä maskuliineilla ja neutreilla painollisena -ом ja painottomana -ем: отцо́м, 
карандашо́м; му́жем, учи́лищем. Vastaavasti yksikön feminiinin instrumentaalin pääte on painollisena -ой 
ja painottomana -ей: свечо́й; учи́тельницей. Ц-loppuisten maskuliinien monikon genetiivi on painollisena 
-ов ja painottomana -ев: отцо́в; ме́сяцев.

Kertauskysymyksiä luvusta 3: 

 Mitä erityisyyksiä venäjän sanapainoon liittyy?

 Mitä sanalle пода́рок (lahja) tapahtuu, kun sitä taivutetaan muissa sijamuodoissa kuin yksikön nominatiivissa?

 Missä substantiivin taivutusmuodossa voi esiintyä välivokaali?

 Mistä tietää, että konsonantti on liudentunut?

 Miksi substantiivit муж (aviomies) ja нож (veitsi) saavat instrumentaalissa eri päätteet (мужем; ножом)?
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4.       SUBSTANTIIVIT (ИМЕНА́ СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫЕ)

Kaikki substantiivit voidaan jakaa kahteen alaluokkaan: 

1. yleisnimet 
(имена́ нарица́тельные)

студе́нт (opiskelija), музе́й (museo), окно́ (ikkuna), 
ба́бушка (isoäiti), гость (vieras), тетра́дь (vihko) jne.

2. erisnimet 
(имена́ со́бственные)

И́ра (Ira), Петро́в (Petrov), Тверь (Tver), Кра́сная 
пло́щадь (Punainen tori) jne.

Substantiivien taivutusmuodot ilmaisevat venäjässä lukua (число́) ja sijaa (паде́ж). Yksikössä on kolme sukua 
(род/ро́ды): maskuliini, feminiini ja neutri (мужско́й, же́нский и сре́дний род). 

4.1. Substantiivien luku 

Useimmilla venäjän kielen substantiiveilla on sekä yksikkö (еди́нственное число́) että monikko (мно́жественное число́):

Де́вочка пи́шет письмо́.
Tyttö kirjoittaa kirjettä.

Де́вочки пи́шут пи́сьма.
Tytöt kirjoittavat kirjeitä.

Yksikölliset (singularia tantum) ja monikolliset (pluralia tantum) substantiivit 

Substantiiveja, joita käytetään vain yksikössä tai monikossa, kutsutaan singularia tantum ja pluralia tantum 
-substantiiveiksi 1. 

Singularia tantum -substantiiveja ovat:

1. kollektiivisanat

бельё
ме́бель (f.)
о́бувь (f.) 
оде́жда

liinavaatteet, pyykki
huonekalut
jalkineet
vaatteet 

посу́да
беднота́
молодёжь (f.)
челове́чество 

astiat
köyhälistö
nuoriso
ihmiskunta

2. ainesanat

вода́
молоко́
ма́сло
мя́со

vesi
maito
voi, öljy
liha

мука́
рожь (f.)
зо́лото
кислоро́д

jauhot
ruis
kulta
happi

3. abstraktisanat

бе́дность (f.)
власть (f.)
внима́ние
красота́

köyhyys
valta
huomio
kauneus

мо́лодость (f.)
ра́зница 
темнота́
чте́ние 

nuoruus
ero
pimeys
lukeminen

4. kuukaudet ja ilmansuunnat

янва́рь (m.)
ию́нь (m.)
а́вгуст
ноя́брь (m.)

tammikuu
kesäkuu
elokuu
marraskuu

се́вер
восто́к 
юг
за́пад

pohjoinen
itä
etelä
länsi

1  Myös venäjänkielisessä kirjallisuudessa on tapana käyttää samoja termejä latinalaisin kirjaimin kirjoitettuna (существи́тельные 
singularia и pluralia tantum). 

4

4
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Huom! 

1. Muutamista aine- ja abstraktisanoista voidaan muodostaa erityistapauksissa käytettävä monikko, esim. 
минера́льные во́ды (kivennäisvedet), расти́тельные масла́ (kasvirasvat/-öljyt), ме́стные вла́сти  
(paikalliset viranomaiset), приро́дные красо́ты Финля́ндии (Suomen luonnonkauniit paikat).

2. Marjoja, monia vihanneksia ja eräitä hedelmiä tarkoittavilla substantiiveilla on venäjässä vain yksikkö, 
esim. черни́ка (mustikka/mustikat), брусни́ка (puolukka/puolukat), карто́фель (peruna/perunat, m.), 
лук (sipuli/sipulit), виногра́д (viinirypäle/viinirypäleet). Yksikkömuodolla voidaan viitata kyseiseen ruoka-
aineeseen ylipäätään tai tiettyyn määrään, joka käsitetään yhtenäisenä kokonaisuutena: мно́го черни́ки 
(paljon mustikoita), люби́ть виногра́д (pitää viinirypäleistä), есть карто́фель (syödä perunoita), собира́ть 
брусни́ку (kerätä puolukoita). Kun puhutaan yksittäisistä, laskettavissa olevista marjoista, hedelmistä 
tai vihanneksista, edellä mainittujen substantiivien asemesta käytetään muita sanoja: больши́е я́годы 
клубни́ки (suuria mansikoita), три черни́чки (kolme mustikkaa), одна́ кру́пная виногра́дина (yksi 
isokokoinen viinirypäle), пять карто́шек/карто́фелин (viisi perunaa), две лу́ковицы (kaksi sipulia).

Pluralia tantum -substantiiveja ovat mm.: 

monikon nominatiivi monikon genetiivi

аплодисме́нты аплодисме́нтов suosionosoitukset

брю́ки брюк (pitkät) housut

бу́дни бу́дней arki

весы́ весо́в vaaka

воро́та воро́т portti

вы́боры5 вы́боров vaalit

гра́бли гра́блей/гра́бель harava

де́ньги де́нег raha

джи́нсы джи́нсов farkut

джу́нгли джу́нглей viidakko

дрова́ дров polttopuut

дро́жжи дрожже́й hiiva

духи́ духо́в hajuvesi

за́морозки за́морозков halla

кани́кулы кани́кул (oppilaitosten) loma

каче́ли каче́лей keinu

колго́тки колго́ток sukkahousut 

консе́рвы консе́рвов säilykkeet

мемуа́ры мемуа́ров muistelmat

но́жницы но́жниц sakset 

носи́лки носи́лок paarit

обо́и обо́ев tapetti

очки́ очко́в silmälasit

перегово́ры перегово́ров neuvottelut

пери́ла пери́л kaide

пла́вки пла́вок uimahousut

по́хороны похоро́н hautajaiset

5  Sana вы́боры on monikollinen merkityksessä ’vaalit’, esim. президе́нтские вы́боры (presidentinvaalit). Yksikkömuodolla вы́бор 
on merkitykset ’valinta, valitseminen; valikoima’, esim. вы́бор слов (sanavalinta), широ́кий вы́бор книг (laaja kirjavalikoima).
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●● Monikollisiin sanoihin kuuluu myös joitakin maantieteellisiä erisnimiä, kuten Афи́ны (Ateena), Филиппи́ны 
(Filippiinit), А́льпы (Alpit).

Suomi ja venäjä eroavat sen suhteen, mitkä sanat ovat vain yksiköllisiä tai monikollisia. Joillakin venäjän 
yksikkösanoilla, kuten мука́, учёба, оде́жда ja ме́бель, on suomessa monikollinen vastine: jauhot, opinnot, 
vaatteet, huonekalut. Vastaavasti suomen monikkosanojen joukossa on sellaisia, jotka eivät venäjässä lukeudu 
pluralia tantum -sanojen joukkoon, esimerkiksi häät – сва́дьба, treenit – трениро́вка tai aivot – мозг. Suomen 
yksikkösanoja kaalikeitto, kello, vuorokausi ja vaaka vastaavat venäjässä monikkosanat щи, часы́, су́тки ja весы́.  
Kun monikkosanan tarkoite on laskettavissa, kuten sanoilla часы́, су́тки tai весы́, konteksti tavallisesti paljastaa, 
onko kyseessä yksikkö- vai monikkomerkitys, esim. Я купи́л но́вые весы́ (Ostin uuden vaa’an) – Заво́д выпуска́ет 
совреме́нные весы́ (Tehdas valmistaa nykyaikaisia vaakoja). 

4.2. Substantiivien suku 

Venäjän kielen substantiiveilla on kolme sukua (род/ро́ды): maskuliini, feminiini ja neutri (мужско́й, же́нский 
и сре́дний род). Suku määräytyy joko yksikön nominatiivin päätteen tai substantiivin tarkoitteen luonnollisen 
suvun perusteella. Osa pehmeään merkkiin päättyvistä substantiiveista on maskuliineja ja osa feminiinejä. 
Näiden sanojen suku on opeteltava erikseen. 

Maskuliineja ovat:

1. konsonanttiin päättyvät sanat а́дрес (osoite), ма́льчик (poika), музе́й (museo), оте́ц 
(isä), студе́нт (opiskelija), телеви́зор (televisio)

2. osa pehmeään merkkiin päättyvistä sanoista апре́ль (huhtikuu), день (päivä), до́ждь (sade), 
рубль (rupla), учи́тель (opettaja)

3. kaikki miestä tarkoittavat sanat, myös а- ja 
я-päätteiset 

де́душка (isoisä), мужчи́на (mies), ю́ноша 
(nuorukainen), Ва́ня (Vanja), Ники́та (Nikita)

ро́ды ро́дов synnytys

са́ни сане́й reki

са́нки са́нок kelkka

сли́вки сли́вок kerma

су́мерки су́мерек hämärän hetki

су́тки су́ток vuorokausi

тро́пики тро́пиков tropiikki

трусы́ трусо́в (lyhyet) alushousut

фина́нсы фина́нсов rahavarat

хло́пья хло́пьев hiutaleet

часы́ часо́в kello

черни́ла черни́л muste

ша́хматы ша́хмат shakki

шо́рты шорт/шо́ртов shortsit

штаны́ штано́в housut

щи щей kaalikeitto

щипцы́ щипцо́в pihdit
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Feminiinejä ovat:

1. muut kuin miestä tarkoittavat а- ja я-päätteiset 
sanat

де́вочка (tyttö), красота́ (kauneus), маши́на (auto), 
неде́ля (viikko), тётя (täti)

2. osa pehmeään merkkiin päättyvistä sanoista дверь (ovi), ло́шадь (hevonen), ночь (yö), па́мять 
(muisti, muisto), роль (rooli)

Neutreja ovat:

1. o-, е- ja ё-päätteiset sanat мо́ре (meri), окно́ (ikkuna), письмо́ (kirje), пла́тье 
(mekko), ружьё (pyssy, kivääri)

2. мя-loppuiset sanat вре́мя (aika), зна́мя (lippu), и́мя (nimi)

Tavallisimpia pehmeään merkkiin päättyviä substantiiveja

Maskuliineja

автомоби́ль auto монасты́рь luostari

бино́кль kiikarit ноль/нуль nolla

гвоздь naula ого́нь tuli

го́спиталь (sota)sairaala по́лдень keskipäivä

гость vieras портфе́ль salkku

день päivä путь matka, tie, reitti

дождь sade реме́нь remmi, hihna, vyö

ка́мень kivi роя́ль flyygeli

карто́фель peruna(t) руль ratti

ка́шель yskä слова́рь sanakirja

кисе́ль kiisseli спекта́кль esitys, näytäntö

контро́ль tarkastus, valvonta стиль tyyli

конь ratsuhevonen тонне́ль/тунне́ль tunneli

кора́бль laiva, alus у́голь hiili

ко́рень juuri у́ровень taso

Кремль Kreml фона́рь lyhty

ла́герь leiri я́корь ankkuri

ло́коть kyynärpää

Lisäksi maskuliineja ovat:

●● kuukausien nimet: янва́рь, февра́ль, апре́ль, ию́нь, ию́ль, сентя́брь, октя́брь, ноя́брь, дека́брь.
●● тель-suffiksin avulla verbivartalosta muodostetut substantiivit, jotka voivat tarkoittaa elollista 

toiminnan suorittajaa tai erilaisia laitteita, välineitä tms., esim. води́тель (kuljettaja), писа́тель (kirjailija), 
покупа́тель (ostaja), учи́тель (opettaja), чита́тель (lukija); выключа́тель (katkaisin), дви́гатель (moottori), 
металлоиска́тель (metallinpaljastin). Tähän ryhmään kuuluvat myös sanat зри́тель (katselija, katsoja) ja 
де́ятель (toimija, vaikuttaja, vaikutusvaltainen henkilö), jotka on johdettu nykykielestä kadonneista  
verbeistä. Sana доброде́тель (hyve, f.) ei lukeudu tähän ryhmään, koska sitä ei ole johdettu verbistä.
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Feminiinejä

боле́знь sairaus

боль kipu

вещь esine, asia

грудь rinta

грусть suru

грязь lika

дверь ovi

ель kuusi

жизнь elämä

за́висть kateus

за́пись muistiinpano, merkintä, tallenne

крова́ть sänky

кровь veri

лень laiskuus

ле́топись kronikka

ло́шадь hevonen 

любо́вь rakkaus

ме́бель huonekalut

меда́ль mitali

мете́ль lumipyry

морко́вь porkkana

мысль ajatus 

мышь hiiri

нефть (maa)öljy

ночь yö 

о́бувь jalkineet

о́сень syksy

о́чередь jono, vuoro
 

●● Lisäksi feminiinejä ovat kaikki ость-suffiksin avulla muodostetut substantiivit, esim. мо́лодость (nuoruus), 
но́вость (uutinen), ра́дость (ilo), ско́рость (nopeus). Sana гость (vieras, m.) ei lukeudu tähän ryhmään, koska 
siinä ei ole suffiksia -ость.

Elollisten substantiivien suku

Substantiivi voi olla elollinen tai eloton (одушевлённое/неодушевлённое существи́тельное). Elollisia ovat ihmisiä 
ja eläimiä tarkoittavat substantiivit, kuten врач (lääkäri), ко́шка (kissa), пету́х (kukko), сестра́ (sisko). Elottomia ovat 
esineitä, asioita ja ilmiöitä kuvaavat substantiivit, kuten вре́мя (aika), дверь (ovi), ночь (yö), красота́ (kauneus), 
о́блако (pilvi). Venäjän kielen elollisuuskategoria ei kuitenkaan kaikilta osin noudata luonnollista jakoa elollisiin 
ja elottomiin olioihin: on substantiiveja, jotka ovat todellisuudessa elottomia, mutta kieliopillisesti elollisia ja 
päinvastoin. Esimerkiksi поко́йник (vainaja) on kieliopillisesti elollinen. Kieliopillisesti elollisia ovat useimmiten 
myös esimerkiksi ку́кла (nukke) ja ро́бот (robotti). Elollisuuskategoria tulee venäjän kielessä näkyviin akkusatiivia 
muodostettaessa. Elollisten ja elottomien substantiivien taipumista akkusatiivissa käsitellään luvussa 4.5.

Elolliset substantiivit ovat yleensä suvultaan maskuliineja tai feminiinejä, mutta joukossa on myös joitakin 
neutrisukuisia sanoja, kuten живо́тное (eläin), насеко́мое (hyönteinen) ja существо́ (olio, olento) sekä лицо́ 
merkityksessä ’henkilö’.

па́мять muisti, muisto

печа́ть leima, leimasin,  
sanomalehdistö

печь uuni

пло́щадь aukio/tori, pinta-ala

по́весть kertomus, pienoisromaani

по́дпись allekirjoitus

по́лночь keskiyö

по́мощь apu

vuode посте́ль

пыль pöly

речь puhe

рожь ruis

роль osa, rooli

ру́копись käsikirjoitus

связь yhteys 

ска́терть pöytäliina

смерть kuolema

со́весть omatunto

соль suola

степь aro

тень varjo 

тетра́дь vihko

ткань kangas

цель päämäärä

це́рковь kirkko

часть osa

честь kunnia
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Kansallisuutta tarkoittavat substantiivit

Kansallisuutta tarkoittavilla substantiiveilla on eri muodot naista ja miestä varten:

maskuliini feminiini

америка́нец америка́нка amerikkalainen

англича́нин англича́нка englantilainen

италья́нец италья́нка italialainen

не́мец не́мка saksalainen

финн фи́нка suomalainen

францу́з францу́женка ranskalainen

швед шве́дка ruotsalainen

япо́нец япо́нка japanilainen

Ammattia tarkoittavat substantiivit

Monilla ammattia tarkoittavilla substantiiveilla on eri muodot naista ja miestä varten:

maskuliini feminiini

актёр актри́са näyttelijä

певе́ц певи́ца laulaja

писа́тель писа́тельница kirjailija

преподава́тель преподава́тельница opettaja

продаве́ц продавщи́ца myyjä

студе́нт студе́нтка opiskelija

Toisinaan naisesta käytetään kuitenkin virallisissa yhteyksissä maskuliinimuotoa, kun taas feminiinimuoto on 
yleinen puhutussa kielessä. Vrt. 

1. И. С. Си́дорова явля́ется преподава́телем 
ка́федры ру́сского языка́ в Педагоги́ческом 
институ́те.

I. S. Sidorova toimii opettajana venäjän kielen 
laitoksella Pedagogisessa instituutissa.

2. Моя́ сестра́ – преподава́тельница филфа́ка. Siskoni on opettajana filologisessa tiedekunnassa.

Joillakin ammattinimikkeillä ei ole erillistä feminiinimuotoa. Tällöin maskuliinimuotoa käytetään myös naisista. 
Jos ammattia merkitsevällä substantiivilla on kongruoivia adjektiivi- tai partisiippimääreitä (3), ne tulevat 
maskuliiniin, mutta verbin preteritimuoto (4–5) ja predikaatin nominiosa eli predikatiivi (5) ovat yleensä 
feminiinissä, kun viittauksen kohteena on nainen:

3. А́нна Петро́вна о́пытный врач. Anna Petrovna on kokenut lääkäri.

4. Инжене́р Петро́ва рабо́тала хорошо́. Insinööri Petrova työskenteli hyvin.

5. Дире́ктор была́ стро́гая. Johtaja/Rehtori [nainen] oli ankara.

Asiatyylissä turvaudutaan toisinaan yhdyssanoihin tyyppiä же́нщина-архите́ктор, же́нщина-хиру́рг, же́нщина-
космона́вт (6). Puhekielessä niitä käytetään harvoin. 

6. Вале́нтина Влади́мировна Терешко́ва – пе́рвая 
в ми́ре же́нщина-космона́вт.

Valentina Vladimirovna Tereškova on maailman 
ensimmäinen naiskosmonautti.
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Joistakin ammattinimikkeistä tai arvonimistä muodostetulla feminiinimuodolla on eri merkitys tai tyylisävy 
kuin maskuliinimuodolla. Esimerkiksi sanasta врач (lääkäri) muodostettu feminiinimuoto врачи́ха esiintyy 
naislääkärin merkityksessä vain kansanomaisessa puhekielessä ja voi olla sävyltään halventava. Sama pätee 
naista tarkoittaviin substantiiveihin до́кторша (tohtori, lääkäri) ja профе́ссорша (professori). Lisäksi до́кторша  
ja профе́ссорша voivat viitata tohtorin tai professorin vaimoon. Vertaa myös:

7. Адвока́т Зы́кина явля́ется защи́тником 
подсуди́мого.

Zykina on syytetyn puolustusasianajaja.

На́ша Ле́ночка защи́тница сла́бых и ма́леньких. Meidän Lenotška on heikkojen ja pienten puolustaja.

8. О́льга – ма́стер спо́рта. Olga on urheilumestari [arvonimi].

О́льга – мастери́ца печь. Olga on mestarileipuri (/ taitava leipomaan).

Ambivalentit substantiivit

Eräät ihmisiin viittaavat a/я-päätteiset substantiivit voivat olla joko maskuliineja tai feminiinejä sen 
mukaan, viittaavatko ne naiseen vai mieheen. Tällaisia sanoja nimitetään ambivalenteiksi substantiiveiksi 
(существи́тельные о́бщего ро́да), esim.

грязну́ля
колле́га
левша́
обжо́ра
пла́кса

sottapytty
kollega  
vasenkätinen
ahmatti
itkupilli

правша́
пья́ница
сирота́
тихо́ня
у́мница

oikeakätinen
juoppo
orpo
hissukka
viisas/fiksu ihminen

Suurin osa ambivalenteista substantiiveista viittaa ihmisen ominaisuuteen. Ambivalenttien substantiivien kanssa 
kongruoivat sanat tulevat viittauksen kohteena olevan henkilön sukupuolen mukaisesti joko maskuliiniin tai feminiiniin: 

Ива́н – кру́глый сирота́.
Ivan on täysorpo.

Еле́на – кру́глая сирота́.
Jelena on täysorpo.

Huom! Aikaisemmin substantiivit глава́ (pää, päämies, johtaja), ста́роста (ryhmän tms. vastuuhenkilö) ja судья́ 
(tuomari) määriteltiin luonnollisen suvun perusteella maskuliineiksi, koska ne ovat perinteisesti viitanneet 
miehiin. Nykyisin niitä käytetään useimmiten ambivalenttien substantiivien tavoin, esim. справедли́вый  
судья́ Петро́в – справедли́вая судья́ Петро́ва (oikeudenmukainen tuomari Petrov/Petrova).

Eläimiä tarkoittavat substantiivit

Eläimiä tarkoittavien substantiivien suku määritellään usein vain kieliopillisesti. Maskuliineja ovat esimerkiksi ёж 
(siili), конь (ratsuhevonen), морж (mursu), пёс (koira, uroskoira) ja feminiinejä esimerkiksi мышь (hiiri), ло́шадь 
(hevonen), соба́ка (koira). Joillakin eläimiä tarkoittavilla substantiiveilla on erilliset maskuliini- ja feminiinimuodot:

maskuliini feminiini

бара́н овца́ pässi/lammas

бык коро́ва sonni/lehmä

волк волчи́ца susi

кот ко́шка kissa

лев льви́ца leijona

медве́дь медве́дица karhu

пету́х ку́рица kukko/kana
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Taipumattomien sanojen suku

Monet lainasanat ovat venäjän kielessä taipumattomia. Taipumattomien sanojen (несклоня́емое сло́во) suku 
määräytyy seuraavasti:

1. Vierasperäiset miestä tarkoittavat sanat ja perinteisesti miehiin viitanneet ammattinimikkeet jms. ovat 
maskuliineja.

атташе́ 
буржуа́ 
маэ́стро 
мафио́зи 
портье́

avustaja 
porvari 
maestro/mestari
mafioso
ovimies

2. Vierasperäiset naista tarkoittavat sanat ovat feminiinejä.

ле́ди 
мада́м 
мисс

leidi
rouva
neiti

3. Vierasperäiset eläimiä tarkoittavat sanat ovat yleensä maskuliineja.

кенгуру́ 
по́ни
какаду́ 
флами́нго 
шимпанзе́

kenguru
poni
kakadu
flamingo
simpanssi

Huom!

●● Kongruoivat sanat tulevat feminiiniin, kun on olennaista, että kyse on naaraasta: Кенгуру́ несла́ в су́мке 
ма́ленького кенгурёнка (Kenguru kantoi pussissaan pientä kengurunpoikasta). 

●● Sana цеце́ (tsetsekärpänen) on yläkäsitteen му́ха (kärpänen) suvun mukaan feminiini: Цеце́ укуси́ла тури́ста 
(Tsetsekärpänen puri turistia).

4. Vierasperäiset esinettä, asiaa yms. tarkoittavat sanat ovat neutreja.

интервью́ 
кака́о
кафе́ 
купе́ 
пальто́ 
ра́дио
такси́
шоссе́

haastattelu
kaakao
kahvila 
vaunuosasto
takki
radio
taksi
maantie

Huom! 

●● Myös merkitykseltään kollektiivinen substantiivi жюри́ (tuomaristo) on neutri.
●● Sana е́вро (euro) on maskuliini. 
●● Sana ко́фе (kahvi) on perinteisesti ollut maskuliini, mutta nykyisin myös neutri on normin mukainen. Kirjoitetussa 

kielessä ja etenkin virallisissa yhteyksissä ко́фе-sanaa kohdellaan edelleenkin useimmiten maskuliinina.
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5. Eräiden vierasperäisten sanojen suku määräytyy yläkäsitteen suvun mukaan.

тру́дный хи́нди 
англи́йская «Та́ймс» 
вку́сная бро́кколи 
италья́нская саля́ми

(язы́к ’kieli’) 
(газе́та ’sanomalehti’) 
(капу́ста ’kaali’)
(колбаса́ ’makkara’)

vaikea hindin kieli
Englannin Times-lehti
herkullinen parsakaali
italialainen salami

Huom! Sanan пена́льти (rangaistuspotku) suku määräytyy yläkäsitteen уда́р (potku) mukaan, mutta myös 
neutrimuoto on normin mukainen: спо́рный (/спо́рное) пена́льти (kiistanalainen rangaistuspotku).

6. Vierasperäisten maantieteellisten nimien suku määräytyy yleisnimen suvun mukaan.

прекра́сный Ка́при 
широ́кая Миссиси́пи 
олимпи́йский Со́чи 
незави́симое Мали́ 
зно́йная Мали́

(о́стров ’saari’)
(река́ ’joki’)
(го́род ’kaupunki’)
(госуда́рство ’valtio’)
(страна́ ’maa’)

ihastuttava Capri
leveä Mississippi
olympiakaupunki Sotši
itsenäinen Mali
helteinen Mali

7. Muut taipumattomat sanat kuin substantiivit ovat yleensä suvultaan neutreja. Toisinaan suku voi määräytyä 
myös yläkäsitteen suvun mukaan. 

гро́мкое «ура́»
глухо́е [п] / глухо́й [п] 
строчно́е «л» / строчна́я «л» 

(звук ’äänne’)
(бу́ква ’kirjain’)

kovaääninen hurraa-huuto
soinniton [p] 
pieni l-kirjain

8. Kirjainlyhenteiden suku määräytyy lyhenteen pääsanan suvun mukaan.

ЕС 
ООН 
АЭС 
ДТП 

(Европе́йский сою́з)
(Организа́ция Объединённых На́ций) 
(а́томная электроста́нция)
(доро́жно-тра́нспортное происше́ствие)

Euroopan unioni (EU)
Yhdistyneet kansakunnat (YK)
ydinvoimala
liikenneonnettomuus

Huom! Konsonanttiin päättyvät lyhennesanat, jotka äännetään kokonaisena sanana eikä kirjain kirjaimelta, 
ovat pääsanan suvusta riippumatta maskuliineja, esim. вуз (вы́сшее уче́бное заведе́ние ’korkeakoulu’), загс 
(отде́л за́писи а́ктов гражда́нского состоя́ния ’siviilirekisteritoimisto’), МИД (Министе́рство иностра́нных дел 
’ulkoministeriö’).  Useimmat näistä sanoista myös taipuvat normaalin maskuliinisubstantiivin tavoin: в но́вом 
ву́зе (uudessa korkeakoulussa), рабо́тник за́гса (siviilirekisteritoimiston työntekijä). МИД on normin mukaan 
taipumaton, mutta puhekielessä sitä käytetään myös taivutettuna: представи́тель росси́йского МИД/МИ́Да 
(Venäjän ulkoministeriön edustaja).

4.3. Sijamuodot 

Substantiivit taipuvat sijamuodoissa (паде́ж/падежи́), joita on venäjän kielessä kuusi:

nominatiivi
genetiivi
datiivi
akkusatiivi
instrumentaali
prepositionaali

имени́тельный
роди́тельный
да́тельный
вини́тельный
твори́тельный
предло́жный 

кто? что?
кого́? чего́?
кому́? чему́?
кого́? что?
кем? чем?
о ком / о чём?

Sijamuotojen ja prepositioiden käyttöä tarkastellaan luvuissa 10 ja 11. 
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4.4. Substantiivien taivutusluokat (deklinaatiot) 

Substantiivit jakautuvat venäjän kielessä kolmeen deklinaatioon eli taivutusluokkaan (тип склоне́ния). 
Substantiivien taivutuspäätteisiin vaikuttaa se, onko substantiivin vartalo kova vai pehmeä (твёрдая/мя́гкая 
осно́ва). Kovavartaloiset substantiivit (существи́тельные с твёрдой осно́вой) päättyvät perusmuodossaan 
liudentumattomaan eli kovaan konsonanttiin tai vokaaleihin a tai o. Pehmeävartaloiset substantiivit 
(существи́тельные с мя́гкой осно́вой) päättyvät liudentuneeseen eli pehmeään konsonanttiin tai  
vokaaleihin я, е tai ё. Alla oleva taulukko havainnollistaa taivutusluokkajakoa:

I deklinaatio
(I склоне́ние)

II deklinaatio
(II склоне́ние)

III deklinaatio
(III склоне́ние)

kovavartaloiset kovaan konsonanttiin 
päättyvät maskuliinit
(студе́нт, уче́бник)

a-päätteiset feminiinit  
ja maskuliinit
(маши́на; па́па)

—

pehmeävartaloiset ь- ja й-loppuiset 
maskuliinit 
(гость, музе́й)

я-päätteiset feminiinit  
ja maskuliinit
(неде́ля; дя́дя)

ь-loppuiset feminiinit
(роль)

kovavartaloiset o-päätteiset neutrit 
(письмо́)

— —

pehmeävartaloiset e-päätteiset neutrit 
(мо́ре)

I deklinaatio

Kovavartaloiset maskuliinit tyyppiä СТУДЕ́НТ (opiskelija) ja СТОЛ (pöytä)

yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N студе́нт стол студе́нты столы́

G студе́нта стола́ студе́нтов столо́в

D студе́нту столу́ студе́нтам стола́м

A студе́нта стол студе́нтов столы́

I студе́нтом столо́м студе́нтами стола́ми

P o студе́нте o столе́ o студе́нтах o стола́х

Huom! Maskuliinеilla за́яц (jänis), бое́ц (soturi, taistelija, sotamies), заём (laina) kirjainten я, е ja ё tilalle  
tulee taivutettaessa й:

yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N за́яц заём за́йцы за́ймы

G за́йца за́йма за́йцев за́ймов

D за́йцу за́йму за́йцам за́ймам

A за́йца заём за́йцев за́ймы

I за́йцем за́ймом за́йцами за́ймами

P o за́йце o за́йме o за́йцах o за́ймах
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Ь-loppuiset maskuliinit tyyppiä ГОСТЬ (vieras) ja РУБЛЬ (rupla)

yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N гость рубль го́сти рубли́

G го́стя рубля́ госте́й рубле́й

D го́стю рублю́ гостя́м рубля́м

A го́стя рубль госте́й рубли́

I го́стем рублём гостя́ми рубля́ми

P o го́сте o рубле́ o гостя́х o рубля́х

Huom! Sanan путь (matka, tie, m.) taivutus on enimmäkseen III deklinaation mukainen, ks. s. 39.  

Й-loppuiset maskuliinit tyyppiä ГЕРО́Й (sankari) ja МУЗЕ́Й (museo)

yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N геро́й музе́й геро́и музе́и

G геро́я музе́я геро́ев музе́ев

D геро́ю музе́ю геро́ям музе́ям

A геро́я музе́й геро́ев музе́и

I геро́ем музе́ем геро́ями музе́ями

P o геро́е o музе́е o геро́ях o музе́ях

Huom! Joidenkin й-loppuisten maskuliinien taivutuksessa yksikön nominatiivin viimeisen tavun e on väistyvä 
vokaali ja kaikkien muiden taivutusmuotojen kirjoitusasuun tulee pehmeä merkki. Tällaisia sanoja ovat esim. 
воробе́й (varpunen), солове́й (satakieli), мураве́й (muurahainen), руче́й (puro) ja у́лей (mehiläispesä). 
Esimerkiksi sanassa музе́й еi kuitenkaan ole väistyvää vokaalia.

yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N воробе́й руче́й воробьи́ ручьи́

G воробья́ ручья́ воробьёв ручьёв

D воробью́ ручью́ воробья́м ручья́м

A воробья́ руче́й воробьёв ручьи́

I воробьём ручьём воробья́ми ручья́ми

P o воробье́ o ручье́ o воробья́х о ручья́х

ИЙ-loppuiset maskuliinit tyyppiä ГЕ́НИЙ (nero) ja САНАТО́РИЙ (sanatorio)

yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N ге́ний санато́рий ге́нии санато́рии

G ге́ния санато́рия ге́ниев санато́риев

D ге́нию санато́рию ге́ниям санато́риям

A ге́ния санато́рий ге́ниев санато́рии

I ге́нием санато́рием ге́ниями санато́риями

P о ге́нии о санато́рии о ге́ниях о санато́риях
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Huomioita I deklinaation maskuliinien taivutuksesta 

1. Maskuliinisukuisten substantiivien taivutuksessa voi esiintyä ns. väistyvä vokaali (ks. 3.2.). Tällöin viimeisen 
konsonantin edessä oleva о, е tai ё katoaa kaikissa muissa sijamuodoissa paitsi yksikön nominatiivissa ja 
nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa, esim. сон (uni)  сна (yks. gen.), спи́сок (luettelo)  в спи́ске  
(yks. preposit.), иностра́нец (ulkomaalainen)  иностра́нцам (mon. dat.), ковёр (matto)  ковры́  
(mon. nom.).   

2. Pehmeävartaloisilla sekä konsonantteihin к, г, х, ж, ш, щ, ч loppuvilla maskuliineilla monikon nominatiivin 
pääte on и eikä ы, esim. день (päivä)  дни, пиро́г (piirakka)  пироги́, врач (lääkäri)  врачи́. 

3. Konsonanttеihin ж, ш, щ, ц, ч loppuvilla maskuliineilla yksikön instrumentaalin pääte on painollisena -ом 
ja painottomana -ем: оте́ц (isä)  отцо́м, каранда́ш (lyijykynä)  карандашо́м; муж (aviomies)  му́жем, 
сто́рож (vartija)  сто́рожем. 

4. Maskuliineilla, jotka päättyvät ь-merkkiin tai konsonantteihin ж, ш, щ ja ч, monikon genetiivin pääte on 
-ей, esim. рубль (rupla)  рубле́й, нож (veitsi)  ноже́й. Pehmeävartaloisilla й-loppuisilla maskuliineilla 
monikon genetiivin pääte on -ев, esim. геро́й (sankari)  геро́ев. Ц-loppuisten maskuliinien monikon 
genetiivi on painollisena -ов ja painottomana -ев, vrt. оте́ц (isä)  отцо́в, ме́сяц (kuukausi)  ме́сяцев.

5. Ий-loppuisilla maskuliineilla on yksikön prepositionaalissa pääte -и, esim. планета́рий (planetaario)   
(в) планета́рии.

6. Muutamilla maskuliinisukuisilla sanoilla on normaalin a/я-päätteisen yksikön genetiivimuodon lisäksi  
у/ю-päätteinen genetiivi. У/ю-päätettä käytetään etenkin puhekielessä, mutta silloinkin se voidaan yleensä 
korvata a/я-päätteellä. У/ю-pääte esiintyy: 

a)  mittaa ja määrää ilmaisevien sanojen jäljessä.

мно́го наро́ду/наро́да
кусо́к са́хара/са́хару
ча́шка ча́я/ча́ю

paljon väkeä 
pala sokeria
kuppi teetä

b)  objektin sijamuotona ilmaistaessa epämääräistä määrää (ns. partitiivinen genetiivi, ks. 18.1.).

Я вы́пила ча́я/ча́ю. 
(vrt. Я вы́пила ча́й.)

Join teetä. 
(Join teen.)

Я купи́л сы́ра/сы́ру. 
(vrt. Я купи́л сыр.)

Ostin juustoa. 
(Ostin juuston.)

Sanaliitossa мно́го наро́ду/наро́да у-päätteinen muoto on a-pääteistä tavallisempi. Deminutiivisilla 
substantiiveilla (ks. 4.6.), kuten чаёк ja кофеёк, y/ю-päätteinen muoto on ainoa käytössä oleva: попи́ть  
чайку́/кофейку́ (juoda teetä/kahvia). Kaikissa muissa tapauksissa kannattaa suosia a/я-päätettä, koska 
у/ю-pääte esiintyy vain joillakin I deklinaation maskuliineilla. Esimerkiksi хлеб-sanalla ei ole rinnakkaista 
genetiivimuotoa: кусо́к хле́ба (pala leipää). У/ю-päätteistä muotoa ei ole suositeltavaa käyttää, jos 
substantiivilla on taipuva määre: ча́шка кре́пкого ча́я (kuppi vahvaa teetä). 
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7. Eräiden maskuliinien yksikön prepositionaalin pääte on в- ja на-prepositioiden jälkeen -у/-ю silloin, kun 
prepositiot osoittavat paikkaa eli vastaavat kysymykseen где (missä). Pääte on aina painollinen. 

nominatiivi в/на + prepositionaali

бе́рег на берегу́ ranta

бой в бою́ taistelu

бок в/на боку́ kylki

глаз в глазу́ silmä

год в году́ vuosi

жар в жару́ kuume

край 1. в краю́ 2. на краю́ 1. seutu 2. reuna

Крым в Крыму́ Krim

лёд во/на льду jää

лес в лесу́ metsä

лоб во/на лбу otsa

луг на лугу́ niitty

мёд в меду́ hunaja 

мех в/на меху́ turkis

мозг в мозгу́ aivot

мох во/на мху; в/на мо́хе sammal

мост на мосту́ silta

нос в/на носу́ nenä

плен в плену́ vankeus

пол в/на полу́   lattia

полк в полку́ rykmentti

порт в порту́ satama

пруд в/на пруду́ lampi

рот во рту suu

ряд в ряду́ rivi 

сад в саду́ puutarha 

снег в/на снегу́ lumi 

у́гол 1. в углу́ 2. на углу́ 1. nurkka 2. kadunkulma

шкаф в/на шкафу́ kaappi

Huom! 

●● Muiden prepositioiden kuin в ja на kanssa näillä substantiiveilla on normaali prepositionaalin pääte -e, vrt. 
Мы гуля́ли в лесу́ (Kävelimme metsässä), mutta: Они́ говори́ли о ле́се (He puhuivat metsästä).

●● Normaalia prepositionaalin päätettä käytetään myös silloin, kun в- ja на-prepositioilla ei osoiteta paikkaa, vrt. 
в «Вишнёвом са́де» Че́хова (Tšehovin Kirsikkapuistossa – kyse on näytelmästä), mutta: в вишнёвом саду́ 
(kirsikkatarhassa – kyse on paikasta).  

●● Seuraavissa tapauksissa pääteiden -e ja -у/-ю välinen valinta liittyy substantiivin merkitykseen:

на Поля́рном кру́ге (Napapiirillä) в семе́йном кругу́ (perhepiirissä)

в Дальневосто́чном кра́е (Kaukoidän alueella) в родно́м краю́ (kotiseudulla)

в ХХ ве́ке (1900-luvulla) Она́ ви́дела мно́гое на своём веку́. (elinaikanaan)

в ря́де слу́чаев (eräissä/monissa tapauksissa) сиде́ть в пе́рвом ряду́ (ensimmäisessä rivissä)
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8. Eräiden maskuliinien monikon nominatiivin pääte on -а/-я. Pääte on aina painollinen. 

Elolliset

yksikön nominatiivi monikon nominatiivi

дире́ктор директора́ johtaja

до́ктор доктора́ tohtori 

ма́стер мастера́ mestari 

профе́ссор профессора́ professori

сто́рож сторожа́ vartija

учи́тель учителя́ opettaja

Elottomat

yksikön nominatiivi monikon nominatiivi

а́дрес адреса́ osoite

бе́рег берега́ ranta

бок бока́ kylki

ве́чер вечера́ ilta

глаз глаза́ silmä

го́лос голоса́ ääni

го́род города́ kaupunki

дом дома́ talo 

лес леса́ metsä

луг луга́ niitty

но́мер номера́ numero

о́стров острова́ saari

па́спорт паспорта́ passi

по́езд поезда́ juna

рука́в рукава́ hiha

цвет цвета́ väri

Huom! 

●● Substantiivin цвето́к (kukka) monikon nominatiivimuoto on цветы́. Monikon genetiivissä, datiivissa, 
instrumentaalissa ja prepositionaalissa taivutus lankeaa yhteen sanan цвет (väri) taivutusmuotojen  
kanssa: цвето́в (mon. gen.), цвета́м (mon. dat.), цвета́ми (mon. instr.), (о) цвета́х (mon. preposit.).

●● Substantiivilla год (vuosi) on kaksi monikon nominatiivimuotoa: го́ды ja года́. Näistä ensimmäinen on 
käytöltään laaja-alaisempi, esim. за после́дние го́ды (viime vuosina), го́ды мо́лодости (nuoruusvuodet). 
(Год-sanan taivutus lukusanojen yhteydessä on kuvattu sivulla 81)

●● Osalla ор/ер-loppuisista elollisiin tarkoitteisiin viittaavista tekijänimistä on säännöllinen monikkomuoto, 
esim. а́втор (kirjoittaja, tekijä)  а́вторы, архите́ктор (arkkitehti)  архите́кторы, ле́ктор (lehtori)   
ле́кторы, ре́ктор (rehtori)  ре́кторы. Sama koskee myös monia elottomiin tarkoitteisiin viittaavia sanoja, 
kuten прое́ктор (projektori)  прое́кторы. Joidenkin ор/ер-loppuisten sanojen monikon päätteissä  
esiintyy variaatiota, esim. тра́ктор (traktori)  трактора́ tai тра́кторы.

●● Seuraavien substantiivien monikon nominatiivimuodot eroavat merkitykseltään:

yksikön nominatiivi monikon nominatiivi

мех меха́
мехи́

turkikset
palkeet
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о́браз образа́
о́бразы

ikonit
muodot, hahmot

про́пуск (электро́нные) пропуска́
про́пуски (ле́кций)

(sähköiset) kulkuluvat
poissaolot (luennoilta)

счёт счета́
счёты

laskut
helmitaulu

лист ли́стья
листы́

kasvin lehdet
kirjan tms. lehdet

9. Eräiden maskuliinien monikon genetiivi on poikkeuksellisesti päätteetön eli yksikön nominatiivin kaltainen 
(huomaa kuitenkin painoero ensimmäisessä tapauksessa: во́лос – мно́го воло́с):

yksikön nominatiivi monikon genetiivi

во́лос (мно́го) воло́с hius 

глаз (не ви́дно) глаз silmä

раз (мно́го) раз kerta

боти́нок (па́ра) боти́нок kenkä

ва́ленок (па́ра) ва́ленок huopatossu

сапо́г (па́ра) сапо́г saapas

чуло́к (па́ра) чуло́к (polvi)sukka

солда́т (мно́го) солда́т sotilas

челове́к (пять) челове́к; 
(мно́го/ма́ло) люде́й

ihminen

ампе́р (ско́лько) ампе́р ampeeri

ватт (ско́лько) ватт watti

Huom! 

●● Substantiivilla челове́к on kaksi monikon genetiivimuotoa: челове́к ja люде́й (ks. tarkemmin kohta 11 alla).
●● Substantiiveilla грамм (gramma) ja килогра́мм (kilogramma) on sekä ов-päätteinen että yksikön nominatiivin 

kaltainen genetiivimuoto: две́сти гра́ммов/грамм; пять килогра́ммов/килогра́мм. Lukusanan yhteydessä 
ов-päätteiset muodot ovat suositellumpia, etenkin kirjoitetussa kielessä. Jos substantiivi ei liity lukusanaan, 
käytetään aina ов-päätettä, esim. изба́виться от ли́шних килогра́ммов (päästä eroon liikakiloista). 

●● Substantiivin носо́к (nilkkasukka) monikon genetiivi on ов-päätteinen (па́ра носко́в), mutta etenkin 
puhekielessä esiintyy myös päätteetön muoto (па́ра носо́к). Ов-päätteinen muoto on kuitenkin edelleen 
suositellumpi. 

●● Vaikka substantiivista гекта́р (hehtaari) näkee käytettävän monikon genetiivin päätteetöntä muotoa, vain 
ов-päätteinen muoto on normin mukainen (esim. сто гекта́ров).

10. Eräillä maskuliineilla on kaikissa monikon sijamuodoissa eri vartalo kuin yksikössä: 

yks. nom. mon. nom. mon. gen mon. dat.

брат бра́тья бра́тьев бра́тьям veli

друг друзья́ друзе́й друзья́м ystävä

князь князья́ князе́й князья́м ruhtinas

муж мужья́ муже́й мужья́м aviomies

сын сыновья́ сынове́й сыновья́м poika

стул сту́лья сту́льев сту́льям tuoli

лист ли́стья ли́стьев ли́стьям kasvin lehti



 VENÄJÄN KIELIOPPI  4. SUBSTANTIIVIT (ИМЕНА́ СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫЕ)32

11. Kovavartaloisten substantiivien ребёнок (lapsi) ja челове́к (ihminen) monikon nominatiivimuodot ovat 
де́ти ja лю́ди. Nominatiivia lukuun ottamatta substantiivilla челове́к on myös yksikön vartalosta johdetut 
monikkomuodot. 

yksikkö monikko

N челове́к ребёнок лю́ди — де́ти

G челове́ка ребёнка люде́й челове́к дете́й

D челове́ку ребёнку лю́дям челове́кам де́тям

A челове́ка ребёнка люде́й челове́к дете́й

I челове́ком ребёнком людьми́ челове́ками детьми́

P о челове́ке о ребёнке о лю́дях о челове́ках о де́тях

Челове́к-vartalosta muodostettuja monikkomuotoja käytetään lukusanojen jälkeen. Käytäntö on useissa 
tapauksissa horjuvaa, eikä täsmällisiä ohjeita voida antaa. Челове́к-vartalo esiintyy ennen kaikkea silloin, kun 
lukusana on nominatiivissa, akkusatiivissa tai genetiivissä, esim. На ле́кцию пришли́ пять челове́к (Luennolle 
tuli viisi ihmistä). Muissa sijoissa käytetään myös люд-vartalosta johdettuja taivutusmuotoja, esim. Я е́хала в 
одно́м купе́ с тремя́ людьми́/челове́ками (Matkustin samassa vaunuosastossa kolmen ihmisen kanssa). Люд-
vartalo on kaikissa sijamuodoissa yleinen silloin, kun lukusanan ja substantiivin monikkomuodon välissä on 
määre, esim. Я встре́тил де́сять незнако́мых люде́й (Tapasin kymmenen tuntematonta ihmistä). 

Lukusanojen lisäksi челове́к-vartalo esiintyy lukusanapronominin не́сколько jälkeen, kun pronomini on 
nominatiivissa tai nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa: В ко́мнате сиде́ло не́сколько челове́к (Huoneessa 
istui muutama ihminen). Muissa sijoissa käytetään usein люд-vartalosta johdettuja taivutusmuotoja: Речь 
идёт о не́скольких лю́дях (/челове́ках) ’Kyse on muutamista ihmisistä’. Lukusanapronominin ско́лько 
kanssa челове́к-vartaloa käytetään kysyttäessä lukumäärää: Ско́лько челове́к? ’Kuinka monta ihmistä?’ (vrt. 
Ско́лько люде́й? ’Kuinka paljon väkeä?’). Sanojen мно́го ja ма́ло kanssa käytetään люд-vartalosta johdettuja 
taivutusmuotoja: мно́го/ма́ло люде́й (paljon/vähän ihmisiä). Sama pätee epämääräistä lukumäärää ilmaiseviin 
substantiiveihin, kuten большинство́ (enemmistö), мно́жество (suuri määrä/joukko), со́тни (sadat, satoja), 
ты́сячи (tuhannet, tuhansia).

12. Kovavartaloisten substantiivien сосе́д (naapuri) ja чёрт (piru) monikko on poikkeuksellisesti pehmeä- 
vartaloinen (сосе́ди; че́рти). Tämä koskee kaikkia monikon sijamuotoja (esim. datiivi: сосе́дям; чертя́м).

13. Aнин/янин-loppuiset sanat taipuvat yksikössä säännöllisesti, mutta monikossa suffiksi -ин katoaa ja 
monikon nominatiivin pääte on -e. Genetiivi on päätteetön. 

yks. nom. mon. nom. mon. gen.

англича́нин англича́не англича́н englantilainen

россия́нин россия́не россия́н venäläinen

граждани́н гра́ждане гра́ждан kansalainen

дворяни́н дворя́не дворя́н aatelinen

крестья́нин крестья́не крестья́н talonpoika

христиани́н христиа́не христиа́н kristitty

Huom! Myös substantiivilla цыга́н (romani) monikon nominatiivi on e-päätteinen (цыга́не) ja monikon 
genetiivi on päätteetön (цыга́н).
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Eräiden substantiivien yksikön vartalossa oleva ин-suffiksi putoaa pois monikon taivutusmuodoissa tai 
korvautuu toisella suffiksilla:

yks. nom. mon. nom. mon. gen.

болга́рин болга́ры болга́р bulgarialainen

тата́рин тата́ры тата́р tataari

господи́н господа́ госпо́д herra

хозя́ин хозя́ева хозя́ев isäntä

Huom! Substantiivilla грузи́н (georgialainen) suffiksi -ин säilyy kaikissa taivutusmuodoissa, esim. грузи́ны 
(mon. nom.), грузи́нам (mon. dat.). Monikon genetiivi on päätteetön (грузи́н).

14. Еläimen poikasta merkitsevä ёнок/онок-suffiksi korvautuu monikossa ят/ат-suffiksilla. Monikon 
nominatiivin pääte on -а ja monikon genetiivi on päätteetön:

yks. nom. mon. nom. mon. gen.

жеребёнок жеребя́та жеребя́т varsa

котёнок котя́та котя́т kissanpentu

медвежо́нок медвежа́та медвежа́т karhunpentu

поросёнок порося́та порося́т porsas

телёнок теля́та теля́т vasikka

цыплёнок цыпля́та цыпля́т kananpoika

Huom!

●● Substantiivilla щено́к (koiranpentu) on monikossa kaikissa sijamuodoissa kaksi rinnakkaismuotoa: 
säännöllinen taivutusmuoto (щенки́, щенко́в, шенка́м jne.) ja ят-suffiksilla muodostettu taivutusmuoto 
(щеня́та, щеня́т, щеня́там jne.).

●● Substantiivin ребёнок (lapsi) monikkomuoto on де́ти (ks. taivutus s. 32). Ребя́та-sanalla voidaan viitata 
epävirallisessa kielenkäytössä erilaisiin lapsi- ja nuorisoryhmiin, esim. Кружо́к предназна́чен для ребя́т 
дошко́льного во́зраста (Kerho on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille); В ко́нкурсе мо́гут уча́ствовать 
ребя́та от 14 до 18 лет (Kilpailuun voivat osallistua 14–18-vuotiaat nuoret). Arkipuheessa ребя́та-sanaa 
käytetään yleisesti myös puhuttelusanana (aikuistenkin kesken), esim. Ребя́та, пошли́! (Hei kaverit,  
lähdetään!).

O-päätteiset neutrit tyyppiä СУЩЕСТВО́ (olento) ja ОКНО́ (ikkuna)

yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N существо́ окно́ существа́ о́кна

G существа́ окна́ суще́ств о́кон

D существу́ окну́ существа́м о́кнам

A существо́ окно́ суще́ств о́кна

I существо́м окно́м существа́ми о́кнами

P o существе́ oб окне́ o существа́х oб о́кнах
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Е-päätteiset neutrit tyyppiä МО́РЕ (meri) ja ЗДА́НИЕ (rakennus)

yksikkö monikko

N мо́ре зда́ние моря́ зда́ния

G мо́ря зда́ния море́й зда́ний

D мо́рю зда́нию моря́м зда́ниям

A мо́ре зда́ние моря́ зда́ния

I мо́рем зда́нием моря́ми зда́ниями

P o мо́ре o зда́нии o моря́х o зда́ниях

Huom! Yksikön nominatiivia ja akkusatiivia lukuun ottamatta мя-loppuisten neutrien (esim. вре́мя = aika, и́мя 
= nimi, пла́мя = liekki) taivutuksessa käytetään ен/ён-loppuista vartaloa. Huomaa myös eräät epäsäännölliset 
sijapäätteet:

yksikkö monikko

N вре́мя и́мя времена́ имена́

G вре́мени и́мени времён имён

D вре́мени и́мени времена́м имена́м

A вре́мя и́мя времена́ имена́

I вре́менем и́менем времена́ми имена́ми

P o вре́мени oб и́мени o времена́х oб имена́х

Huomioita I deklinaation neutrien taivutuksesta

1. Neutrien monikon genetiivi on päätteetön, esim. ме́сто (paikka)  мест, сло́во (sana)  слов, учи́лище 
(opisto)  учи́лищ. Jos vartalo päättyy kahteen konsonanttiin, niiden väliin voi tulla välivokaali o tai e, esim. 
кре́сло (nojatuoli)  кре́сел, окно́ (ikkuna)  о́кон, письмо́ (kirje)  пи́сем (ks. 3.2.). Joskus välivokaalia ei 
lisätä, esim. лека́рство (lääke)  лека́рств, ме́сто (paikka)  мест.

2. Sanoilla мо́ре (meri) ja по́ле (pelto) on poikkeuksellinen monikon genetiivi: море́й, поле́й.

3. Jos sanan perusmuoto päättyy -ие, yksikön prepositionaali päättyy -ии, esim. зда́ние (rakennus)    
в зда́нии, изуче́ние (opiskelu, tutkiminen)  об изуче́нии. Monikon genetiivissä nämä substantiivit 
päättyvät -ий, esim. мно́го зда́ний.

4. Eräiden neutrien monikko on poikkeava

a)  Monikon nominatiivin pääte on -и (eräät parillisia ruumiinosia tarkoittavat sanat).

yks. nom. mon. nom. mon. gen. mon. dat.

ве́ко ве́ки век ве́кам silmäluomi

коле́но коле́ни коле́н(ей) коле́ням polvi

плечо́ пле́чи плеч плеча́м olkapää

у́хо у́ши уше́й уша́м korva
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b) Monikon nominatiivi ja/tai genetiivi ovat poikkeavia.

yks. nom. mon. nom. mon. gen. mon. dat.

о́блако облака́ облако́в облака́м pilvi

я́блоко я́блоки я́блок я́блокам omena

пла́тье пла́тья пла́тьев пла́тьям puku, mekko

несча́стье несча́стья несча́стий несча́стьям epäonni, onnettomuus

ружьё ру́жья ру́жей ру́жьям pyssy, kivääri

копьё ко́пья ко́пий ко́пьям keihäs

не́бо небеса́ небе́с небеса́м taivas

су́дно суда́ судо́в суда́м laiva, alus

чу́до чудеса́ чуде́с чудеса́м ihme

c) Monikossa on (kaikissa sijamuodoissa) eri vartalo kuin yksikössä.

yks. nom. mon. nom. mon. gen. mon. dat.

де́рево дере́вья дере́вьев дере́вьям puu

крыло́ кры́лья кры́льев кры́льям siipi

перо́ пе́рья пе́рьев пе́рьям sulka

поле́но поле́нья поле́ньев поле́ньям halko

II deklinaatio

А-loppuiset feminiinit tyyppiä СЕСТРА́ (sisko) ja КНИ́ГА (kirja) sekä a-loppuiset maskuliinit tyyppiä ПА́ПА (isä)

yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N сестра́ па́па кни́га сёстры па́пы кни́ги

G сестры́ па́пы кни́ги сестёр пап книг

D сестре́ па́пе кни́ге сёстрам па́пам кни́гам

A сестру́ па́пу кни́гу сестёр пап кни́ги

I сестро́й па́пой кни́гой сёстрами па́пами кни́гами

P o сестре́ о па́пе o кни́ге o сёстрах о па́пах о кни́гах

Я-loppuiset feminiinit tyyppiä НЯ́НЯ (lastenhoitaja) ja НЕДЕ́ЛЯ (viikko) sekä я-loppuiset maskuliinit tyyppiä 
ДЯ́ДЯ (eno; setä)

yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N ня́ня дя́дя неде́ля ня́ни дя́ди неде́ли

G ня́ни дя́ди неде́ли ня́нь дя́дей неде́ль

D ня́не дя́де неде́ле ня́ням дя́дям неде́лям

A ня́ню дя́дю неде́лю ня́нь дя́дей неде́ли

I ня́ней дя́дей неде́лей ня́нями дя́дями неде́лями

P o ня́не о дя́де o неде́ле o ня́нях о дя́дях o неде́лях

6  Tämä muoto lankeaa yhteen sanan ко́пия (kopio, jäljennös) monikon genetiivimuodon kanssa.

  6 
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Я-loppuiset feminiinit tyyppiä ЛЕ́КЦИЯ (luento) ja ПРОФЕ́ССИЯ (ammatti)

yksikkö monikko

N ле́кция профе́ссия ле́кции профе́ссии

G ле́кции профе́ссии ле́кций профе́ссий

D ле́кции профе́ссии ле́кциям профе́ссиям

A ле́кцию профе́ссию ле́кции профе́ссии

I ле́кцией профе́ссией ле́кциями профе́ссиями

P o ле́кции о профе́ссии o ле́кциях о профе́ссиях

Huomioita II deklinaation substantiivien taivutuksesta 

1. Luonnolliselta suvultaan maskuliiniset а-/я-päätteiset substantiivit tyyppiä де́душка (isoisä), па́па (isä), 
дя́дя (setä), Ко́ля (Kolja) taipuvat II deklinaation feminiinien tavoin, esim. к де́душке, с па́пой. Huom! 
näiden substantiivien kanssa kongruoivat määreet tulevat maskuliiniin: наш люби́мый де́душка (rakas 
isoisämme), с мои́м дя́дей Ко́лей (Kolja-setäni kanssa).

2. Pehmeävartaloisilla substantiiveilla ja substantiiveilla, joiden vartalo päättyy konsonantteihin к, г, х, ж, ш, 
щ, ч, monikon nominatiivin pääte on и eikä ы, esim. неде́ля (viikko)  неде́ли, рука́ (käsi)  ру́ки, гру́ша 
(päärynä)  гру́ши, свеча́ (kynttilä)  све́чи. Sama koskee yksikön genetiiviä.

3. Konsonanttien ж, ш, щ, ц, ч jälkeen yksikön instrumentaalin päätе on painollisena -ой ja painottomana -ей: 
свеча́ (kynttilä)  свечо́й; ка́ша (puuro)  ка́шей.

4. А- ja я-päätteisten substantiivien monikon genetiivi on päätteetön, esim. газе́та (sanomalehti)  газе́т, 
же́нщина (nainen)  же́нщин, мужчи́на (mies)  мужчи́н, неде́ля (viikko)  неде́ль, ня́ня (lastenhoitaja) 

 нянь. Jos vartalo päättyy kahteen konsonanttiin, niiden väliin voi tulla välivokaali o, e tai ё, esim. ви́лка 
(haarukka)  ви́лок, ча́шка (kuppi)  ча́шек, пе́сня (laulu)  пе́сен, сестра́ (sisko)  сестёр (ks. 3.2.). 
Välivokaali ei tule aina, esim. бу́ква (kirjain)  букв, волна́ (aalto)  волн, игла́ (neula, piikki)  игл, игра́ 
(peli, leikki, kisa)  игр, звезда́ (tähti)  звёзд, зе́бра (seepra)  зебр, ка́рта (kartta; peli/maksukortti) 

 карт, тайна́ (salaisuus)  тайн. Sanan ла́ска monikon genetiivimuotoon tulee välivokaali (ла́сок), kun 
merkitys on ’lumikko’; merkityksessä ’hyväily’ välivokaalia ei tule (ласк).

5. Jos sanan perusmuoto päättyy -ия, yksikön prepositionaali päättyy -ии, esim. а́рмия (armeija)  об а́рмии, 
Финля́ндия (Suomi)  в Финля́ндии. Monikon genetiivissä nämä substantiivit päättyvät -ий, esim. ле́кция 
(luento)  нет ле́кций, аудито́рия (auditorio)  мно́го аудито́рий.

6. Eräiden а-/я-päätteisten substantiivien monikon genetiivin pääte on poikkeuksellisesti -ей.

yks. nom. mon. nom. mon. gen.

дя́дя дя́ди дя́дей setä, eno

тётя тёти тётей/тёть täti

ю́ноша ю́ноши ю́ношей nuorukainen

ноздря́ но́здри ноздре́й sierain

свеча́ све́чи свече́й kynttilä

Myös ья́-loppuisilla substantiiveilla, kuten свинья́ (sika), семья́ (perhe), статья́ (artikkeli), судья́ (tuomari), 
on monikon genetiivissä ей-loppuinen muoto, josta pehmeä merkki jää pois. Tarkkaan ottaen kyseessä on 
päätteetön muoto, jonka lopussa on sanan vartaloon kuuluva j ja sen edelle lisätty välivokaali e. Jos ья-
loppuisen sanan paino on perusmuodossa vartalolla eikä päätteellä, monikon genetiivi on samankaltainen kuin 
substantiiveilla tyyppiä ле́кция, esim. олáдья (pannukakku, paksu lettu) – мно́го олáдий.
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yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N свинья́ статья́ сви́ньи статьи́

G свиньи́ статьи́ свине́й стате́й

D свинье́ статье́ сви́ньям статья́м

A свинью́ статью́ свине́й статьи́

I свиньёй статьёй сви́ньями статья́ми

P о свинье́ о статье́ о сви́ньях о статья́х

7. Konsonantti + ня-loppuisten feminiinien monikon genetiivi on päätteetön ja kova: 

yks. nom. mon. nom. mon. gen.

ба́шня ба́шни ба́шен torni

пе́сня пе́сни пе́сен laulu

спа́льня спа́льни спа́лен makuuhuone

спле́тня спле́тни спле́тен juoru

тамо́жня тамо́жни тамо́жен tulli

Seuraavilla substantiiveilla pääte on kuitenkin pehmeä:

yks. nom. mon. nom. mon. gen.

дере́вня дере́вни дереве́нь kylä

ку́хня ку́хни ку́хонь keittiö

ба́рышня ба́рышни ба́рышень neiti (ark.)

Vokaali + ня-loppuisten feminiinien monikon genetiivi on päätteetön ja pehmeä:

yks. nom. mon. nom. mon. gen.

ба́ня ба́ни бань sauna

я́блоня я́блони я́блонь omenapuu

8. Substantiivien балала́йка (balalaikka), копе́йка (kopeekka), ма́йка (hihaton alus- tai urheilupaita), 
скаме́йка (penkki), хозя́йка (emäntä), ча́йка (lokki) monikon genetiivimuodot ovat päätteettömiä: 
балала́ек, копе́ек, ма́ек, скаме́ек, хозя́ек, ча́ек.

9. Sanasta ку́рица (kana) käytetään monikossa muotoja ку́ры ja ку́рицы. Näistä ensimmäinen on tyyliltään 
neutraali, jälkimmäinen esiintyy ennen kaikkea puhekielessä. 

10. Sanalla мечта́ (haave, unelma) ei ole monikon genetiivimuotoa. Kaikki muut monikon sijamuodot ovat 
käytössä: мечты́ (N), мечтáм (D), мечты́ (A), мечтáми (I), о мечтáх (P).
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III deklinaatio

Ь-loppuiset feminiinit tyyppiä ЛО́ШАДЬ (hevonen) ja РОЛЬ (rooli)

yksikkö monikko

elollinen eloton elollinen eloton

N ло́шадь роль ло́шади ро́ли

G ло́шади ро́ли лошаде́й роле́й

D ло́шади ро́ли лошадя́м роля́м

A ло́шадь ро́ль лошаде́й ро́ли

I
ло́шадью ро́лью лошадьми́/

лошадя́ми
роля́ми

P o ло́шади o ро́ли o лошадя́х o роля́х

Huomioita III deklinaation substantiivien taivutuksesta 

1. Joillakin pehmeään merkkiin päättyvillä feminiineillä on viimeisen konsonantin edessä väistyvä o-vokaali 
(ks. 3.2.). Se katoaa kaikissa muissa taivutusmuodoissa paitsi yksikön nominatiivissa ja nominatiivin 
kaltaisessa akkusatiivissa sekä yksikön instrumentaalissa, esim. любо́вь (rakkaus)  без любви́ (yks. gen.), 
ро́жь (ruis)  о ржи (yks. preposit.), це́рковь (kirkko)  це́ркви (mon. nom./akk.), mutta säilyy yksikön 
instrumentaalissa: с любо́вью, с ро́жью, с це́рковью.  

2. Ь-merkki katoaa kaikissa sijamuodoissa paitsi yksikön instrumentaalissa, esim. дверь (ovi)  две́рью.

3. Sanoilla две́рь (ovi), до́чь (tytär) ja ло́шадь (hevonen) on monikon instrumentaalissa rinnakkaiset muodot: 
дверьми́/дверя́ми; дочерьми́/дочеря́ми; лошадьми́/лошадя́ми. (Huomaa, että sanojen де́ти ’lapset’ ja 
лю́ди ’ihmiset’ monikon instrumentaalimuodot ovat детьми́ ja людьми́, ks. s. 32.)

4. Eräillä pehmeään merkkiin päättyvillä feminiineillä, kuten sanoilla дверь (ovi), кровь (veri), печь (uuni) ja 
тень (varjo), yksikön prepositionaalin pääte on в- ja на-prepositioiden jälkeen poikkeuksellisesti painollinen 
silloin, kun prepositiot osoittavat paikkaa eli vastaavat kysymykseen где (missä), esim. Ра́ньше блины́ 
пекли́ в печи́ (Ennen blinit paistettiin uunissa). Jos kyse ei ole sijainnista, paino ei lankea päätteelle, esim. 
Тётя А́ня мечта́ет о ка́фельной пе́чи (Anja-täti haaveilee kaakeliuunista).

5. Substantiivien дочь (tytär) ja мать (äiti) taivutusvartalo on poikkeuksellinen. 

yksikkö monikko

N дочь мать до́чери ма́тери

G до́чери ма́тери дочере́й матере́й

D до́чери ма́тери дочеря́м матеря́м

A дочь мать дочере́й матере́й

I
до́черью ма́терью дочерьми́/

дочеря́ми
матеря́ми

P о до́чери о ма́тери о дочеря́х о матеря́х
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6. Substantiivin путь (matka, tie, m.) taivutus on poikkeuksellinen. Vaikka sana on suvultaan maskuliini, se taipuu 
kuten pehmeään merkkiin päättyvät feminiinit tyyppiä роль lukuun ottamatta yksikön instrumentaalia (путём):

yksikkö monikko

N путь пути́

G пути́ путе́й

D пути́ путя́м

A путь пути́

I путём путя́ми

P о пути́ о путя́х

4.5. Elollisten ja elottomien substantiivien taipuminen akkusatiivissa

Elollisuuskategoria (ks. s. 21) tulee venäjässä näkyviin akkusatiivia muodostettaessa. Monikossa elollisten ja 
elottomien substantiivien ero on systemaattinen: kaikkien elottomien substantiivien akkusatiivi on nominatiivin 
kaltainen, elollisten taas genetiivin kaltainen. Sama koskee yksikön maskuliinia. Feminiineillä ja neutreilla ei 
ole yksikössä eroa elottomien ja elollisten substantiivien välillä. Elollisuudesta riippumatta а-/я-päätteisillä 
feminiineillä on erillinen akkusatiivipääte -у/-ю. Pehmeään merkkiin päättyvillä feminiineillä ja kaikilla neutreilla 
yksikön akkusatiivi on aina nominatiivin kaltainen.

yksikkö

M
eloton
elollinen

А́нна купи́ла компью́тер.
Ко́стя ви́дел Ива́на.

Anna osti tietokoneen.
Kostja näki Ivanin.

F
(-a/-я)

eloton
elollinen

А́нна купи́ла ю́бку.
Ко́стя ви́дел Ка́тю.

Anna osti hameen.
Kostja näki Katjan.

F
(-ь)

eloton
elollinen

А́нна купи́ла тетра́дь.
Ко́стя ви́дел дочь.

Anna osti vihkon.
Kostja näki tyttärensä.

N
eloton
elollinen

А́нна купи́ла кольцо́.
Ко́стя ви́дел насеко́мое.

Anna osti sormuksen.
Kostja näki hyönteisen.

monikko

M
F
N

eloton
А́нна купи́ла сапоги́.
А́нна купи́ла тетра́ди.
А́нна купи́ла я́йца.

Anna osti saappaat.
Anna osti vihkoja.
Anna osti munia.

M
F
N

elollinen
Ко́стя ви́дел ма́льчиков.
Ко́стя ви́дел де́вушек/дочере́й.
Ко́стя ви́дел насеко́мых.

Kostja näki pojat.
Kostja näki tytöt/tyttäret.
Kostja näki hyönteisiä.

Huom! 

1. Kuten edellä on todettu (ks. s. 21), venäjän kielen elollisuuskategoria ei aina noudata luonnollista 
jakoa elollisiin ja elottomiin olioihin. Esimerkiksi поко́йник (vainaja) ja мертве́ц (kuollut ihminen) ovat 
kieliopillisesti elollisia eli niiden akkusatiivi on genetiivin kaltainen. Elotonta ruumista tarkoittava труп sen 
sijaan on eloton myös kieliopillisesti. Normin mukaan kieliopillisesti elollisia ovat myös esimerkiksi ку́кла 
(nukke), ро́бот (robotti) ja снегови́к (lumiukko). Elollisiin viittaavat kollektiiviset substantiivit, kuten наро́д 
(kansa), семья́ (perhe), толпа́ (väkijoukko), ovat puolestaan kieliopillisesti elottomia. Elollisuuskategoriassa 
on myös joitakin rajatapauksia, kuten linnut, kalat ja muut eläimet silloin, kun kyseessä on ruokalaji: есть 
ома́ры/ома́ров (syödä hummereita). 
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2. Ihmisiin ja eläimiin viittaavat teosten nimet taipuvat kuten elolliset, esim. Ты чита́ла «Евге́ния Оне́гина» 
(Oletko lukenut Jevgeni Oneginin)?

3. Sanat, joilla on useampi kuin yksi merkitys, voivat viitata sekä elottomiin että elollisiin tarkoitteisiin. 
Esimerkiksi sana спу́тник voi tarkoittaa satelliittia (eloton) tai matkakumppania/seuralaista (elollinen), mikä 
ilmenee akkusatiivimuotojen erona. 

4.6. Deminutiiviset substantiivit

Venäläiset suosivat puheessaan niin sanottuja deminutiivisia substantiiveja (диминути́в / уменьши́тельная 
фо́рма), joita muodostetaan tiettyjen suffiksien (су́ффикс) avulla. Samalla voi tapahtua konsonanttivaihteluita. 
Suffiksi antaa substantiiville lisämerkityksen ’pieni’, esim. дом + ик-suffiksi  до́мик; ног-а́ + к-suffiksi  но́жка. 
Venäläiset kuitenkin käyttävät deminutiivisubstantiiveja, vaikka viittauksen kohde ei olisikaan erityisen pieni. 

Deminutiivisten substantiivien muodostuksessa käytettäviä suffikseja

maskuliinit

-ок- / -ек- / -ёк-
го́род
друг
руче́й

городо́к
дружо́к
ручеёк

pieni kaupunki
ystäväiseni, ystävä hyvä
pikku puro

-ец- брат бра́тец veliseni, velikulta

-ик- / -чик-
брат
дом
шкаф

бра́тик
до́мик
шка́фчик

pikkuveli, veliseni
pieni talo
pikku kaappi

feminiinit

-к- / -очк- / -ичк- / -ёнк-

кни́га
ла́мпа
сестра́
сестра́

кни́жка
ла́мпочка
сестри́чка
сестрёнка

kirjanen
pieni lamppu
siskoseni, siskokulta
pikkusisko, siskokulta

-ц- / -иц-
сестра́
дверь

сестри́ца
две́рца

siskoseni, siskokulta
pieni ovi, luukku

neutrit

-к- / -eчк- / -ик-
я́блоко
ме́сто
лицо́

я́блочко
месте́чко
ли́чико

pieni omena
pieni paikka
pienet kasvot

-шк- / -ышк-
окно́
со́лнце

око́шко
со́лнышко

pieni ikkuna
aurinko(iseni)

-ц- 
де́рево
мы́ло

де́ревце/деревцо́
мы́льце

pieni puu
pieni saippua

Deminutiiveista voidaan toisinaan muodostaa uusia deminutiiveja, esim. сын (poika)  сыно́к  сыно́чек; рука́ 
(käsi)  ру́чка  ручо́нка. Muutamalla deminutiivilla on kantasanaan nähden eriytynyt merkitys tai eriytyneitä 
merkityksiä, esim. 

вода́
рука́
по́рох

vesi
käsi
ruuti

во́дка
ру́чка
порошо́к

vodka
kahva; täytekynä; pieni käsi
pulveri
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Huom! Sanat води́чка ja во́дочка on tärkeä erottaa toisistaan: води́чка on deminutiivimuoto sanasta вода́ 
(vesi), kun taas во́дочка on muodostettu sanasta во́дка (vodka).

Deminutiivien ohella myös seuraavien suffiksien avulla muodostetut hellittelynimet ja -sanat (уменьши́тельно-
ласка́тельное и́мя/сло́во) ovat yleisiä: 

-ушк- / -юшк-
дед
дя́дя

де́душка
дя́дюшка

isoisä
setä, eno

-еньк-
Ка́тя
па́па
ма́ма

Ка́тенька
па́пенька
ма́менька

Katja-kulta
isäkulta
äitikulta

-очк-
Во́ва
Ни́на
ма́ма

Во́вочка
Ни́ночка
ма́мочка

Vova-kulta
Nina-kulta
äitikulta

4.7. Substantiivien painot

Substantiiveilla paino (ударе́ние) on joko kiinteä (неподви́жное ударе́ние) tai liikkuva (подви́жное ударе́ние). 
Kiinteäpainoisilla substantiiveilla paino on kaikissa sijamuodoissa sekä yksikössä että monikossa samalla tavulla. 
Suurin osa venäjän substantiiveista on kiinteäpainoisia. Liikkuvapainoisilla substantiiveilla painon paikka 
vaihtelee sanaa taivutettaessa. Vaikka liikkuvapainoisia substantiiveja on kiinteäpainoisia vähemmän, monet 
keskeiseen sanastoon kuuluvista sanoista ovat liikkuvapainoisia. Painon paikka on tärkeä painaa mieleen 
samalla, kun opettelee itse sanan ja sen taivutuksen.

Liikkuvapainoisilla substantiiveilla paino ei vaihtele sanan taivutusmuodoissa miten sattuu. Painon siirtyminen 
noudattaa tiettyjä sääntöjä, joiden mukaan liikkuvapainoiset sanat voidaan ryhmitellä suvuittain eri paino- 
tyyppeihin. Liikkuvapainoisten sanojen painotyypit eroavat toisistaan sen suhteen, missä sijamuodoissa paino 
on päätteellä ja missä taas vartalolla. Painon siirtymisen kannalta yksikkö ja monikko muodostavat usein 
selkeän taitekohdan. Toinen merkittävä taitekohta on nominatiivin (ja nominatiivin kaltaisen akkusatiivin) ja 
muiden sijamuotojen välillä.

Seuraavat taulukot havainnollistavat eri painotyyppejä ja osoittavat samalla painon vaihtelun säännönmukaisuuden. 
Mainitut painotyypit kattavat merkittävän osan venäjän substantiiveista. Taulukoissa olevat neliöt merkitsevät 
sanavartaloa ja ympyrät päätettä. Musta neliö tai ympyrä kuvaa painon sijaintia. Nollapäätteisissä muodoissa paino 
sijoittuu automaattisesti vartalolle. Nollapääte on merkitty esimerkkisanoihin symbolilla Ø. 

I deklinaation maskuliinit

1. 2. 3. 4.

yk
si

kk
ö

N ■ тури́ст-Ø ■ врач-Ø ■ сад-Ø ■ гость-Ø

G ■ ❍ тури́ста ❑ ● врача́ ■ ❍ са́да ■ ❍ го́стя

D ■ ❍ тури́сту ❑ ● врачу́ ■ ❍ са́ду ■ ❍ го́стю

A ■ ❍ тури́ста ❑ ● врача́ ■ сад-Ø ■ ❍ го́стя

I ■ ❍ тури́стом ❑ ● врачо́м ■ ❍ са́дом ■ ❍ го́стем

P ■ ❍ о тури́сте ❑ ● о враче́ ■ ❍ о са́де ■ ❍ о го́сте
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m
on

ik
ko

N ■ ❍ тури́сты ❑ ● врачи́ ❑ ● сады́ ■ ❍ го́сти

G ■ ❍ тури́стов ❑ ● враче́й ❑ ● садо́в ❑ ● госте́й

D ■ ❍ тури́стам ❑ ● врача́м ❑ ● сада́м ❑ ● гостя́м

A ■ ❍ тури́стов ❑ ● враче́й ❑ ● сады́ ❑ ● госте́й

I ■ ❍ тури́стами ❑ ● врача́ми ❑ ● сада́ми ❑ ● гостя́ми

P ■ ❍ о тури́стах ❑ ● о врача́х ❑ ● о сада́х ❑ ● о гостя́х

1. Kiinteäpainoisilla sanoilla tyyppiä тури́ст (turisti) paino on kaikissa taivutusmuodoissa vartalolla. Tähän 
ryhmään kuuluvat esimerkiksi: 

●● биле́т (lippu), биле́тa; биле́ты, биле́тов, биле́там2

●● музе́й (museo), музе́я; музе́и, музе́ев, музе́ям
●● преподава́тель (opettaja), преподава́теля; преподава́тели, преподава́телей, преподава́телям

2. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä врач (lääkäri) paino on yksikön nominatiivissa ja nominatiivin 
kaltaisessa akkusatiivissa (elottomat substantiivit) vartalolla ja muutoin päätteellä. Käytännössä tämän 
ryhmän sanoilla paino on kaikissa muodoissa viimeisellä tavulla paitsi -áми/-я́ми-päätteisessä monikon 
instrumentaalissa. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi:

●● гриб (sieni), гриба́; грибы́, грибо́в, гриба́м; samoin esim. двор (piha), слон (norsu), стол (pöytä)
●● пиро́г (piirakka), пирогá; пироги́, пирого́в, пирогáм; samoin esim. учени́к (oppilas), язы́к (kieli)
●● календа́рь (kalenteri), календаря́; календари́, календаре́й, календаря́м; samoin esim. дождь (sade), 

рубль (rupla), слова́рь (sanakirja)
●● каранда́ш (lyijykynä), карандаша́; карандаши́, карандаше́й, карандаша́м; samoin esim. ключ (avain), 

нож (veitsi), эта́ж (kerros), плащ (viitta; sadetakki)
●● коне́ц (loppu), конца́; концы́, концо́в, конца́м; samoin esim. оте́ц (isä), певе́ц (laulaja), дворе́ц (palatsi)

3. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä сад (puutarha) paino on yksikössä vartalolla ja monikossa päätteellä. 
Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi seuraavat yksitavuiset sanat: нос (nenä), пол (lattia), суп (keitto), шкаф 
(kaappi), сыр (juusto), ряд (rivi), след (jälki) ja гол (maali, urh.). Oman ryhmänsä tämän painotyypin sisällä 
muodostavat sanat, joilla monikon nominatiivin pääte on poikkeuksellisesti -á tai -я́ (ks. s. 30):

●● го́род (kaupunki), го́рода; города́, городо́в, города́м; samoin esim. бе́рег (ranta), го́лос (ääni), дом 
(talo), профе́ссор (professori)

●● учи́тель (opettaja), учи́теля; учителя́, учителе́й, учителя́м

Huom! Sanоilla друг (ystävä), кня́зь (ruhtinas) ja сын (poika) on kaikissa monikon sijamuodoissa eri vartalo 
kuin yksikössä: друзья́, друзе́й, друзья́м; князья́, князе́й, князья́м; сыновья́, сынове́й, сыновья́м.

Huom! Eräiden maskuliinien yksikön prepositionaalin pääte on в- ja на-prepositioiden jälkeen -у́/-ю́ silloin, 
kun prepositiot osoittavat paikkaa eli vastaavat kysymykseen где (ks. s. 29), esim. сад  в саду́.

4. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä гость (vieras) paino on yksikössä vartalolla ja monikossa päätteellä 
lukuun ottamatta monikon nominatiivia ja nominatiivin kaltaista akkusatiivia (elottomat substantiivit). 
Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi:

●● зуб (hammas), зу́ба; зу́бы, зубо́в, зуба́м; samoin esim. волк (susi), вор (varas)
●● ка́мень (kivi), ка́мня; ка́мни, камне́й, камня́м; samoin esim. ло́коть (kyynärpää), па́рень (poika)
●● ле́бедь (joutsen), ле́бедя; ле́беди, лебеде́й, лебедя́м
●● чёрт (piru), чёрта; че́рти, черте́й, чертя́м (ks. s. 32, kohta 12)

2  Tässä alaluvussa esimerkkisanoista on pääsääntöisesti annettu seuraavat taivutusmuodot: yksikön nominatiivi ja genetiivi sekä 
monikon nominatiivi, genetiivi ja datiivi.
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Edellä mainittujen painotyyppien lisäksi voidaan erottaa viideskin painotyyppi, joka on suhteellisen 
harvinainen:

5.

yk
si

kk
ö

N ■ конь-Ø

G ❑ ● коня́

D ❑ ● коню́ 

A ❑ ● коня́

I ❑ ● конём

P ❑ ● о коне́

m
on

ik
ko

N ■ ❍ ко́ни

G ❑ ● коне́й

D ❑ ● коня́м

A ❑ ● коне́й

I ❑ ● коня́ми

P ❑ ● о коня́х

5. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä конь (ratsuhevonen) paino on yksikössä ja monikossa päätteellä lukuun 
ottamatta yksikön ja monikon nominatiivia sekä nominatiivin kaltaista akkusatiivia (elottomat substantiivit).

I deklinaation neutrit

1. 2. 3.

yk
si

kk
ö

N ■ ❍ зда́ние ■ ❍ сло́во ❑ ● окно́

G ■ ❍ зда́ния ■ ❍ сло́ва ❑ ● окна́

D ■ ❍ зда́нию ■ ❍ сло́ву ❑ ● окну́

A ■ ❍ зда́ние ■ ❍ сло́во ❑ ● окно́

I ■ ❍ зда́нием ■ ❍ сло́вом ❑ ● окно́м

P ■ ❍ о зда́нии ■ ❍ о сло́ве ❑ ● об окне́

m
on

ik
ko

N ■ ❍ зда́ния ❑ ● слова́ ■ ❍ о́кна

G ■ ❍ зда́ний ❑ слов-Ø ■ о́кон-Ø

D ■ ❍ зда́ниям ❑ ● слова́м ■ ❍ о́кнам

A ■ ❍ зда́ния ❑ ● слова́ ■ ❍ о́кна

I ■ ❍ зда́ниями ❑ ● слова́ми ■ ❍ о́кнами

P ■ ❍ о зда́ниях ❑ ● о слова́х ■ ❍ об о́кнах

1. Kiinteäpainoisilla sanoilla tyyppiä зда́ние (rakennus) paino on kaikissa taivutusmuodoissa vartalolla. Tähän 
ryhmään kuuluvat esimerkiksi:

●● госуда́рство (valtio), госуда́рства; госуда́рства, госуда́рств, госуда́рствам
●● кре́сло (nojatuoli), кре́слa; кре́слa, кре́сел, кре́слaм
●● предприя́тие (yritys) предприя́тия; предприя́тия, предприя́тий, предприя́тиям
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Huom! Eräissä tapauksissa paino lankeaa vartalolle kaikissa taivutusmuodoissa, mutta on yksikössä ja 
monikossa eri tavuilla. Monikossa paino on päätettä edeltävällä tavulla, esim. де́рево (puu)  дере́вья, 
дере́вьев, дере́вьям; о́зеро (järvi)  озёра, озёр, озёрам3. 

Huom! Muutamilla harvalukuisilla neutreilla, kuten sanalla существо́ (olio, olento), paino on kiinteästi päätteellä. 

2. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä сло́во (sana) paino on yksikössä vartalolla ja monikossa päätteellä 
lukuun ottamatta päätteetöntä monikon genetiiviä. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi:

●● де́ло (asia), де́ла; дела́, дел, дела́м; samoin esim. те́ло (vartalo), ме́сто (paikka), пра́во (oikeus),  
зе́ркало (peili)

●● се́рдце (sydän), се́рдца; сердца́, серде́ц, сердца́м 

Huom! Sanoilla мо́ре (meri) ja по́ле (pelto) on poikkeuksellinen monikon genetiivi: море́й, поле́й. Sama 
koskee sanaa о́блако (pilvi), jonka monikon genetiivi on облако́в.

3. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä окно́ (ikkuna) paino on yksikössä päätteellä ja monikossa vartalolla. 
Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi:

●● лицо́ (kasvot), лица́; ли́ца, лиц, ли́цам; samoin esim. вино́ (viini), письмо́ (kirje), число́ (luku, määrä) 
●● яйцо́ (kananmuna), яйца́; я́йца, яи́ц, я́йцам
●● колесо́ (pyörä), колеса́; колёса, колёс, колёсам
●● стекло́ (lasi), стекла́; стёкла, стёкол, стёклам
●● меньшинство́ (vähemmistö), меньшинства́; меньши́нства, меньши́нств, меньши́нствам

II deklinaation a- ja я-päätteiset feminiinit ja maskuliinit 

1. 2. 3. 4.

yk
si

kk
ö

N ■ ❍ ко́шка ❑ ● страна́ ❑ ● вода́ ❑ ● рука́

G ■ ❍ ко́шки ❑ ● страны́ ❑ ● воды́ ❑ ● руки́

D ■ ❍ ко́шке ❑ ● стране́ ❑ ● воде́ ❑ ● руке́

A ■ ❍ ко́шку ❑ ● страну́ ■ ❍ во́ду ■ ❍ ру́ку

I ■ ❍ ко́шкой ❑ ● страно́й ❑ ● водо́й ❑ ● руко́й

P ■ ❍ о ко́шке ❑ ● о стране́ ❑ ● о воде́ ❑ ● о руке́

m
on

ik
ko

N ■ ❍ ко́шки ■ ❍ стра́ны ■ ❍ во́ды ■ ❍ ру́ки

G ■ ко́шек-Ø ■ стран-Ø ■ вод-Ø ❑ рук-Ø

D ■ ❍ ко́шкам ■ ❍ стра́нам ■ ❍ во́дам ❑ ● рука́м

A ■ ❍ ко́шек ■ ❍ стра́ны ■ ❍ во́ды ■ ❍ ру́ки

I ■ ❍ ко́шками ■ ❍ стра́нами ■ ❍ во́дами ❑ ● рука́ми

P ■ ❍ о ко́шках ■ ❍ о стра́нах ■ ❍ о во́дах ❑ ● о рука́х

1. Kiinteäpainoisilla sanoilla tyyppiä ко́шка (kissa) paino on kaikissa taivutusmuodoissa vartalolla. Tähän 
ryhmään kuuluvat esimerkiksi:

●● газе́та (sanomalehti), газе́ты; газе́ты, газе́т, газе́там
●● ло́жка (lusikka), ло́жки; ло́жки, ло́жек, ло́жкам
●● исто́рия (historia; tarina), исто́рии; исто́рии, исто́рий, исто́риям
●● неде́ля (viikko), неде́ли; неде́ли, неде́ль, неде́лям

 Painollisessa asemassa e muuttuu usein ё:ksi.
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2. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä страна́ (maa) paino on yksikössä päätteellä ja monikossa vartalolla. 
Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi:

●● игра́ (peli, leikki, kisa), игры́; и́гры, игр, и́грам; samoin esim. коза́ (vuohi), сова́ (pöllö), игла́ (neula, piikki)
●● сосна́ (mänty), сосны́; со́сны, со́сен, со́снам
●● жена́ (vaimo), жены́; жёны, жён, жёнам; samoin esim. звезда́ (tähti), пчела́ (mehiläinen) 

3. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä вода́ (vesi) paino on yksikössä päätteellä paitsi akkusatiivissa vartalolla. 
Monikossa paino on vartalolla. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi зима́ (talvi), река́ (joki), спина́ (selkä), 
стена́  (seinä), цена́ (hinta). Sanalla река́ (joki) on yksikön akkusatiivissa painovariantit ре́ку ja реку́.

4. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä рука́ (käsi) paino on yksikössä päätteellä paitsi akkusatiivissa vartalolla. 
Monikossa paino on nominatiivissa, genetiivissä ja akkusatiivissa vartalolla ja muissa sijamuodoissa 
päätteellä. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi:

●● гора́ (vuori), горы́ (akk. го́ру); го́ры, гор, гора́м; samoin esim. нога́ (jalka), стена́ (seinä)
●● щека́ (poski), щеки́ (akk. щёку); щёки, щёк, щека́м
●● голова́ (pää), головы́ (akk. го́лову); го́ловы, голо́в, голова́м

Edellä mainittujen painotyyppien lisäksi voidaan erottaa viideskin painotyyppi, joka on suhteellisen harvinainen:   

5.

yk
si

kk
ö

N ❑ ● слеза́ ❑ ● свеча́

G ❑ ● слезы́ ❑ ● свечи́

D ❑ ● слезе́ ❑ ● свече́

A ❑ ● слезу́ ❑ ● свечу́

I ❑ ● слезо́й ❑ ● свечо́й

P ❑ ● о слезе́ ❑ ● о свече́

m
on

ik
ko

N ■ ❍ слёзы ■ ❍ све́чи

G ❑ слёз-Ø ❑ ● свече́й

D ❑ ● слеза́м ❑ ● свеча́м

A ■ ❍ слёзы ■ ❍ све́чи

I ❑ ● слеза́ми ❑ ● свеча́ми

P ❑ ● о слеза́х ❑ ● о свеча́х

5. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä слеза́ (kyynel) ja свеча́ (kynttilä) paino on yksikössä aina päätteellä. 
Monikossa paino on päätteellä paitsi nominatiivissa, nollapäätteisessä genetiivimuodossa ja akkusatiivissa 
(слеза́-tyyppi). Jos monikon genetiivi on ей-päätteinen, myös genetiivin pääte on painollinen (свеча́-tyyppi).

Huom! Yllä olevien pääryhmien ulkopuolelle jää joitakin harvalukuisia feminiinejä, joiden joukossa on myös 
käytöltään yleisiä sanoja. Esimerkkeinä voidaan mainita статья́ (artikkeli), дере́вня (kylä) ja до́ля (osa, osuus; 
kohtalo), joiden paino ja taivutus on kuvattu seuraavalla sivulla.

  Стена́-sanalla on monikon datiivissa, instrumentaalissa ja prepositionaalissa rinnakkaiset painovariantit: сте́нам/стена́м, 
сте́нами/стена́ми, о сте́нах/стена́х. Näin ollen se edustaa tässä luokittelussa sekä painotyyppiä 3 että 4.

9

9



 VENÄJÄN KIELIOPPI  4. SUBSTANTIIVIT (ИМЕНА́ СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНЫЕ)46

yk
si

kk
ö

N ❑ ● статья́ ■ ❍ дере́вня ■ ❍ до́ля

G ❑ ● статьи́ ■ ❍ дере́вни ■ ❍ до́ли

D ❑ ● статье́ ■ ❍ дере́вне ■ ❍ до́ле

A ❑ ● статью́ ■ ❍ дере́вню ■ ❍ до́лю

I ❑ ● статьёй ■ ❍ дере́вней ■ ❍ до́лей

P ❑ ● о статье́ ■ ❍ о дере́вне ■ ❍ о до́ли

m
on

ik
ko

N ❑ ● статьи́ ■ ❍ дере́вни ■ ❍ до́ли

G ❑ ● стате́й-Ø ❑ ● дереве́нь-Ø ❑ ● доле́й

D ❑ ● статья́м ❑ ● деревня́м ❑ ● доля́м

A ❑ ● статьи́ ■ ❍ дере́вни ■ ❍ до́ле

I ❑ ● статья́ми ❑ ● деревня́ми ❑ ● доля́ми

P ❑ ● о статья́х ❑ ● о деревня́х ❑ ● о доля́х

Huom! Sanojen сестра́ (sisko), семья́ (perhe), свинья́ (sika) ja судья́ (tuomari) painoon ja taivutukseen kannattaa 
kiinnittää erityistä huomiota. Näillä sanoilla paino on yksikössä systemaattisesti päätteellä. Monikossa genetiiviä ja 
genetiivin kaltaista akkusatiivia painotetaan eri tavalla kuin muita taivutusmuotoja, joissa paino on ensimmäisellä 
tavulla. 

yk
si

kk
ö

N ❑ ● сестра́ ❑ ● семья́ ❑ ● свинья́ ❑ ● судья́

G ❑ ● сестры́ ❑ ● семьи́ ❑ ● свиньи́ ❑ ● судьи́

D ❑ ● сестре́ ❑ ● семье́ ❑ ● свинье́ ❑ ● судье́

A ❑ ● сестру́ ❑ ● семью́ ❑ ● свинью́ ❑ ● судью́

I ❑ ● сестро́й ❑ ● семьёй ❑ ● свиньёй ❑ ● судьёй

P ❑ ● o сестре́ ❑ ● о семье́ ❑ ● о свинье́ ❑ ● о судье́

m
on

ik
ko

N ■ ❍ сёстры ■ ❍ се́мьи ■ ❍ свиньи́ ■ ❍ су́дьи

G ❑ ● сестёр-Ø ❑ ● семе́й-Ø ❑ ● свине́й-Ø ❑ ● суде́й-Ø

D ■ ❍ сёстрам ■ ❍ се́мьям ■ ❍ сви́ньям ■ ❍ су́дьям

A ❑  ● сестёр-Ø ■ ❍ се́мьи ❑ ● свине́й-Ø ❑ ● суде́й-Ø

I ■ ❍ сёстрами ■ ❍ се́мьями ■ ❍ сви́ньями ■ ❍ су́дьями

P ■ ❍ o сёстрах ■ ❍ се́мьях ■ ❍ о сви́ньях ■ ❍ о су́дьях

III deklinaation ь-loppuiset feminiinit

1. 2.

yk
si

kk
ö

N ❑ крова́ть-Ø ❑ ночь-Ø

G ■ ❍ крова́ти ■ ❍ но́чи

D ■ ❍ крова́ти ■ ❍ но́чи

A ■ ❍ крова́ть ■ ❍ ночь

I ■ ❍ крова́тью ■ ❍ но́чью

P ■ ❍ о крова́ти ■ ❍ о но́чи
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m
on

ik
ko

N ■ ❍ крова́ти ■ ❍ но́чи

G ■ ❍ крова́тей ❑ ● ноче́й

D ■ ❍ крова́тям ❑ ● ноча́м

A ■ ❍ крова́ти ■ ❍ но́чи

I ■ ❍ крова́тями ❑ ● ноча́ми

P ■ ❍ о крова́тях ❑ ● о ноча́х

1. Kiinteäpainoisilla sanoilla tyyppiä крова́ть (sänky) paino on kaikissa taivutusmuodoissa vartalolla. Tähän 
ryhmään kuuluvat esimerkiksi:

●● жизнь (elämä), жи́зни; жи́зни, жи́зней, жи́зням; samoin esim. мысль (ajatus), ткань (kangas)
●● боле́знь (sairaus), боле́зни; боле́зни, боле́зней, боле́зням; samoin esim. по́дпись (allekirjoitus), 

тетра́дь (vihko)
●● глу́пость (tyhmyys), глу́пости; глу́пости, глу́постей, глу́постям; samoin esim. ра́дость (ilo),  

тру́дность (vaikeus)

2. Liikkuvapainoisilla sanoilla tyyppiä ночь (yö) paino on yksikössä vartalolla. Monikossa paino on 
nominatiivissa ja nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa vartalolla ja muissa sijamuodoissa päätteellä.  
Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi: 

●● роль (rooli), ро́ли; ро́ли, роле́й, роля́м; samoin esim. часть (osa), смерть (kuolema), дверь (ovi)
●● мышь (hiiri), мы́ши; мы́ши, мыше́й, мыша́м; samoin esim. вещь (esine, asia), речь (puhe)
●● но́вость (uutinen), но́вости; но́вости, новосте́й, новостя́м; samoin esim. о́чередь (jono, vuoro), 

пло́щадь (aukio/tori, pinta-ala)

Huom! Substantiivien дочь (tytär) ja мать (äiti) taivutusvartalo on poikkeuksellinen (ks. s. 38).

Huom! Eräillä pehmeään merkkiin päättyvillä feminiineillä yksikön prepositionaalin pääte on в- ja на-
prepositioiden jälkeen poikkeuksellisesti painollinen silloin, kun prepositiot osoittavat paikkaa eli vastaavat 
kysymykseen где (ks. s. 38), esim. дверь (ovi)  на двери́.  

u●u●u●u●u

Painotyyppien tarkastelun päätteeksi on syytä huomauttaa, että joillakin sanoilla on käytössä rinnakkaisia 
painovariantteja. Esimerkiksi sana волна́ (aalto) edustaa samaa painotyyppiä kuin страна́, mutta sanasta 
käytetään monikon datiivissa, instrumentaalissa ja prepositionaalissa kahta rinnakkaismuotoa: волна́м/во́лнам, 
волна́ми/во́лнами, о волна́х/во́лнах. 
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Kertauskysymyksiä luvusta 4: 
 

 Mihin kahteen alaluokkaan venäjän kielen substantiivit voidaan jakaa?

 Mikä on pehmeään merkkiin päättyvien sanojen tyyppiä ста́рость (vanhuus), но́вость (uutinen), 

благода́рность (kiitollisuus) suku?

 Mitä ovat ambivalentit substantiivit? Millä nimellä niitä kutsutaan venäjäksi?

 Mikä on eläimiä tarkoittavien taipumattomien lainasanojen (esim. флами́нго, по́ни) suku? Entä miten 

taipumattomien maantieteellisten lainasanojen, kuten Со́чи (Sotši) tai Ка́при (Capri), suku määräytyy?

 Kuinka monta taivutusluokkaa eli deklinaatiota venäjän kielen substantiiveilla on?

 Eräillä maskuliineilla, kuten sanoilla лес (metsä), мост (silta) ja ряд (rivi), esiintyy yksikön prepositionaalissa 

pääte -у́. Milloin sitä käytetään?

 Miten sanat учи́тель (opettaja) ja го́род (kaupunki) taipuvat monikon nominatiivissa? Entä брат (veli) ja сын 

(poika)? 

 Miten sanat россия́нин (venäläinen) ja англича́нин (englantilainen) taipuvat monikon genetiivissä?

 Mikä on monikon datiivi sanasta у́хо (korva)? Entä monikon nominatiivi sanasta чу́до (ihme)?

 Sanojen ю́ноша (nuorukainen) ja дя́дя (setä) monikon genetiivi on poikkeuksellinen. Millä tavalla?

 Sanan пе́сня (laulu) monikon genetiivi on päätteetön ja kova (пе́сен), sanan ба́ня (sauna) puolestaan 

päätteetön ja pehmeä (бань). Mikä sääntö tähän liittyy?

 Mitä erityistä sanan путь (matka, tie, m.) taivutukseen liittyy?

 Millä tavalla elollisuuskategoria tulee esiin yksikön ja monikon akkusatiivimuodoissa?

 Onko sana наро́д (kansa) kieliopillisesti elollinen vai eloton?

 Mitä tarkoitetaan käsitteellä deminutiivinen substantiivi?

 Taivuta seuraavia liikkuvapainoisia substantiiveja kaikissa yksikön ja monikon sijamuodoissa ja varmista, 

että osaat painottaa ne oikein: гость (vieras), письмо́ (kirje), сестра́ (sisko), врач (lääkäri), ночь (yö), сад 

(puutarha), голова́ (pää), жизнь (elämä), ме́сто (paikka), жена́ (vaimo).
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           ADJEKTIIVIT (ИМЕНА́ ПРИЛАГА́ТЕЛЬНЫЕ) 

Venäjän kielessä on kolmenlaisia adjektiiveja:

1. 
kvalitatiiviset eli laatuadjektiivit 
(ка́чественные прилага́тельные)

краси́вый 
ма́ленький  
си́ний  

kaunis 
pieni
sininen

2. 
relatiiviset eli substantiiveista  
johdetut adjektiivit  
(относи́тельные прилага́тельные)

весе́нний (весна́) 
моско́вский (Москва́)
ка́менный (ка́мень, m.)

keväinen 
moskovalainen 
kivinen

3.
possessiiviset eli omistamista tai 
jollekin kuulumista ilmaisevat adjektiivit 
(притяжа́тельные прилага́тельные)

Ка́тин (Ка́тя)
отцо́в (оте́ц) 
ли́сий (лиса́)

Katjan
isän
ketun

Kvalitatiiviset adjektiivit voivat olla pitkiä tai lyhyitä (по́лное/кра́ткое прилага́тельное), esim. краси́вый 
– краси́в, интере́сный – интере́сен. Relatiivisilla ja possessiivisilla adjektiiveilla on ainoastaan pitkä 
muoto (по́лная фо́рма). Vertailua ilmaisevat komparatiivi- ja superlatiivimuodot voidaan muodostaa vain 
kvalitatiivisista adjektiiveista, esim. бо́лее краси́вый цвето́к (kauniimpi kukka), са́мый краси́вый цвето́к 
(kaunein kukka). 

5.1. Adjektiivien pitkät muodot 

Pitkät adjektiivimuodot (по́лные фо́рмы) taipuvat yksikössä pääsanansa mukaan suvussa, luvussa ja 
sijamuodossa. Monikossa adjektiiveilla ei ole sukupäätteitä, vaan ainoastaan luku- ja sijapäätteet. Adjektiivit 
voivat olla kova- tai pehmeävartaloisia. Pehmeävartaloisia adjektiiveja on vähemmän. Pitkillä adjektiiveilla 
on aina kiinteä paino, joka lankeaa joko vartalolle tai päätteelle. Kaikilla pehmeävartaloisilla adjektiiveilla ja 
suurimmalla osalla kovavartaloisista adjektiiveista paino on vartalolla.

Kovavartaloiset adjektiivit

a) paino vartalolla

maskuliini feminiini neutri monikko

но́вый -ая -ое -ые uusi

к, г, х jälkeen ру́сский -ая -ое -ие venäläinen

ж, ш, щ, ч jälkeen хоро́ший -ая -ее -ие hyvä

b) paino päätteellä

maskuliini feminiini neutri monikko

молодо́й -а́я -о́е -ы́е nuori

к, г, х jälkeen плохо́й -а́я -о́е -и́е huono

ж, ш, щ, ч jälkeen большо́й -а́я -о́е -и́е iso

5.
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Tavallisimpia päätepainollisia adjektiiveja

берегово́й ranta- мясно́й liha-

больно́й sairas немо́й mykkä

большо́й suuri, iso ночно́й yöllinen

бытово́й arkielämän овощно́й vihannes-

глухо́й kuuro основно́й perus-, pää-, tärkein

годово́й vuosi- остально́й jäljellä oleva, muu

головно́й pää-, pään- очередно́й vuorossa oleva

голубо́й vaaleansininen плохо́й huono

городско́й kaupunki- просто́й yksinkertainen

густо́й tiheä, sankka, tuuhea пусто́й tyhjä

делово́й asia- ржано́й ruis-

дневно́й päivä- речно́й joki-

дорого́й rakas, kallis родно́й syntymä-, koti-, oma

друго́й toinen, muu ручно́й käsi-

живо́й elävä; eläväinen, vilkas седо́й harmaa (hiuksista)

земно́й maa- скупо́й saita

злой vihainen, ilkeä смешно́й huvittava

золото́й kultainen сухо́й kuiva

зубно́й hammas- сыро́й kostea; raaka

круто́й jyrkkä трудово́й työ-

лесно́й metsä- тупо́й tylsä; tyhmä

мирово́й maailman цветно́й väri-, värillinen

молодо́й nuori чужо́й vieras

морско́й meri- шерстяно́й villainen, villa-

мужско́й mies-, miehen

Huom! Päätepainollisen adjektiivin чудно́й merkitys on ’kummallinen’. Adjektiivin чу́дный paino on vartalolla 
ja sen merkitys on ’ihana’.

Pehmeävartaloiset adjektiivit

maskuliini feminiini neutri monikko

ле́тний -яя -ее -ие kesäinen

си́ний -яя -ее -ие sininen

Tavallisimpia pehmeävartaloisia adjektiiveja

весе́нний keväinen, kevät- дома́шний koti-

ле́тний kesäinen, kesä- сосе́дний naapuri-

осе́нний syksyinen, syksy- вну́тренний sisäinen, sisä-

зи́мний talvinen, talvi- вне́шний ulkonainen, ulko-

сего́дняшний tämänpäiväinen после́дний viimeinen

вчера́шний eilinen дре́вний muinainen

за́втрашний huominen ны́нешний nykyinen

ве́рхний ylä-, ylin прошлого́дний viimevuotinen



 VENÄJÄN KIELIOPPI  5. ADJEKTIIVIT (ИМЕНА́ ПРИЛАГА́ТЕЛЬНЫЕ) 51

ни́жний ala-, alin пре́жний entinen

пере́дний etu- пятиле́тний viisivuotinen 

сре́дний keski- зде́шний täkäläinen 

за́дний taka- посторо́нний ulkopuolinen, vieras

да́льний kaukainen многосторо́нний monipuolinen

бли́жний lähi- разносторо́нний monipuolinen

у́тренний aamuinen, aamu- односторо́нний yksipuolinen/-suuntainen

вече́рний iltainen, ilta- ли́шний ylimääräinen

ра́нний varhainen искре́нний vilpitön

по́здний myöhäinen си́ний sininen

Pitkien adjektiivimuotojen taivutus sijamuodoissa

Maskuliinit

kova kova 
(к, г, х)

kova
(ж, ш, щ, ч)

kova
päätepainoll.

pehmeä

N како́й но́вый ру́сский хоро́ший большо́й ле́тний

G како́го но́вого ру́сского хоро́шего большо́го ле́тнего

D како́му но́вому ру́сскому хоро́шему большо́му ле́тнему

A
како́й
како́го

но́вый
но́вого

ру́сский
ру́сского

хоро́ший
хоро́шего

большо́й
большо́го

ле́тний
ле́тнего

I каки́м но́вым ру́сским хоро́шим больши́м ле́тним

P о како́м o но́вом o ру́сском o хоро́шем o большо́м o ле́тнем

Huom! Päätepainollisten adjektiivien yksikön maskuliinin pääte on nominatiivissa ja nominatiivin kaltaisessa 
akkusatiivissa -о́й, esim. друго́й (toinen), основно́й (pääasiallinen), чужо́й (vieras).

Feminiinit

kova kova 
(к, г, х)

kova
(ж, ш, щ, ч)

kova
päätepainoll.

pehmeä

N кака́я но́вая ру́сская хоро́шая больша́я ле́тняя

G како́й но́вой ру́сской хоро́шей большо́й ле́тней

D како́й но́вой ру́сской хоро́шей большо́й ле́тней

A каку́ю но́вую ру́сскую хоро́шую большу́ю ле́тнюю

I како́й но́вой ру́сской хоро́шей большо́й ле́тней

P о како́й o но́вой o ру́сской o хоро́шей o большо́й o ле́тней

Neutrit

kova kova 
(к, г, х)

kova
(ж, ш, щ, ч)

kova
päätepainoll.

pehmeä

N како́e но́вoe ру́сское хоро́шее большо́е ле́тнeе

G како́го но́вого ру́сского хоро́шего большо́го ле́тнего

D како́му но́вому ру́сскому хоро́шему большо́му ле́тнему

A како́e но́вое ру́сское хоро́шее большо́е ле́тнеe

I каки́м но́вым ру́сским хоро́шим больши́м ле́тним

P о како́м o но́вом o ру́сском o хоро́шем o большо́м o ле́тнем
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Monikko

kova kova 
(к, г, х)

kova
(ж, ш, щ, ч)

kova
päätepainoll.

pehmeä

N каки́е но́вые ру́сские хоро́шие больши́е ле́тние

G каки́х но́вых ру́сских хоро́ших больши́х ле́тних

D каки́м но́вым ру́сским хоро́шим больши́м ле́тним

A
каки́е
каки́х

но́вые
но́вых

ру́сские
ру́сских

хоро́шие
хоро́ших

больши́е
больши́х

ле́тние
ле́тних

I каки́ми но́выми ру́сскими хоро́шими больши́ми ле́тними

P о каки́х o но́вых o ру́сских o хоро́ших o больши́х o ле́тних

Huom! 

1. Monikossa ja maskuliinien yksikössä akkusatiivimuodon valinta riippuu elollisuuskategoriasta. Jos 
pääsanana toimiva substantiivi on eloton, akkusatiivi on nominatiivin kaltainen, esim. Я купи́ла но́вый утю́г /  
но́вые ту́фли (Ostin uuden silitysraudan / uudet kengät). Jos pääsanana toimiva substantiivi on elollinen, 
akkusatiivi on genetiivin kaltainen, esim. Мы встре́тили ру́сского тури́ста / ру́сских ба́бушек (Tapasimme 
venäläisen turistin / venäläisiä mummoja).  

2. Kaikissa ого/его-päätteisissä muodoissa (eli maskuliinin ja neutrin yksikön genetiivissä ja genetiivin 
kaltaisessa akkusatiivissa) г ääntyy kuten в, esim. но́во[в]о, хоро́ше[в]о.  

Muista kirjoitussäännöt (ks. 3.4.): 
●● Konsonanttien к, г, х, ж, ш, щ, ч jälkeen on ы:n sijasta и, esim. ру́сский, хоро́ший.
●● Konsonanttien ж, ш, щ, ч jälkeen o esiintyy vain painollisessa päätteessä, painottomassa päätteessä  

 sen  tilalla on e, vrt. большо́е, большо́го – хоро́шее, хоро́шего.

Pitkien adjektiivimuotojen käyttö

Adjektiivien pitkiä muotoja käytetään: 

1. Attribuuttina eli substantiivin määreenä (определе́ние), jolloin adjektiivi kongruoi pääsanansa kanssa 
suvussa, luvussa ja sijamuodossa: 

краси́вая де́вушка
у большо́го окна́ 
ма́леньким ма́льчикам
о популя́рных фи́льмах

kaunis tyttö
ison ikkunan luona
pienille pojille
suosituista elokuvista

2. Predikatiivina eli predikaatin nominiosana (именна́я часть сказу́емого) luonnehtimassa lauseen subjektia 
(millainen subjekti on). Tällöin adjektiivi noudattaa subjektin sukua ja lukua. Predikatiivin sija on nominatiivi 
tai instrumentaali:

●● Быть-verbin preesensissä käytettävän nollamuodon yhteydessä adjektiivi on aina nominatiivissa. 

Э́та кни́га интере́сная.
Бана́ны вку́сные.

Tämä kirja on mielenkiintoinen.
Banaanit ovat maukkaita.

  Adjektiivien lisäksi sama koskee muitakin ого/его-päätteisiä sanoja, esim. пя́то[в]о, ко[в]о́, ниче[в]о́, е[в]о́, чита́вше[в]о. 
Huomaa kuitenkin, että мно́го-sanassa ja sen johdannaisissa (немно́го, намно́го) г ääntyy normaaliin tapaan. Sama pätee 
о-päätteisiin adverbeihin ja lyhyiden adjektiivien neutrimuotoihin, joiden lopussa on sattumalta ого (до́рого, стро́го).

10

10
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●● Быть-verbin preteriti- ja futuurimuotojen yhteydessä adjektiivi voi olla nominatiivissa tai instrumentaalissa. 

Он был бога́тым/бога́тый. Hän oli rikas.

●● Kun быть-verbi on infinitiivissä, imperatiivissa, konditionaalissa tai gerundissa adjektiivi on useimmiten 
instrumentaalissa, mutta nominatiivikin on mahdollinen.  

Я стара́юсь быть справедли́вой. Yritän olla oikeudenmukainen.

●● Eräät predikatiivirakenteissa käytettävät kopulaverbit (глаго́л-свя́зка) vaativat instrumentaalia. 

Сове́ты оказа́лись поле́зными.
Он ста́нет бога́тым. 
Её го́лос сде́лался ла́сковым.
Тако́й ме́тод обуче́ния явля́ется о́чень эффекти́вным.

Neuvot osoittautuivat hyödyllisiksi.
Hänestä tulee rikas.
Hänen äänensä muuttui lempeäksi.
Tällainen opetusmetodi on erittäin tehokas.

 
Huom! Pitkän adjektiivin instrumentaalimuoto voidaan usein korvata lyhyellä adjektiivilla, esim. Он стал 
бога́тым/бога́т (Hänestä tuli rikas). Lyhyen muodon käyttö on näissä tapauksissa harvinaisempaa kuin pitkän 
adjektiivin instrumentaalin.

5.2. Adjektiivien lyhyet muodot 

Useimmilla kvalitatiivisilla eli laatuadjektiiveilla on pitkän muodon (по́лная фо́рма) lisäksi myös lyhyt muoto 
(кра́ткая фо́рма). Lyhyt muoto muodostetaan liittämällä pitkän muodon vartaloon lyhyet suku- ja lukupäätteet 
(maskuliinilla nollapääte). Lyhyet adjektiivit eivät taivu sijamuodoissa. 

maskuliini feminiini neutri monikko

краси́вый kaunis краси́в краси́ва краси́во краси́вы

молодо́й nuori мо́лод молода́ мо́лодо мо́лоды

Seuraavissa tapauksissa lyhyt muoto muodostetaan eri sanasta:

maskuliini feminiini neutri monikko

большо́й iso вели́к велика́ велико́ велики́

ма́ленький pieni мал мала́ мало́ малы́

Huom! Jos adjektiivivartalo päättyy kahteen konsonanttiin, niiden väliin tulee maskuliinimuodossa usein 
välivokaali o, e tai ё (ks. 3.2.). Feminiinissä, neutrissa ja monikossa välivokaali ei esiinny. 

maskuliini feminiini neutri monikko

лёгкий kevyt лёгок легка́ легко́ легки́

ни́зкий matala ни́зок низка́ ни́зко низки́/ни́зки

свобо́дный vapaa свобо́ден свобо́дна свобо́дно свобо́дны

тру́дный vaikea тру́ден трудна́ тру́дно трудны́/тру́дны

тёплый lämmin тёпел тепла́ тепло́ теплы́/тёплы

си́льный voimakas силён сильна́ си́льно сильны́/си́льны
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Huom! 

1. Lyhyen adjektiivin maskuliinimuotoon ei aina tule välivokaalia, vaikka adjektiivin vartalo päättyy kahteen 
konsonanttiin, esim. пусто́й (tyhjä, autio)  пуст, пуста́, пу́сто, пусты́/пу́сты.    

2. Kuten edellä annetut esimerkit osoittavat, lyhyissä adjektiivimuodoissa paino on usein liikkuva ja toisinaan 
samalla muodolla on kaksi tai useampi painovaihtoehto. Rinnakkaisia painovaihtoehtoja esiintyy etenkin 
monikossa. 

Lyhyiden adjektiivimuotojen käyttö

Lyhyitä muotoja käytetään vain predikatiivina, jolloin adjektiivi noudattaa subjektin sukua ja lukua: 

Кни́га была́ интере́сна.
Э́тот разгово́р мне неприя́тен.

Kirja oli mielenkiintoinen. 
Tämä keskustelu on minulle epämieluisa.

Kuten edellä on mainittu, myös adjektiivien pitkiä muotoja käytetään predikatiivina. Lyhyen ja pitkän muodon 
käyttöä vertaillaan seuraavassa luvussa.

5.3. Lyhyiden ja pitkien muotojen käytön vertailua

Attribuuttina eli substantiivin määreenä käytetään vain pitkää muotoa:  

Я чита́ла интере́сную статью́. Luin mielenkiintoisen artikkelin.

Predikatiivina eli predikaatin nominiosana käytetään sekä lyhyttä että pitkää muotoa: 

Статья́ интере́сна/интере́сная.
Его́ сове́ты поле́зны/поле́зные.
Замеча́ние справедли́во/справедли́вое.

Artikkeli on mielenkiintoinen.
Hänen neuvonsa ovat hyödyllisiä.
Huomautus on oikeutettu.

Lyhyen ja pitkän muodon merkitys on usein sama, mutta ne eroavat tyyliltään: lyhyt muoto on kirjakielisempi, 
kun taas pitkä muoto on tyylisävyltään neutraali. Kun aikamuotona on preteriti tai futuuri, adjektiivi on быть-
verbin yhteydessä usein pitkän muodon instrumentaalissa, mutta myös pitkän muodon nominatiivia ja lyhyttä 
muotoa käytetään:

Вы́ставка бу́дет о́чень интере́сной (/интере́сная/
интере́сна).
Её отве́ты бы́ли я́сными и чёткими (/ я́сные и 
чёткие / ясны́ и чётки).

Näyttelystä tulee erittäin mielenkiintoinen.

Hänen vastauksensa olivat selkeitä ja täsmällisiä.

Toisinaan pitkä ja lyhyt muoto eroavat merkitykseltään tai voidaan käyttää vain toista. Näitä tapauksia 
tarkastellaan alla. 

1. Lyhyttä muotoa käytetään, kun adjektiiviin liittyy jokin määre.

Он спосо́бен к му́зыке.
А́ня похо́жа на ма́му.
Росси́я бога́та приро́дными ресу́рсами.
Наш преподава́тель требова́телен к студе́нтам.
Артём равноду́шен к спо́рту.

Hän on musiikillisesti lahjakas.
Anja muistuttaa äitiään.
Venäjällä on runsaat luonnonvarat.
Opettajamme on vaativa opiskelijoita kohtaan.
Artjom ei välitä urheilusta.



 VENÄJÄN KIELIOPPI  5. ADJEKTIIVIT (ИМЕНА́ ПРИЛАГА́ТЕЛЬНЫЕ) 55

Määreen kanssa esiintyessään lyhyt muoto osoittaa usein ominaisuutta, joka ilmenee tietyissä olosuhteissa tai 
suhteessa tiettyyn henkilöön, esineeseen tai asiaan. Etenkin puhekielessä määre voi joskus jäädä ilmaisematta, 
jos sen merkitys käy ilmi asiayhteydestä, esim. 

А́нна о́чень лю́бит спорт, а Артём совсе́м 
равноду́шен.

Anna rakastaa urheilua, kun taas Artjom ei välitä siitä 
lainkaan.

Vaikka lyhyeen adjektiiviin ei liity määrettä, vastaava merkitys (равноду́шен к спо́рту) käy ilmi edeltävästä 
lauseesta ja vain lyhyt muoto on mahdollinen.

Huom! Attribuuttina voidaan käyttää vain pitkää muotoa, vaikka adjektiiviin liittyisi määre, esim. 
спосо́бный к му́зыке ребёнок (musiikillisesti lahjakas lapsi). Huomaa lisäksi, että määreen kanssa esiintyvä 
adjektiiviattribuutti voi sijoittua myös pääsanansa jälkeen, jolloin se erotetaan muusta lauseesta pilkuin, 
esim. В рестора́не «Да́ча», популя́рном среди́ тури́стов, вку́сная еда́ и хоро́шее обслу́живание (Turistien 
suosimassa ravintola Datšassa on maukas ruoka ja hyvä palvelu).

2. Lyhyttä muotoa käytetään, kun on kyse ominaisuuden liian suuresta asteesta suhteessa tiettyyn henkilöön, 
esineeseen, asiaan tai olosuhteisiin. Pitkä muoto osoittaa usein ominaisuutta ylipäätään suhteuttamatta sitä 
mihinkään.

Ю́бка тебе́ коротка́. 
Ю́бка коро́ткая.

Hame on sinulle [liian] lyhyt. 
Hame on lyhyt [malliltaan].

Аудито́рия мала́ для э́той гру́ппы.
Аудито́рия ма́ленькая.

Sali on [liian] pieni tälle ryhmälle.
Sali on pieni.

Huom! Adverbin сли́шком (liian) yhteydessä adjektiivi voi olla myös pitkässä muodossa: 

Зада́ча сли́шком трудна́/тру́дная.
(vrt. Зада́ча трудна́ для начина́ющего перево́дчика.)

Tehtävä on liian vaikea.
(vrt. Tehtävä on [liian] vaikea aloittelevalle kääntäjälle.)

3. Lyhyttä muotoa käytetään, kun adjektiivin leksikaaliseen merkitykseen sisältyy ajatus vertailusta tai 
rinnastamisesta. Tällaiset adjektiivit kuvaavat tietyn henkilön, esineen tai asian ominaisuutta suhteuttaen 
sen johonkin toiseen henkilöön, esineeseen tai asiaan. 

На́ши взгля́ды противополо́жны.
Э́ти фигу́ры симметри́чны.
Ма́ша и Са́ша неразлу́чны.

Mielipiteemme ovat vastakkaiset.
Nämä kuviot ovat symmetrisiä.
Maša ja Saša ovat erottamattomat.

4. Modaalisia merkityksiä, kuten mahdollisuutta, tarpeellisuutta, velvollisuutta tai välttämättömyyttä, 
ilmaisevat adjektiivit ovat lyhyessä muodossa. 

О́ба вариа́нта возмо́жны.
Мне ну́жен о́тдых.
Вы обя́заны помо́чь нам.
Он вы́нужден уе́хать.
Он до́лжен гото́виться к экза́мену.
Она́ должна́ мне сто е́вро.

Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia.
Olen loman tarpeessa.
Olette velvollisia auttamaan meitä.
Hän on pakotettu lähtemään.
Hänen täytyy valmistautua tenttiin.
Hän on minulle velkaa sata euroa.
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5. Eräät adjektiivit ovat aina lyhyessä muodossa predikatiivina preesensissä (ja usein muissakin 
aikamuodoissa, kuitenkin: Ва́за оста́лась це́лой/цела́ ’Maljakko säilyi ehjänä’). Vastaavaa pitkää muotoa 
käytetään attribuuttina. Lyhyt ja pitkä muoto voivat erota merkitykseltään.  

predikatiivi attribuutti

У́жин гото́в. 
Illallinen on valmis.

гото́вое пла́тье 
valmisvaate

Зда́ние ви́дно издалека́.
Rakennus näkyy kauas.

ви́дный обще́ственный де́ятель
huomattava yhteiskunnallinen toimija

Пальто́ мне велико́. 
Takki on minulle liian suuri.

Пётр Вели́кий 
Pietari Suuri

Кто винова́т?
Kuka on syyllinen?

винова́тый взгля́д
syyllinen katse

Стака́н по́лон воды́.
Lasi on täynnä vettä.

по́лный стака́н
täysi(näinen) lasi

Он дово́лен жи́знью.
Hän on tyytyväinen elämäänsä.

дово́льный тон
tyytyväinen äänensävy

Де́ти сы́ты.
Lapset ovat kylläisiä.

сы́тая ко́шка
kylläinen kissa

Ва́за цела́.
Maljakko on ehjä.

це́лый де́нь
koko(nainen) päivä

Я уве́ренa, что он придёт.
Olen varma, että hän tulee.

уве́ренная рука́
vakaa käsi

Я о́чень благода́рен вам за по́мощь.
Olen hyvin kiitollinen avustanne.

благода́рный труд
kiitollinen työ

Ты свобо́дна за́втра ве́чером?
Oletko vapaa huomenna illalla?

свобо́дное вре́мя
vapaa-aika

За́втра я бу́ду занята́.
Huomenna olen varattu.

занято́й челове́к
kiireinen ihminen

Ко́ля жена́т? 
Onko Kolja naimisissa?

жена́тые лю́ди 
naimisissa olevat ihmiset

Я согла́сен с вами́.
Olen samaa mieltä kanssanne.

согла́сный на всё челове́к
kaikkeen suostuva ihminen

6. Adjektiiveista пра́вый, хоро́ший ja живо́й käytetään predikatiivina sekä lyhyttä että pitkää muotoa, mutta 
niiden merkitys on eri. 

Вы пра́вы. 
Он пра́вый?

Olette oikeassa.
Onko hän oikeistolainen?

Э́та де́вушка о́чень хороша́ (собо́й).
Фильм хоро́ший. 

Tuo tyttö on todella sievä.
Elokuva on hyvä.

Твой де́душка ещё жив? 
Де́вочка о́чень жива́я.

Onko isoisäsi vielä elossa?
Tyttö on todella vilkasluonteinen.

7. Adjektiivilla рад (iloinen) ei ole pitkää muotoa.

Ма́ма ра́да пода́рку. Äiti on iloinen lahjasta. 
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8. Sanojen так ja как kanssa käytetään lyhyttä muotoa, sanojen тако́й ja како́й kanssa pitkää muotoa.

Как она́ краси́ва!
Кака́я она́ краси́вая!

Kuinka kaunis hän onkaan!

Ты так добр!
Ты тако́й до́брый!

Sinä olet niin kiltti!

9. Koska lyhyt muoto on tyylisävyltään kirjallisempi, sitä käytetään usein erilaisissa yleistyksissä ja aforismeissa.  

Пчёлы трудолюби́вы.  
(vrt. Де́ти у нас трудолюби́вые.)
Жизнь трудна́.
(vrt. Жизнь у меня́ тру́дная.) 
Все вели́кие и́стины просты́.
Любо́вь слепа́.

Mehiläiset ovat ahkeria.
(Meidän lapset ovat ahkeria.)
Elämä on vaikeaa.
(Elämäni on vaikeaa.)
Kaikki suuret totuudet ovat yksinkertaisia.
Rakkaus on sokea.

10. Kun subjektina on sana э́то tai всё, käytetään lyhyen adjektiivin neutrimuotoa.

Э́то интере́сно.
Всё поня́тно.

Tämä on mielenkiintoista.
Kaikki on selvää.

11. Kun subjektina on infinitiivi, käytetään lyhyen adjektiivin neutrimuotoa. Sama pätee tapauksiin, joissa 
subjektina toimii infinitiivin kanssa synonyyminen deverbaalisubstantiivi. 

Кури́ть/Куре́ние вре́дно. Tupakointi on vaarallista.

12. Lyhyttä muotoa käytetään, kun predikatiivina toimiva adjektiivi on preesensissä subjektin edellä.

Бедна́ приро́да Се́вера. Pohjoisen luonto on karu.

Тяжела́ ли рабо́та такси́ста?
vrt. Тяжёлая (attr.) ли у такси́ста рабо́та?

Onko taksinkuljettajan työ raskasta?
vrt. Onko taksinkuljettajalla raskas työ?

13. Eräissä tapauksissa lyhyt muoto korostaa väliaikaista ominaisuutta ja pitkä pysyvää. 

Мать больна́. 
Мать больна́я.

Äiti on sairaana [tällä hetkellä].
Äiti on sairas [pysyvästi].

Де́ти здоро́вы. 
Де́ти здоро́вые. 

Lapset ovat terveitä/terveinä.
Lapset ovat terveitä [pysyvästi].

Huom! Tämä ero koskee varsin rajallista joukkoa adjektiiveja, ja myös pitkää muotoa käytetään osoittamaan 
väliaikaista ominaisuutta, etenkin puhutussa kielessä. Tällöin ajatus väliaikaisuudesta käy tavallisesti ilmi 
asiayhteydestä:

Внима́ние! Пол мо́крый и ско́льзкий. Huomio! Lattia on märkä ja liukas.

Никола́й сего́дня серди́тый/серди́т.   
(vrt. Никола́й серди́т на меня́.)

Nikolai on tänään vihainen.
(vrt. Nikolai on vihainen minulle.)

Myös säästä puhuttaessa on tavallista käyttää pitkää muotoa siitä huolimatta, että säätilat saattavat vaihdella 
hyvinkin nopeasti, esim. Пого́да тёплая (Sää on lämmin). 
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Lyhyen ja pitkän muodon käyttö puhuttelun yhteydessä

Kun вы-pronominia käytetään teititeltäessä puhekumppania, predikatiivina toimiva adjektiivi voi olla pitkässä 
tai lyhyessä muodossa. Pitkä adjektiivi on tällöin yksikössä ja lyhyt monikossa. 

Ири́на, Вы о́чень краси́вая и тала́нтливая! 
Irina, olette todella kaunis ja lahjakas!

Ири́на, Вы о́чень краси́вы и тала́нтливы!

Vakiintuneissa kohteliaisuusfraaseissa käytetään adjektiivin lyhyttä muotoa sekä teititeltäessä että sinuteltaessa:

Пётр Ива́нович, бу́дьте любе́зны, помоги́те мне.
Будь добр, нале́й мне молока́ в ко́фе.

Pjotr Ivanovitš, voisitteko ystävällisesti auttaa minua?
Voisitko kaataa kahviini maitoa?

5.4. Adjektiivien vertailuasteet 

Adjektiiveilla on kolme vertailuastetta (сте́пень/сте́пени сравне́ния): 

1. positiivi eli perusaste (положи́тельная сте́пень)
2. komparatiivi (сравни́тельная сте́пень)
3. superlatiivi (превосхо́дная сте́пень)

Sekä komparatiivilla että superlatiivilla on venäjässä kaksi ilmaisutapaa:

●● yksinkertainen ja yhdistetty komparatiivi (проста́я/сло́жная сравни́тельная сте́пень)
●● yksinkertainen ja yhdistetty superlatiivi (проста́я/сло́жная превосхо́дная сте́пень) 

Huom! Edellä mainittujen ilmaisutapojen lisäksi joillakin adjektiiveilla on suffiksin -ш- avulla muodostettu 
taipuva vertailumuoto, jota käytetään sekä komparatiivin että superlatiivin tehtävässä, esim. ста́ршая сестра́ 
(vanhempi/vanhin sisko). Näitä muotoja tarkastellaan sivuilla 63–64.  

1. Yksinkertainen komparatiivi (проста́я сравни́тельная сте́пень)

Yksinkertainen komparatiivi muodostetaan päätteiden -ee ja -e avulla. 

positiivi yksinkertainen komparatiivi

интере́сный
краси́вый

mielenkiintoinen
kaunis

интере́снее
краси́вее

-ee

дорого́й
большо́й

kallis
suuri

доро́же
бо́льше

-e

Yksinkertainen komparatiivi muodostetaan päätteen -e avulla, kun sanan vartalossa tapahtuu 
konsonanttivaihteluita tai muodostus on muuten poikkeuksellinen:

positiivi yksinkertainen komparatiivi

бли́зкий läheinen бли́же

ни́зкий matala ни́же

у́зкий kapea у́же

гро́мкий äänekäs гро́мче

я́ркий kirkas я́рче
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жёсткий kova, karhea жёстче [äännetään: жо́ще]

коро́ткий lyhyt коро́че

лёгкий kevyt, helppo ле́гче [äännetään: ле́хче]

мя́гкий pehmeä мя́гче [äännetään: мя́хче]

дорого́й kallis, rakas доро́же

ти́хий hiljainen ти́ше

бога́тый rikas бога́че

просто́й yksinkertainen про́ще

то́лстый lihava то́лще 

высо́кий korkea, pitkä (ihmisestä) вы́ше

глубо́кий syvä глу́бже

широ́кий leveä ши́ре

далёкий kaukainen да́льше

то́нкий ohut то́ньше

ре́дкий harva ре́же

сла́дкий makea сла́ще

ста́рый vanha ста́рше

большо́й suuri бо́льше

густо́й sakea, tiheä гу́ще

до́лгий pitkäaikainen до́льше

дешёвый halpa деше́вле

по́здний myöhäinen по́зже, поздне́е

Seuraavien adjektiivien yksinkertainen komparatiivi muodostetaan eri vartalosta:

ма́ленький pieni ме́ньше

хоро́ший hyvä лу́чше

плохо́й huono ху́же

Huom! 

1. Puhekielessä yksinkertaisen komparatiivin tunnuksena voi esiintyä ee-päätteen sijaan ей-pääte, esim. 
интере́сный (mielenkiintoinen)  интере́сней.

2. Joihinkin yksinkertaisen komparatiivin muotoihin voi liittyä etuliite по. Se voi tuoda ilmaukseen 
lisämerkityksen ’hieman, jonkin verran’, mutta varsinkin puhutussa kielessä etuliite esiintyy usein ilman 
selkeää lisämerkitystä: подоро́же ’(hieman) kalliimpi’, поста́рше ’(vähän) vanhempi’. 

3. Adjektiivin молодо́й (nuori) yksinkertainen komparatiivimuoto on моло́же (nuorempi). Samassa 
merkityksessä käytetään myös muotoa мла́дше. Muotojen välinen valinta riippuu siitä, keiden ikäsuhteista 
on puhe. Vaikka tarkkoja sääntöjä ei ole, joitain ohjeita voidaan antaa:

perheen ikäsuhteet: 
моло́же ja мла́дше

Брат моло́же меня́. 
Брат мла́дше меня́.

Veli on minua nuorempi.

pienten lasten ikäsuhteet: 
мла́дше

Моя́ до́чка мла́дше ва́шей. Tyttäreni on nuorempi kuin teidän 
tyttärenne.

muut tapaukset:
kannattaa suosia muotoa моло́же

Э́тот студе́нт моло́же.
Он вы́глядит моло́же свои́х лет.

Tämä opiskelija on nuorempi.
Hän näyttää ikäistään nuoremmalta.
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Yksinkertaisen komparatiivin paino

е-päätteiset Paino on vartalolla: бога́че (rikkaampi); глу́бже (syvempi)

ее-päätteiset

Perussäännön mukaan paino on samalla tavulla kuin lyhyen adjektiivin feminiinissä: 

1.     jos lyhyen adjektiivin feminiinissä on paino päätteellä, se on päätteellä myös 
yksinkertaisessa komparatiivissa. Tähän ryhmään kuuluvat lähes kaikki kaksitavuiset 
adjektiivit ja muutamat kolmitavuiset adjektiivit: (у́мный) – умна́ – умне́е (viisaampi); 
(холо́дный) – холодна́ – холодне́е (kylmempi).

2.     jos lyhyen adjektiivin feminiinissä on paino vartalolla, se on samalla tavulla myös 
yksinkertaisessa komparatiivissa. Tämän ryhmän adjektiivit ovat yleensä kolmitavuisia 
tai sitä pidempiä: (краси́вый) – краси́ва – краси́вее (kauniimpi).

Perussääntöön on olemassa muutamia poikkeuksia, esim. (здоро́вый) – здоро́ва – здорове́е 
(terveellisempi).

Yksinkertaisen komparatiivin käyttö

Yksinkertaista komparatiivia käytetään useimmiten predikatiivina:

Ива́н ста́рше меня́.
По́езд быстре́е авто́буса.
Кни́га интере́снее, чем фи́льм. 

Ivan on vanhempi kuin minä.
Juna on linja-autoa nopeampi.
Kirja on mielenkiintoisempi kuin elokuva.

Vertailun kohde on joko genetiivissä tai чем-sanan jälkeen nominatiivissa, esim. ста́рше меня́ (minua vanhempi);  
ста́рше, чем я (vanhempi kuin minä). Venäjässä чем-sanan edessä on aina pilkku. Suomessa kuin-sanalla 
alkavaa vertailurakennetta ei eroteta pilkulla.

Attribuuttina yksinkertainen komparatiivi on pääsanansa jäljessä (poikkeuksena suffiksin -ш- avulla muodostetut  
vertailumuodot tyyppiä ста́ршая/мла́дшая сестра́, joita käsitellään sivuilla 63–64):

На́до купи́ть пода́рок подеше́вле.
Они́ купи́ли кварти́ру бо́льше на́шей.

Täytyy ostaa edullisempi lahja.
He ostivat isomman asunnon kuin meillä.

Komparatiivin vahvistussanoina voidaan käyttää sanoja гора́здо ja намно́го: гора́здо интере́снее (paljon 
mielenkiintoisempi), намно́го быстре́е (paljon nopeammin). 

Komparatiivin yhteydessä ja yleisemminkin eron suuruus ilmaistaan käyttämällä на-prepositiota ja akkusatiivia: 
Муж на четы́ре го́да ста́рше жены́ (Mies on neljä vuotta vaimoa vanhempi), Брат на́ голову вы́ше меня́ (Veli 
on minua päätä pidempi). Poikkeuksena on sana раз, jonka eteen tulee в-prepositio: Заголо́вок чита́ют в пять 
раз ча́ще, чем основно́й текст (Otsikko luetaan viisi kertaa useammin kuin varsinainen teksti).

2. Yhdistetty komparatiivi (сло́жная сравни́тельная сте́пень)

Yhdistetty komparatiivi muodostetaan liittämällä adjektiivin positiivimuodon eteen sana бо́лее tai ме́нее. 
Бо́лее/ме́нее-sana ei taivu.

бо́лее популя́рный вид спо́рта
ме́нее ва́жное реше́ние

suositumpi urheilulaji
ei niin tärkeä / vähemmän tärkeä päätös
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Yhdistetyn komparatiivin käyttö

Yhdistettyä komparatiivia voidaan käyttää sekä attribuuttina että predikatiivina. Kun yhdistetty komparatiivi 
toimii predikatiivina, adjektiivi voi olla sanojen бо́лее ja ме́нее jälkeen lyhyessä tai pitkässä muodossa. Vertailu 
tapahtuu чем-sanan avulla. Чем-sana erotetaan muusta lauseesta pilkulla toisin kuin suomen kuin-sana.   

attribuutti
Я прочита́л бо́лее интере́сную кни́гу, чем ты.
Luin mielenkiintoisemman kirjan kuin sinä.

predikatiivi
Пе́рвый вопро́с бо́лее ва́жен/ва́жный, чем второ́й.
Ensimmäinen kysymys on tärkeämpi kuin toinen.

Komparatiivimuotojen vertailua: yksinkertainen vai yhdistetty komparatiivi?

Predikatiivina yhdistetty komparatiivi on usein kirjakielisempi kuin yksinkertainen komparatiivi. Toisinaan 
yksinkertainen komparatiivi voi olla merkitykseltään konkreettisempi ja yhdistetty kuvaannollinen:  

Э́тот шкаф ни́же. Tämä kaappi on matalampi.

У́ровень зна́ний бо́лее ни́зкий. Osaamistaso on alhaisempi.

Yksinkertaista komparatiivia käytetään ensisijaisesti predikatiivina, ja tässä tehtävässä se on useimmiten 
myös tyylillisesti luontevampi kuin yhdistetty komparatiivi. Attribuuttina yhdistetty komparatiivi on 
varsinkin kirjakielessä ensisijainen vaihtoehto. Yksinkertaista komparatiivia käytetään attribuuttina etupäässä 
puhekielessä.

predikatiivi
Кни́га интере́снее, чем фи́льм. 
(Кни́га бо́лее интере́сна(я), чем фи́льм.)
Kirja on mielenkiintoisempi kuin elokuva.

attribuutti

Я прочита́л бо́лее интере́сную кни́гу, чем ты.
Luin mielenkiintoisemman kirjan kuin sinä.

Сего́дня хо́лодно, надева́й пальто́ потепле́е!
Tänään on kylmä, pue lämpimämpi takki päälle!

Prepositiorakenteissa attribuuttina voi toimia vain yhdistetty komparatiivi: 

Экспериме́нт прово́дится при бо́лее высо́кой 
температу́ре.

Koe suoritetaan korkeammassa lämpötilassa.

3. Yhdistetty superlatiivi (сло́жная превосхо́дная сте́пень)

Yhdistetty superlatiivi muodostetaan liittämällä adjektiivin positiivimuodon eteen pronomini са́мый. Kumpikin 
osa taipuu. 

са́мый популя́рный фильм
са́мая интере́сная кни́га
са́мое большо́е зда́ние
са́мые приле́жные студе́нты

suosituin elokuva
mielenkiintoisin kirja
suurin rakennus
ahkerimmat opiskelijat
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Yhdistetyn superlatiivin käyttö

Yhdistettyä superlatiivia käytetään sekä attribuuttina että predikatiivina. Attribuuttina se noudattaa pääsanansa 
sukua, lukua ja sijaa: 

Байка́л – са́мое глубо́кое о́зеро в ми́ре.
Мы бы́ли в са́мом высо́ком небоскрёбе Москвы́.

Baikal on maailman syvin järvi.
Kävimme Moskovan korkeimmassa pilvenpiirtäjässä.

Predikatiivina yhdistetty superlatiivi kongruoi subjektin kanssa suvussa ja luvussa: 

Э́тот фи́льм са́мый интере́сный.  
Каки́е имена́ сейча́с са́мые популя́рные?

Tämä elokuva on mielenkiintoisin.
Mitkä nimet ovat tällä hetkellä kaikkein suosituimpia?

Huom! Yhdistetty superlatiivi voidaan muodostaa myös liittämällä yksinkertaisen komparatiivin jälkeen 
pronomini все genetiivissä. Tätä superlatiivia käytetään vain predikatiivina:

Ива́н ста́рше всех. Ivan on kaikkein vanhin.

Lisäksi kirjakielessä käytetään adverbien наибо́лее ja наиме́нее avulla muodostettua superlatiivia: 

В рабо́те анализи́руются наибо́лее ва́жные и 
актуа́льные макроэкономи́ческие пробле́мы. 

Teoksessa analysoidaan kaikkein tärkeimpiä ja 
ajankohtaisimpia makrotalouden ongelmia.

4. Yksinkertainen superlatiivi (проста́я превосхо́дная сте́пень)

Yksinkertainen superlatiivi, jota käytetään pääasiassa kirjakielessä, muodostetaan liittämällä adjektiivin 
vartaloon suffiksi -ейш- tai -айш- sekä adjektiivin suku-, luku- ja sijapäätteet:

suffiksi -ейш-

краси́вый kaunis краси́вейший, -ая, -ее, -ие

ста́рый vanha старе́йший, -ая, -ее, -ие

чи́стый puhdas чисте́йший, -ая, -ее, -ие

●● paino on samalla tavulla kuin komparatiivissa, mikäli tämä muodostetaan ee-päätteen avulla: краси́вый – 
краси́вее – краси́вейший

●● paino on suffiksilla, mikäli komparatiivi muodostetaan e-suffiksin avulla: чи́стый – чи́ще – чисте́йший

suffiksi -айш-, jos adjektiivin vartalo päättyy konsonanttiin к, г tai х. 
Samalla tapahtuu konsonanttivaihtelu.

вели́кий suuri велича́йший, -ая, -ее, -ие к  ч

стро́гий ankara строжа́йший, -ая, -ее, -ие г  ж

ти́хий hiljainen тиша́йший, -ая, -ее, -ие х  ш

●● suffiksi -айш- on aina painollinen
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Yksinkertaisen superlatiivin käyttö

Yksinkertaista superlatiivia käytetään sekä attribuuttina että predikatiivina. Attribuuttina yksinkertainen 
superlatiivi noudattaa pääsanansa sukua, lukua ja sijaa: 

А. П. Чехов – оди́н из велича́йших писа́телей ми́ра. Anton Tšehov on eräs maailman suurimmista kirjailijoista. 

Predikatiivina yksinkertainen superlatiivi kongruoi subjektin kanssa suvussa ja luvussa: 

Э́тот фи́льм лу́чший из вы́шедших в 2020 году́. Tämä elokuva on vuonna 2020 ilmestyneistä 
elokuvista paras.

Joidenkin superlatiivien eteen voi liittää vahvistavan etuliitteen наи-, esim. наилу́чший результа́т ’(kaikkein) 
paras tulos’, наиважне́йший вопро́с ’(kaikkein) tärkein kysymys’.

Yksinkertaista superlatiivia käytetään usein ns. absoluuttisena superlatiivina, joka osoittaa ominaisuuden 
erittäin suurta määrää ilman vertailua: 

Он ста́л изве́стнейшим писа́телем. 
С балко́на открыва́ется краси́вейший вид на мо́ре.

Hänestä tuli erittäin kuuluisa kirjailija.
Parvekkeelta avautuu erittäin kaunis (/ mitä kaunein) 
merinäköala.

Superlatiivimuotojen vertailua: yksinkertainen vai yhdistetty superlatiivi?

Molempia superlatiivimuotoja voi käyttää sekä predikatiivina että attribuuttina. Yksinkertaisen superlatiivin 
käyttö rajoittuu pääasiassa kirjakieleen. Yhdistetty superlatiivi on tyylillisesti neutraali ja siksi yleisempi 
superlatiivin varsinaisessa merkityksessä (ilmaistaessa ominaisuuden suurinta määrää). Neutraalissa 
yleiskielessä yksinkertainen superlatiivi esiintyy ennen kaikkea absoluuttisen superlatiivin merkityksessä ja 
vakiintuneissa ilmauksissa. Esimerkiksi:

ближа́йшая остано́вка 
старе́йший член семьи́
миле́йшая де́вочка
изве́стнейший музыка́нт
высоча́йшее достиже́ние
нижа́йшее почте́ние

lähin pysäkki
perheen vanhin jäsen [kunnioittava sävy]
mitä herttaisin tyttö 
erittäin kuuluisa muusikko
huippusaavutus
syvin/nöyrin kunnioitukseni

5. Suffiksin -ш- avulla muodostetetut taipuvat vertailumuodot    

Edellä tarkasteltujen komparatiivi- ja superlatiivimuotojen lisäksi joillakin adjektiiveilla on suffiksin -ш- avulla 
muodostettu taipuva vertailumuoto, jota käytetään komparatiivin ja superlatiivin tehtävässä tai pelkästään 
superlatiivina:

positiivi suffiksin -ш- avulla muodostettu vertailumuoto

хоро́ший
плохо́й
большо́й
ма́ленький 
молодо́й
ста́рый
высо́кий
ни́зкий

hyvä
huono
suuri 
pieni 
nuori
vanha
korkea
matala

лу́чший, -ая, -ее, -ие
ху́дший, -ая, -ее, -ие
бо́льший, -ая, -ее, -ие
ме́ньший, -ая, -ее, -ие 
мла́дший, -ая, -ее, -ие
ста́рший, -ая, -ее, -ие
вы́сший, -ая, -ее, -ие
ни́зший, -ая, -ее, -ие

parempi; paras
huonompi; huonoin
suurempi; suurin 
pienempi; pienin
nuorempi; nuorin
vanhempi; vanhin
korkein 
matalin 
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Suffiksin -ш- avulla muodostettuja vertailumuotoja käytetään pääasiassa attribuuttina. Ne esiintyvät monissa 
vakiintuneissa sanonnoissa. Seuraavissa taulukoissa on joitakin tyypillisiä esimerkkejä – ensin komparatiivista ja 
sitten superlatiivista.   

Komparatiivin merkitys:

с бо́льшим удово́льствием
(vrt. с больши́м удово́льствием)

suuremmalla mielihyvällä
(todella mielelläni)

рабо́тать за ме́ньшую зарпла́ту työskennellä pienemmällä palkalla

Лу́чшего дру́га не найдёшь. Parempaa ystävää ei voi löytää.

Больно́й в ху́дшем состоя́нии, чем ра́ньше. Potilas on heikommassa kunnossa kuin aikaisemmin.

ста́рший брат  
ста́рший нау́чный сотру́дник 
ста́рший лейтена́нт

vanhempi veli
vanhempi tutkija
уliluutnantti

мла́дшая сестра́  
мла́дший нау́чный сотру́дник 
мла́дший лейтена́нт 

nuorempi sisko
nuorempi tutkija
aliluutnantti

Superlatiivin merkitys:

бо́льшая часть населе́ния suurin osa väestöstä

Huom! Jos adjektiivin paino lankeaa päätteelle (больша́я часть), kyse on positiivimuodosta большо́й ja 
sanaliitolla on merkitys ’suuri osa’. Asiatyylisessä kirjakielessä sanaliitto ymmärretään tavallisesti superlatiivin 
merkityksessä (myös ilman että paino on merkitty). Merkityksessä ’suuri osa’ käytetään useimmiten sanaliittoa 
значи́тельная часть ’merkittävä osa’. Esimerkiksi: В Ха́рькове значи́тельная (если не бо́льшая) часть 
населе́ния явля́ется русскоязы́чной ’Harkovassa suuri (ellei jopa suurin) osa väestöstä on venäjänkielistä’.

наиме́ньшая пробле́ма pienin ongelma

(са́мый) лу́чший фильм 
≈ са́мый хоро́ший фильм 

(kaikkein) paras elokuva

(са́мый) ху́дший фильм
≈ са́мый плохо́й фильм 

(kaikkein) huonoin elokuva

вы́сшее образова́ние  
вы́сший сорт

korkeakoulutus/korkeakoulututkinto
paras laatu

ни́зшее зва́ние alin (virka-)arvo

ста́рший брат vanhin veli

мла́дшая сестра́ nuorin sisko

u●u●u●u●u

Huom! Adverbien komparatiivi (сравни́тельная сте́пень наре́чий) muodostetaan samalla tavalla kuin 
vastaavien adjektiivien komparatiivimuodot, vrt.

adjektiivi (како́й?) adverbi (как?)

По́езд быстре́е, чем авто́бус.
Juna on nopeampi kuin linja-auto.

Ива́н бе́гает быстре́е, чем Ко́ля.
Ivan juoksee nopeammin kuin Kolja.
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Э́тот расска́з интере́снее / бо́лее интере́сный,  
чем тот.
Tämä kertomus on kiinnostavampi kuin tuo.

Ге́на расска́зывает интере́снее / бо́лее интере́сно, 
чем я.
Gena kertoo kiinnostavammin kuin minä.

Аdjektiivin komparatiivimuoto vastaa kysymykseen како́й (millainen). Adverbin komparatiivimuoto toimii tavan 
adverbiaalina. Tällöin se määrittää verbiä ja vastaa kysymykseen как (miten). 

Adverbien superlatiivi (превосхо́дная сте́пень наре́чий) muodostetaan liittämällä yksinkertaisen 
komparatiivimuodon jälkeen genetiivimuoto всего́ tai всех. Всего́-muotoa käytetään, kun vertailun kohde on 
eloton; всех-muoto sen sijaan viittaa elollisiin. Kirjakielessä käytetään myös adverbien наибо́лее ja наиме́нее 
avulla muodostettua superlatiivimuotoa.             

Бо́льше всего́ я люблю́ шокола́д.
Поли́на бе́гает быстре́е всех.
Когда́ лю́ди рабо́тают наибо́лее (/наиме́нее) 
эффекти́вно?

Eniten pidän suklaasta.
Polina juoksee kaikkein nopeimmin.
Milloin ihmiset työskentelevät kaikkein tehokkaimmin 
(/tehottomimmin)?

Adverbien vertailumuotoja tarkastellaan luvussa 28.3. 

5.5. Possessiiviset adjektiivit

Possessiiviset adjektiivit (притяжа́тельные прилага́тельные) ilmaisevat useimmiten omistamista tai jollekin 
kuulumista. Lisäksi ne voivat ilmaista koko puheena olevalle lajille tai ryhmälle ominaista asiaa. Possessiivisia 
adjektiiveja muodostetaan elollisista substantiiveista suffiksien -ин-, -ий- ja -ов- (-ев-) avulla.

a) II deklinaation а/я-päätteiset etunimet ja perheenjäsenten nimitykset: 

maskuliini
-ин

feminiini
-ина

neutri
-ино

monikko
-ины

Ка́тя
дя́дя
ма́ма

Ка́тин
дя́дин
ма́мин

Ка́тина
дя́дина
ма́мина

Ка́тино
дя́дино
ма́мино

Ка́тины
дя́дины
ма́мины

Katjan
sedän, enon
äidin

b) I ja II deklinaation eläintä ja (harvemmin) henkilöä tarkoittavat substantiivit: 

maskuliini
-ий

feminiini
-ья

neutri
-ье

monikko
-ьи

коро́ва
лиса́
рыба́к

коро́вий
ли́сий
рыба́чий

коро́вья
ли́сья
рыба́чья

коро́вье
ли́сье
рыба́чье

коро́вьи
ли́сьи
рыба́чьи

lehmän
ketun
kalastajan

c) I deklinaation henkilöä tarkoittavat maskuliinit: 

maskuliini
-ов

feminiini
-ова

neutri
-ово

monikko
-овы

дед
оте́ц

де́дов
отцо́в

де́дова
отцо́ва

де́дово
отцо́во

де́довы
отцо́вы

isoisän
isän
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Possessiiviset adjektiivit taipuvat useimmissa sijamuodoissa pitkien adjektiivien tavoin:

maskuliini feminiini neutri monikko

N ма́мин ма́мина ма́мино  ма́мины

G ма́миного  ма́миной  ма́миного    ма́миных

D ма́миному ма́миной ма́миному  ма́миным

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

ма́мину ма́мино elott. = nom. kalt. 
eloll. = gen. kalt.

I ма́миным ма́миной ма́миным ма́миными

P о ма́мином  о ма́миной  о ма́мином о ма́миных

maskuliini feminiini neutri monikko

N ли́сий ли́сья ли́сье ли́сьи

G ли́сьего ли́сьей ли́сьего ли́сьих

D ли́сьему ли́сьей ли́сьему ли́сьим

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

ли́сью ли́сье elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I ли́сьим ли́сьей ли́сьим ли́сьими

P о ли́сьем о ли́сьей о ли́сьем о ли́сьих

maskuliini feminiini neutri monikko

N де́дов де́дова де́дово де́довы

G де́дова де́довой де́дова де́довых

D де́дову де́довой де́дову де́довым

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

де́дову де́довo elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I де́довым де́довой де́довым де́довыми

P о де́довом о де́довой о де́довом о де́довых

Possessiivisten adjektiivien käyttö

1. Ин-loppuisia possessiivisia adjektiiveja käytetään yleisesti puhekielessä genetiivirakenteen sijaan, etenkin 
kun on kyse perheenjäsenistä tai muuten läheisistä henkilöistä. Jos adjektiivi on muodostettu erisnimestä, 
se kirjoitetaan isolla kirjaimella:

па́пины очки́
из ма́миной су́мки 
в Ка́тин день рожде́ния

(= очки́ па́пы)
(= из су́мки ма́мы)
(= в день рожде́ния Ка́ти)

isän silmälasit
äidin laukusta
Katjan syntymäpäivänä

2. Ий-loppuisia possessiivisia adjektiiveja käytetään sekä puhe- että kirjakielessä osoittamassa kyseiseen 
ryhmään tai lajiin tavalla tai toisella liittyvää asiaa:

ли́сий хвост
пти́чьи голоса́
рыба́чий посёлок
во́лчий аппети́т
пти́чий грипп
ли́сья хи́трость
медве́жья шку́ра

ketun häntä
lintujen äänet/laulu 
kalastajakylä
sudennälkä
lintuinfluenssa
ketunviekkaus
karhuntalja
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Huom! Joistakin possessiivisista adjektiiveista voidaan muodostaa uusia adjektiiveja suffiksien -ск-, -ин- ja -ов- 
avulla. Näin muodostetut adjektiivit taipuvat muiden pitkien adjektiivien tavoin. Esimerkiksi:

матери́нская любо́вь
отцо́вский сове́т
отцо́вский дом 
змеи́ный яд
слоно́вая кость
лебеди́ная пе́сня

äidinrakkaus
isällinen/isän neuvo
isän talo
käärmeenmyrkky
norsunluu
joutsenlaulu

5.6. Substantivoituneet adjektiivit 

Adjektiiveja, joita käytetään substantiivien tavoin ilman pääsanaa, kutsutaan substantivoituneiksi adjektiiveiksi 
(субстантиви́рованное прилага́тельное). Ne taipuvat sijoissa pitkien adjektiivien tavoin ja voivat saada 
määreekseen attribuutin: 

Я ви́дел её в студе́нческой столо́вой.
И́ра лю́бит полусухо́е шампа́нское.
Мы бы́ли в гостя́х у изве́стного учёного.
Пе́ред сою́зом «что» ну́жно поста́вить запяту́ю.

Näin hänet opiskelijaruokalassa.
Ira pitää puolikuivasta samppanjasta.
Olimme kylässä kuuluisan tutkijan luona.
Ennen что-konjunktiota tulee laittaa pilkku.

Suurinta osaa niistä adjektiiveista, jotka voivat substantivoitua, käytetään myös normaalin adjektiivin 
tehtävässä:

substantivoitunut adjektiivi adjektiivi attribuuttina 

А́ня встре́тила ста́рого знако́мого.
Anja tapasi vanhan tuttunsa.

Я услы́шал знако́мую мело́дию.
Kuulin tutun melodian.

Рабо́чие тре́буют повыше́ния зарпла́ты. 
Työläiset vaativat palkankorotusta.

Мой рабо́чий день начина́ется в во́семь.
Työpäiväni alkaa kahdeksalta.

Взро́слых на́до слу́шать.
Aikuisia tulee kuunnella.

Ты взро́слый челове́к – реша́й сам.
Olet aikuinen ihminen – päätä itse.

Tavallisimpia substantivoituneita adjektiiveja

Henkilöä tarkoittavia substantivoituneita adjektiiveja: 

maskuliini, feminiini ja monikko

больно́й, -а́я, -ы́е
дежу́рный, -ая, -ые
знако́мый, -ая, -ые
ни́щий, -ая, -ие
посторо́нний, -яя, -ие
прохо́жий, -ая, -ие
рабо́чий, -ая, -ие
ру́сский, -ая, -ие
уча́щийся, -аяся, -иеся

potilas
päivystäjä
tuttava
kerjäläinen
ulkopuolinen/vieras
ohikulkija
työläinen
venäläinen      
opiskelija
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maskuliini ja monikko vain monikko

вое́нный, -ые
пле́нный, -ые
портно́й, -ы́е
учёный, -ые

sotilashenkilö
sotavanki
räätäli
tutkija

бли́зкие
взро́слые
дома́шние
родны́е

läheiset/omaiset
aikuiset
kotiväki
omaiset

Paikkoja, esineitä ja muita elottomia asioita tarkoittavia substantivoituneita adjektiiveja: 

paikkaan tms. viittaavia feminiinejä, joilla on myös monikkomuoto

ва́нная, -ые
гости́ная, -ые
де́тская, -ие
душева́я, -ы́е
пере́дняя, -ие
прихо́жая, -ие
столо́вая, -ые
бу́лочная, -ые
заку́сочная, -ые

kylpyhuone
olohuone
lastenhuone
suihkuhuone
eteinen
eteinen
ruokasali, ruokala
leipäkauppa
ruokabaari

ча́йная, -ые
запра́вочная, -ые
операцио́нная, -ые
парикма́херская, -ие
мастерска́я, -и́е
учи́тельская, -ие
мостова́я, -ы́е

на́бережная, -ые

teehuone
huoltoasema
leikkaussali
kampaamo
ateljee, työpaja
opettajainhuone
kestopäällysteinen
katu / (ajo)tie 
rantakatu

ruokiin ja juomiin viittaavia neutreja

горя́чее
жарко́е3
сла́дкое

lämmin ruoka
paisti
jälkiruoka 

моро́женое
пиро́жное, -ые
шампа́нское

jäätelö
leivos, leivokset
samppanja

muita substantivoituneita adjektiiveja, joista osalla on myös monikkomuoto

бу́дущее
про́шлое
гла́вное
основно́е
вселе́нная
живо́тное, -ые
насеко́мое, -ые

tulevaisuus
menneisyys
pääasia
perusasia
maailmankaikkeus
eläin
hyönteinen

лёгкое, -ие
запята́я, -ы́е
гла́сный, -ые4
согла́сный, -ые12
прилага́тельное, -ые
существи́тельное, -ые
числи́тельное, -ые

keuhko 
pilkku
vokaali
konsonantti
adjektiivi
substantiivi
lukusana

Huom! 

1. Eräissä tapauksissa substantivoituneen adjektiivin tilalla voidaan käyttää adjektiivista ja substantiivista 
koostuvaa sanaliittoa, esim. ва́нная = ва́нная ко́мната; запра́вочная = запра́вочная ста́нция; взро́слые  
= взро́слые лю́ди. 

2. Jos substantivoituneella adjektiivilla ei ole monikkomuotoa, monikon merkitystä ilmaistaessa turvaudutaan 
kiertoilmauksiin, esim. ра́зные горя́чие/сла́дкие блю́да (eri lämpimiä ruokia / jälkiruokia), разли́чные 
ви́ды жарко́го (erilaisia paisteja).

3. Monikkomuotoa выходны́е käytetään substantiivin tehtävässä merkityksessä ’viikonloppu’. Maskuliini- 
muodolla выходно́й on merkitys ’vapaapäivä’. Sama merkitys voidaan ilmaista myös sanaliitolla выходно́й 
день.  

 3 Huomaa seuraava ero: substantivoitunut adjektiivi жарко́е (paisti) on päätepainollinen, kun taas adjektiivilla жа́ркий (kuuma) 
paino on vartalolla: жа́ркий, жа́ркая, жа́ркое, жа́ркие.

 4  Kielioppitermien гла́сный ja согла́сный maskuliinisuku tulee sanasta звук (äänne). Substantivoituneiden adjektiivien ohella 
käytetään myös sanaliittoja гла́сный звук ja согла́сный звук. Jos puhutaan nimenomaan kirjaimista (бу́ква) eikä äänteistä, 
käytetään feminiinimuotoja гла́сная ja согла́сная tai sanaliittoja гла́сная/согла́сная бу́ква.

12

11

11

12

12
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4. Лю́ди-sana voi jäädä ilmaisematta sanaliitoissa tyyppiä счастли́вые лю́ди (onnelliset ihmiset), сме́лые 
лю́ди (rohkeat ihmiset), бе́дные/бога́тые лю́ди (köyhät/rikkaat ihmiset). Näissä tapauksissa adjektiivi 
hoitaa lauseessa substantiivin virkaa, esim. Во всех стра́нах есть бе́дные и бога́тые (Kaikissa maissa on 
rikkaita ja köyhiä). Sama voi koskea myös yksikkömuotoa челове́к, kuten sananlaskussa Сы́тый голо́дного 
не разуме́ет (Kylläinen ei ymmärrä nälkäistä).

Kertauskysymyksiä luvusta 5: 

 Mihin adjektiiviryhmään lausekkeessa студе́нческое общежи́тие (opiskelija-asuntola) esiintyvä adjektiivi 

студе́нческий luokitellaan? Onko se kvalitatiivinen, relatiivinen vai possessiivinen?

 Millä nimellä kvalitatiivisia eli laatuadjektiiveja kutsutaan venäjäksi?

 Mistä sanoista relatiiviset adjektiivit on johdettu?  

 Mistä adjektiiveista voidaan muodostaa lyhyt muoto?

 Onko kaikilla adjektiiveilla komparatiivi- ja superlatiivimuodot?

 Osalla venäjän adjektiiveista on paino päätteellä. Anna pari esimerkkiä päätepainollisista adjektiiveista. 

 Voidaanko adjektiivien lyhyitä muotoja käyttää attribuuttina?

 Kumpi muoto – pitkä vai lyhyt – valitaan, jos predikatiivina toimivaan adjektiiviin liittyy jokin määre (esim. 

tarkentava prepositioilmaus)? Entä jos subjektina on sana э́то?

 Millä nimillä adjektiivien kolmea vertailuastetta kutsutaan suomeksi ja venäjäksi?

 Mikä on yksinkertainen komparatiivimuoto adjektiivista лёгкий (helppo)?

 Miten yhdistetty superlatiivi muodostetaan?

 Miten absoluuttinen superlatiivi eroaa ”tavallisesta” superlatiivista eli mitä sen avulla ilmaistaan? Anna 

venäjäksi pari esimerkkiä absoluuttisesta superlatiivista. 

 Mitkä kaksi merkitystä мла́дший-muodolla on? 

 Millaisia adjektiiveja ovat рыба́чий ja де́дов: mistä substantiiveista ne on muodostettu ja mitä adjektiivit 

ilmaisevat?

 Anna pari esimerkkiä substantivoituneista adjektiiveista. Miten substantivoituneiden adjektiivien käyttö 

eroaa adjektiivien käytöstä attribuuttina?    
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            ERISNIMIEN TAIVUTUS  
           (СКЛОНЕ́НИЕ ИМЁН СО́БСТВЕННЫХ)

6.1. Venäjänkieliset henkilönnimet

Venäjän kielessä taivutetaan kaikkia nimiä: etunimeä (и́мя), isännimeä (о́тчество) ja sukunimеä (фами́лия):

тво́рчество Людми́лы Стефа́новны Петруше́вской Ljudmila Stefanovna Petruševskajan tuotanto

ETUNIMET: substantiivitaivutus

maskuliini feminiini
N Бори́с Серге́й И́горь Тама́ра Та́ня Мари́я
G Бори́са Серге́я И́горя Тама́ры Та́ни Мари́и
D Бори́су Серге́ю И́горю Тама́ре Та́не Мари́и
A Бори́са Серге́я И́горя Тама́ру Та́ню Мари́ю
I Бори́сом Серге́ем И́горем Тама́рой Та́ней Мари́ей
P о Бори́се о Серге́е об И́горе о Тама́ре о Та́не о Мари́и

Huom! A-/я-päätteiset miesten etunimet tyyppiä Ники́та ja Илья́ taipuvat kuten naisten etunimet tyyppiä 
Тама́ра ja Та́ня. 

ISÄNNIMET: substantiivitaivutus

maskuliini feminiini
N Никола́евич Никола́евна
G Никола́евича Никола́евны
D Никола́евичу Никола́евне
A Никола́евича Никола́евну
I Никола́евичем Никола́евной
P о Никола́евиче о Никола́евне

SUKUNIMET

a) oв/ев/ёв/ин-loppuiset (esim. Че́хов, Бре́жнев, Горбачёв, Пу́шкин) ja niitä vastaavat feminiini- ja monikkomuodot

●● Maskuliini: substantiivitaivutus paitsi instrumentaalissa, joka taipuu kuten adjektiivi.
●● Feminiini: adjektiivitaivutus paitsi nominatiivissa ja akkusatiivissa, jotka taipuvat kuten substantiivit.
●● Monikko: adjektiivitaivutus paitsi nominatiivissa, jonka pääte on -ы.

maskuliini feminiini monikko
N Че́хов Пу́шкин Че́хова Пу́шкина Че́ховы Пу́шкины
G Че́хова Пу́шкина Че́ховой Пу́шкиной Че́ховых Пу́шкиных
D Че́хову Пу́шкину Че́ховой Пу́шкиной Че́ховым Пу́шкиным
A Че́хова Пу́шкина Че́хову Пу́шкину Че́ховых Пу́шкиных
I Че́ховым Пу́шкиным Че́ховой Пу́шкиной Че́ховыми Пу́шкиными
P о Че́хове о Пу́шкинe о Че́ховой о Пу́шкиной о Че́ховых о Пу́шкиных

6.
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Esimerkiksi:

Э́тот рома́н напи́сан Ива́ном Серге́евичем 
Турге́невым.
Мы идём к А́нне Бори́совне Ники́тиной.
Семья́ Ивано́вых живёт в Москве́.

Tämä romaani on Ivan Sergejevitš Turgenevin 
kirjoittama.
Olemme menossa Anna Borisovna Nikitinan luo.
Ivanovien perhe asuu Moskovassa

b) ый/ий/ой-päätteiset (esim. Достое́вский, Толсто́й) ja niitä vastaavat feminiini- ja monikkomuodot

●● Adjektiivitaivutus sekä maskuliinissa, feminiinissä että monikossa.

maskuliini feminiini monikko
N Достое́вский Достое́вская Достое́вские
G Достое́вского Достое́вской Достое́вских
D Достое́вскому Достое́вской Достое́вским
A Достое́вского Достое́вскую Достое́вских
I Достое́вским Достое́вской Достое́вскими
P о Достое́вском о Достое́вской о Достое́вских

Esimerkiksi:

Мы бы́ли в гостя́х у Еле́ны Успе́нской.
Что вы зна́ете о Фёдоре Миха́йловиче Достое́вском?

Olimme kylässä Jelena Uspenskajan luona.
Mitä tiedätte Fjodor Mihailovitš Dostojevskista?

c) muut konsonanttipäätteiset (esim. Блок, Го́голь sekä ович/евич/ич/чук-loppuiset, kuten Шостако́вич, 
Мицке́вич, Ву́лич, Ковальчу́к)

●● Miestä tarkoittaessaan ja monikossa taipuvat kuten substantiivit, naista tarkoittaessaan eivät taivu.

maskuliini feminiini monikko
N Го́голь Ву́лич

Го́голь Ву́лич

Го́голи Ву́личи
G Го́голя Ву́лича Го́голей Ву́личей
D Го́голю Ву́личу Го́голям Ву́личам
A Го́голя Ву́лича Го́голей Ву́личей
I Го́голем Ву́личем Го́голями Ву́личами
P o Го́голе o Ву́личе o Го́голях o Ву́личах

Esimerkiksi:

Я звони́ла Гали́не Ву́лич.
Я звони́ла Генна́дию Ву́личу.
«Ревизо́р» напи́сан Никола́ем Васи́льевичем 
Го́голем. 

Soitin Galina Vulitšille.  
Soitin Gennadi Vulitšille.  
Reviisori on Nikolai Vasiljevitš Gogolin kirjoittama.

d) о-loppuiset sukunimet (esim. Жива́го, Черны́х, Дурново́ sekä ukrainalaisperäiset енко/ко-loppuiset nimet, 
kuten Зо́щенко, Шевче́нко, Лучко́) eivät taivu:

Я был у Ива́на Никола́евича Дурново́. Olin Ivan Nikolajevitš Durnovon luona.
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6.2. Vierasperäiset henkilönnimet

Vierasperäisten erisnimien kirjoitusasu perustuu pääasiallisesti ääntämiseen. 

Ага́та Кри́сти
Ми́нна Кант
Ше́рлок Холмс
Уи́нстон Че́рчилль
Джордж Буш
Жан-Жак Руссо́
Жюль Верн 
Алекса́ндр Дюма́

Agatha Christie
Minna Canth
Sherlock Holmes
Winston Churchill
George Bush
Jean-Jacques Rousseau
Jules Verne
Alexandre Dumas

Huom! Yleisesti tunnetuilla nimillä voi olla vakiintunut muoto, joka ei välttämättä vastaa alkuperäiskielen 
äänneasua parhaalla mahdollisella tavalla, esim. Ро́бин Гуд (Robin Hood).

ETUNIMET 

●● Konsonanttipäätteiset miesten etunimet taipuvat kuten substantiivit, konsonanttipäätteiset naisten 
etunimet eivät taivu.

с Кри́стианом
у И́нгрид 

(Christian) 
(Ingrid)

●● A/я-päätteiset miesten etunimet voidaan taivuttaa tai jättää taivuttamatta, а/я-päätteiset naisten etunimet 
taipuvat kuten substantiivit. Muihin vokaaleihin (е/и/о/у) päättyvät etunimet eivät taivu. 

без Пе́кка/Пе́кки 
к Та́рье и Бени́те
об А́йно и Па́ули

(Pekka) 
(Tarja ja Benita)
(Aino ja Pauli)

SUKUNIMET

●● Konsonanttipäätteiset miesten sukunimet taipuvat kuten substantiivit, konsonanttipäätteiset naisten 
sukunimet eivät taivu.

с Дже́ймсом Ни́ксоном
у И́ды Ви́ртанен

(James Nixon) 
(Ida Virtanen)

Vokaaliin päättyvien sukunimien taivutuksessa nimen kantajan sukupuolella ei ole merkitystä. Normin 
mukaan a/я-päätteiset sukunimet taipuvat kuten vastaavanpäätteiset yleisnimet lukuun ottamatta ranskalaisia 
sukunimiä ja vokaaliyhdistelmään päättyviä sukunimiä, jotka ovat taipumattomia. Käytäntö kuitenkin horjuu. 
Lisäksi a/я-päätteiset suomalaiset sukunimet jätetään perinteisten suositusten mukaan taivuttamatta, mutta 
tässäkin tapauksessa käytäntö on horjuvaa. 

к Була́ту и О́льге Окуджа́ве
с Гео́ргием Дане́лией 
без Пье́ра и Жа́нны Галуа́ 
об Альбе́рто Мора́виа
с А́нной Гавальда́
у Ха́ннеса Ма́ттила/Ма́ттилы
к А́ннели Ли́нна/Ли́нне

(Bulat ja Olga Okudžava)
(Georgi Danelija)
(Pierre ja Jeanne Gallois)
(Alberto Moravia)
(Anna Gavalda)
(Hannes Mattila)
(Anneli Linna)
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●● Muihin vokaaleihin (е/и/о/у) päättyvät sukunimet eivät taivu. 

с А́стрид и Ре́йно Мя́ки
о Си́рпе Ри́сикко
у Альфре́да Шни́тке

(Astrid ja Reino Mäki) 
(Sirpa Risikko)
(Alfred Schnittke)

6.3. Paikannimet

●● Konsonanttipäätteiset paikannimet taipuvat kuten vastaavanpäätteiset substantiivit (yleisnimet). 
Suomalaiset konsonanttiloppuiset paikannimet voidaan kuitenkin jättää taivuttamatta.

Са́нкт-Петербу́рг 
Вы́борг 
Мадагаска́р 
Вашингто́н 
Пари́ж 
Вьетна́м 
Копенга́ген 
Ка́униайнен 

(Pietari)
(Viipuri) 
(Madagaskar)
(Washington)
(Pariisi) 
(Vietnam)
(Kööpenhamina)
(Kauniainen)

в Са́нкт-Петербу́рге
в Вы́борге
на Мадагаска́ре
в Вашингто́не
в Пари́же
во Вьетна́ме
в Копенга́гене 
в Ка́униайнен/Ка́униайнене

●● Vokaaleihin а ja я päättyvät paikannimet taipuvat kuten vastaavanpäätteiset substantiivit (yleisnimet). 
Vierasperäisten а/я-loppuisten paikannimien taivutuksessa voi esiintyä horjuvuutta. Suomalaiset а/я-
loppuiset paikannimet voidaan jättää taivuttamatta.

Варша́ва 
Во́лга 
Ве́нгрия 
О́сака 
Ко́тка 

(Varsova)
(Volga)
(Unkari)
(Osaka)
(Kotka)

в Варша́ве
на Во́лге
в Ве́нгрии
в О́саке
в Ко́тка/Ко́тке

●● Venäjänkieliset о-loppuiset paikannimet jätetään usein taivuttamatta, mutta oво/ево/ино/ыно-loppuisten 
nimien taivuttaminen on perinteisten suositusten mukaista. Jos o-päätteisiä paikannimiä taivutetaan, ne 
taipuvat kuten o-päätteiset yleisnimet.  

Ива́ново 
Ре́пино

(Ivanovo)
(Repino)

в Ива́нове/Ива́ново
в Ре́пине/Ре́пино

●● Vierasperäisiä у/и/е/о-loppuisiа paikannimiä ei taivuteta.

О́сло 
Со́чи 
Моха́ве 
Баку́ 
Хе́льсинки 
Ту́рку 

(Oslo)
(Sotši)
(Mojave)
(Baku)
(Helsinki)
(Turku)

в О́сло
в Со́чи
в Моха́ве; из Моха́ве
в Баку́
в Хе́льсинки 
в Ту́рку
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Huom! 

1. Pehmeään merkkiin päättyvät paikannimet voivat olla maskuliineja tai feminiinejä.

Брюссе́ль m. 
Верса́ль m. 
Брета́нь f. 
Тверь f. 
Белару́сь f. 

(Bryssel)
(Versailles)
(Bretagne)
(Tver)
(Valko-Venäjä)

в Брюссе́ле 
в Верса́ле
в Брета́ни
в Твери́ 
в Белару́си

2. Monikolliset paikannimet taipuvat monikossa.

Афи́ны 
А́льпы

(Ateena)
(Alpit)

в Афи́нах
в А́льпах

3. Paikannimistä muodostetut lyhenteet eivät taivu.

США 

ЮА́Р

(USA)

(Etelä-Afrikka)

в США (в Соединённых 
Шта́тах Аме́рики)
в ЮА́Р (в Ю́жно-Африка́нской 
Респу́блике)

Maantieteellisten erisnimien taipuminen appositiorakenteissa

Maantieteellisestä yleisnimestä ja maantieteellisestä erisnimestä koostuvissa appositiorakenteissa tyyppiä 
го́род Москва́ (Moskovan kaupunki) maantieteellinen yleisnimi (го́род) on pääsana ja maantieteellinen 
erisnimi (Москва́) sen lisäys. Pääsääntönä on, että maantieteellinen erisnimi kongruoi yleisnimen kanssa,  
kun kyseessä on kaupunki, kylä tai joki.

erisnimi
appositiorakenne 
(yleisnimi + erisnimi)

Пско́в 
Ки́ев 
Ива́новка 
Миха́йловское 
Во́лга 
Москва́-река́

(Pihkova)
(Kiova)
(Ivanovka)
(Mihailovskoje)
(Volga)
(Moskova-joki)

в го́роде Пско́ве
из го́рода Ки́ева
в дере́вню Ива́новку
в селе́ Миха́йловском
на реке́ Во́лге
у Москвы́-реки́

Muiden maantieteellisten yleisnimien yhteydessä erisnimet eivät yleensä taivu:

erisnimi
appositiorakenne 
(yleisnimi + erisnimi)

Валаа́м
Байка́л

(Valamo)
(Baikal)

на о́строве Валаа́м
на о́зере Байка́л

Huom!

1. Moniosaiset kaupunkien ja kylien nimet eivät taivu appositiorakenteissa, sen sijaan ilman yleisnimeä 
molempia osia taivutetaan, vrt. в го́роде Ни́жний Но́вгород (Nižni Novgorodin kaupungissa) – в Ни́жнем 
Но́вгороде (Nižni Novgorodissa).
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2. Slaavilaisperäisiä oво/ево/ино/ыно-loppuisia paikannimiä ei normien mukaisessa kielessä taivuteta 
appositiorakenteissa: в го́роде Ива́ново (Ivanovon kaupungissa). Ilman yleisnimeä niitä voidaan taivuttaa 
tai ne voidaan jättää taivuttamatta: в Ива́ново/Ива́нове (Ivanovossa).

3. Maskuliinimuotoiset jokien nimet, kuten Дон (Don), Енисе́й (Jenisei), Днепр (Dnepr), eivät taivu yleisnimen 
kanssa. Ilman yleisnimeä niitä kuitenkin taivutetaan, esim. на реке́ Дон (Don-joella) – на Дону́ (Donilla).

4. Suomalaiset paikannimet jätetään tavallisesti taivuttamatta appositiorakenteissa: в го́роде Ка́униайнен/
Ко́ткa (Kauniaisten/Kotkan kaupungissa).

5. Kun appositiorakenne on subjektina, predikaatin kongruenssi noudattaa pääsanana toimivan yleisnimen 
sukua ja lukua. Ilman yleisnimeä kongruenssi menee erisnimen suvun ja luvun mukaan. Taipumattomien 
maantieteellisten erisnimien (esim. Хе́льсинки, Баку́) suku määräytyy tällöin yläkäsitteen mukaan (ks. s. 25). 
Vrt.

subjektina appositiorakenne subjektina erisnimi ilman appositiota

О́зеро Байка́л произвело́ на всех большо́е 
впечатле́ние. 
(Baikal-järvi teki kaikkiin suuren vaikutuksen.)

Байка́л произвёл на всех большо́е впечатле́ние. 
(Baikal teki kaikkiin suuren vaikutuksen.) 

Го́род Хе́льсинки был осно́ван в 1550 году́. 
(Helsingin kaupunki on perustettu vuonna 1550.)

Хе́льсинки был осно́ван в 1550 году́.
(Helsinki on perustettu vuonna 1550.)

Kertauskysymyksiä luvusta 6: 
 

 Suomenkielisissä lausekkeissa tyyppiä ”Ivan Sergejevitš Turgenevin romaani” vain viimeinen nimi taipuu. 

Miten tämä lauseke käännetään venäjäksi?

 Miesten sukunimillä tyyppiä Пу́шкин on substantiivitaivutus lukuun ottamatta yhtä sijamuotoa. Mistä 

sijamuodosta on kyse ja miten nimi Пу́шкин taipuu tuossa sijamuodossa?

 Miten sukunimi Шостако́вич taipuu, kun kyse on miehestä? Entä jos kyse on naisesta?

 Miten nimi Э́мма Лу́ндквист (Emma Lundqvist) taipuu genetiivissä? Mikä on instrumentaalimuoto nimestä 

Ю́сси Ви́ртанен (Jussi Virtanen)?

 Taipuuko kaupungin nimi Со́чи (Sotši)? Jos taipuu, niin miten? Entä Ло́ндон (Lontoo) tai Ко́увола (Kouvola)?

 Mikä on pääsana appositiorakenteissa tyyppiä го́род Москва́ (Moskovan kaupunki)? Milloin maantieteellinen  

erisnimi kongruoi yleisnimen kanssa appositiorakenteissa?

 Miten kaupungin nimi Ни́жний Но́вгород (Nižni Novgorod) taipuu genetiivissä?

 Kun appositiorakenne tyyppiä о́зеро Байка́л (Baikal-järvi) on subjektina, kumpi määrää predikaatin suvun ja 

luvun – yleisnimi vai erisnimi? 

 Minkä sukuinen on Хе́льсинки (Helsinki) ja mistä syystä?
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           LUKUSANAT (ИМЕНА́ ЧИСЛИ́ТЕЛЬНЫЕ)

Lukusanat jaetaan peruslukuihin (коли́чественные числи́тельные), järjestyslukuihin (поря́дковые 
числи́тельные), kollektiivi- eli ryhmälukuihin (собира́тельные числи́тельные) sekä murto- ja desimaalilukuihin 
(дро́бные числи́тельные / дро́би).

7.1. Perusluvut 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

оди́н, одна́, одно́
два (m./n.), две (f.)
три
четы́ре
пять
шесть
семь
во́семь
де́вять
де́сять

11
12
13
14
15
16
17
18
19

оди́ннадцать
двена́дцать
трина́дцать
четы́рнадцать
пятна́дцать
шестна́дцать
семна́дцать
восемна́дцать
девятна́дцать

20
30
40
50
60
70
80
90

два́дцать
три́дцать
со́рок
пятьдеся́т
шестьдеся́т
се́мьдесят
во́семьдесят
девяно́сто

100
200
300
400
500
600
700
800
900

сто
две́сти
три́ста
четы́реста
пятьсо́т
шестьсо́т
семьсо́т
восемьсо́т
девятьсо́т

1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

ты́сяча
две ты́сячи
три ты́сячи
четы́ре ты́сячи
пять ты́сяч
шесть ты́сяч 
семь ты́сяч
во́семь ты́сяч
де́вять ты́сяч

1 000 000 
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000

миллио́н
два миллио́на
три миллио́на
четы́ре миллио́на
пять миллио́нов 
шесть миллио́нов jne.

1 000 000 000 миллиа́рд

Lukusana nolla on venäjässä yleensä ноль, mutta joissain vakiintuneissa ilmauksissa käytetään нуль-sanaa: 

ноль (m.) в 9:00 (де́вять ноль-ноль)
ноль гра́дусов
ноль це́лых две деся́тых

klo 9.00 (yhdeksän nolla nolla)
nolla astetta
nolla kokonaista ja kaksi kymmenesosaa

нуль (m.) температу́ра вы́ше/ни́же нуля́
начина́ть с нуля́

lämpötila on nollan ylä-/alapuolella
aloittaa nollasta

Huom! Laskettaessa käytetään yleensä sanaa раз merkityksessä ’yksi’: Раз, два, три… 

Kiinnitä huomiota pehmeän merkin käyttöön:

5…30
50…80
500…900

pehmeä merkki sanan lopussa (esim. се́мь, трина́дцать, два́дцать) 
pehmeä merkki sanan keskellä (esim. шестьдеся́т, во́семьдесят)
pehmeä merkki sanan keskellä (esim. пятьсо́т, девятьсо́т)

7.
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Peruslukujen taivutus

ОДИ́Н

Lukusana оди́н noudattaa substantiivin lukua, sukua ja sijaa: оди́н лев (yksi leijona), одна́ тетра́дь (yksi vihko), 
одно́ окно́ (yksi ikkuna), одни́ су́тки (yksi vuorokausi).

N оди́н одна́ одно́ одни́

G одного́ одно́й одного́ одни́х

D одному́ одно́й одному́ одни́м

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

одну́ одно́ elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I одни́м одно́й одни́м одни́ми

P об одно́м об одно́й об одно́м об одни́х

Huom! Lukusanalla оди́н on myös muita merkityksiä:

Одна́ ми́лая де́вушка помогла́ нам. 
Ма́ма оста́лась до́ма одна́.
Мы живём в одно́м (и том же) до́ме.
Одни́м хле́бом сыт не бу́дешь.
Одни́ танцева́ли, други́е пе́ли.

Eräs herttainen nuori nainen auttoi meitä.
Äiti jäi yksin kotiin.
Asumme samassa talossa.
Pelkällä leivällä ei tule kylläiseksi.
Toiset tanssivat, toiset lauloivat.

ДВА/ДВЕ, ТРИ, ЧЕТЫ́РЕ

N два (m./n.) / две (f.) три четы́ре

G двух трёх четырёх

D двум трём четырём

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I двумя́ тремя́ четырьмя́

P о двух о трёх о четырёх

ПЯТЬ–ДВА́ДЦАТЬ; ТРИ́ДЦАТЬ 

N пять во́семь оди́ннадцать три́дцать

G пяти́ восьми́ оди́ннадцати тридцати́

D пяти́ восьми́ оди́ннадцати тридцати́

A пять во́семь оди́ннадцать три́дцать

I пятью́ восемью́/восьмью́ оди́ннадцатью тридцатью́

P о пяти́ о восьми́ об оди́ннадцати о тридцати́

Huom! 

●● Lukusanat 5–20 ja 30 taipuvat kuten ь-merkkiin päättyvät feminiinit. 
●● Taivutettaessa lukusanoja 5–10, 20 ja 30 paino siirtyy vartalolta päätteelle.
●● Lukusanoilla 11–19 on kiinteä paino.
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СО́РОК, ДЕВЯНО́СТО, СТО

N со́рок девяно́сто сто

G сорока́ девяно́ста ста

D сорока́ девяно́ста ста

A со́рок девяно́сто сто

I сорока́ девяно́ста ста

P о сорока́ о девяно́ста о ста

ПЯТЬДЕСЯ́Т, ШЕСТЬДЕСЯ́Т, СЕ́МЬДЕСЯТ, ВО́СЕМЬДЕСЯТ

N пятьдеся́т шестьдеся́т се́мьдесят во́семьдесят

G пяти́десяти шести́десяти семи́десяти восьми́десяти

D пяти́десяти шести́десяти семи́десяти восьми́десяти

A пятьдеся́т шестьдеся́т се́мьдесят во́семьдесят

I пятью́десятью шестью́десятью семью́десятью восемью́десятью/
восьмью́десятью

P о пяти́десяти о шести́десяти о семи́десяти о восьми́десяти

Huom! Kymmenlukujen 50–80 molemmat osat taipuvat.

ДВЕ́СТИ–ДЕВЯТЬСО́Т

N две́сти три́ста пятьсо́т восемьсо́т

G двухсо́т трёхсо́т пятисо́т восьмисо́т

D двумста́м трёмста́м пятиста́м восьмиста́м

A две́сти три́ста пятьсо́т восемьсо́т

I двумяста́ми тремяста́ми пятьюста́ми восемьюста́ми/
восьмьюста́ми

P о двухста́х о трёхста́х о пятиста́х о восьмиста́х

Huom! Satalukujen 200–900 molemmat osat taipuvat.

Peruslukujen käyttö 

LUKUSANA + SUBSTANTIIVI 

a) lukusana on nominatiivissa

оди́н
одна́
одно́
одни́

Substantiivi on nominatiivissa ja оди́н 
noudattaa substantiivin sukua ja lukua.

оди́н рубль (yksi rupla)
одна́ кни́га (yksi kirja)
одно́ ра́дио (yksi radio)
одни́ но́жницы (yhdet sakset)

два/две
три
четы́ре

Substantiivi on yksikön genetiivissä.
два рубля́ (kaksi ruplaa)
две маши́ны (kaksi autoa)
четы́ре окна́ (neljä ikkunaa)

0, 5–20
30, 40, jne.

Substantiivi on monikon genetiivissä.
пять/ноль рубле́й (viisi/nolla ruplaa)
со́рок ба́бушек (40 isoäitiä)
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yhdistetyt
lukusanat

Viimeinen luku määrää substantiivin 
luvun ja sijan. 

со́рок оди́н студе́нт (41 opiskelijaa)
два́дцать две кни́ги (22 kirjaa)
три́дцать пять ученико́в (35 oppilasta)

b) lukusana on akkusatiivissa

2–4

Elolliset: lukusanan akkusatiivi on 
genetiivin kaltainen ja substantiivi on 
monikon genetiivissä.

Я ви́дел двух ма́льчиков.
(Näin kaksi poikaa.)
Я ви́дел двух де́вочек. 
(Näin kaksi tyttöä)

Elottomat: lukusanan akkusatiivi on 
nominatiivin kaltainen ja substantiivi on 
yksikön genetiivissä.

Я купи́ла два апельси́на.
(Ostin kaksi appelsiinia.)
Я купи́ла две кни́ги.
(Ostin kaksi kirjaa.)

muut 
lukusanat

Lukusanan akkusatiivi on aina 
nominatiivin kaltainen ja substantiivi 
on siinä sijassa, mitä lukusana vaatii (ks. 
kohta a).

Я ви́дел пять ма́льчиков/де́вочек.
(Näin viisi poikaa/tyttöä.)  
Мы встре́тили два́дцать три ма́льчика/де́вочки. 
(Tapasimme 23 poikaa/tyttöä.)
Я купи́ла два́дцать две кни́ги.
(Ostin 22 kirjaa.)

Huom! Lukusanojen два, две, три, четы́ре akkusatiivi on elollisten substantiivien kanssa genetiivin kaltainen, 
mutta yhdistetyissä lukusanoissa, jotka päättyvät lukusanaan два, две, три, четы́ре, akkusatiivi on aina 
nominatiivin kaltainen elollisuudesta riippumatta: Мы встре́тили трёх де́вочек. Mutta: Мы встре́тили 
два́дцать три де́вочки.     

c) lukusana on genetiivissä, datiivissa, instrumentaalissa tai prepositionaalissa

Substantiivi on samassa sijassa kuin lukusana ja aina 
monikossa.

Он прие́дет к дву́м часа́м.
(Hän tulee kello kahteen mennessä.)
Я ходи́ла в кино́ с двумя́ подру́гами.
(Kävin elokuvissa kahden ystäväni kanssa.)
Он владе́ет пятью́ языка́ми.
(Hän hallitsee viisi kieltä.)

LUKUSANA + ADJEKTIIVI + SUBSTANTIIVI 

a) lukusana on nominatiivissa tai nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa

оди́н
одна́
одно́
одни́

Adjektiivi on nominatiivissa ja 
noudattaa lukusanan sukua ja lukua.

оди́н ру́сский фильм 
(yksi venäläinen elokuva)
одна́ фи́нская студе́нтка 
(yksi suomalainen opiskelija)
одно́ но́вое ра́дио 
(yksi uusi radio)
одни́ коро́ткие брю́ки 
(yhdet lyhyet housut)
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два/две
три

четы́ре

Maskuliini ja neutri: adjektiivi on 
monikon genetiivissä.

четы́ре ру́сских студе́нта 
(neljä venäläistä opiskelijaa)
три больши́х окна́ 
(kolme suurta ikkunaa)

Feminiini: adjektiivi voi olla monikon 
nominatiivissa tai genetiivissä.

две ру́сские/ру́сских студе́нтки
(kaksi venäläistä opiskelijaa)

пять, 
шесть,

jne.
Adjektiivi on monikon genetiivissä.

пять ру́сских студе́нтов
(viisi venäläistä opiskelijaa)
два́дцать интере́сных книг
(20 mielenkiintoista kirjaa)

yhdistetyt
lukusanat

Viimeinen luku määrää adjektiivin 
muodon.

сто одна́ кра́сная ро́за
(101 punaista ruusua)
два́дцать две хоро́шие/хоро́ших пе́сни
(22 hyvää laulua)
два́дцать два хоро́ших рома́на
(22 hyvää romaania)
со́рок пять иностра́нных фи́льмов
(45 ulkomaista elokuvaa)

Huom! Jos perusluvun edellä on adjektiivi tai muu adjektiivin tavoin taipuva määre, se tulee monikon 
nominatiiviin, esim. остальны́е со́рок четы́ре студе́нта (loput 42 opiskelijaa), после́дние пять дней (viimeiset 
viisi päivää), пе́рвые две страни́цы (kaksi ensimmäistä sivua), э́ти семь предложе́ний (nämä seitsemän lausetta).  
Eräät adjektiivit ovat kuitenkin yleensä genetiivissä, esim. це́лых две неде́ли (kokonaista kaksi viikkoa), до́брых 
пять киломе́тров (reilut viisi kilometriä), ли́шних три часа́ (ylimääräiset kolme tuntia), по́лных де́сять мину́т 
(täydet kymmenen minuuttia).

b) lukusana on muussa sijassa kuin nominatiivissa tai nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa

Adjektiivi on monikossa ja samassa sijassa kuin 
lukusana. 

Я познако́мился с пятью́ япо́нскими актёрами.
(Tutustuin viiteen japanilaiseen näyttelijään.)
Он говори́л о двух актуа́льных вопро́сах.
(Hän puhui kahdesta ajankohtaisesta kysymyksestä.)
«Зени́т» приобрёл четырёх но́вых игроко́в. 
(Zenit hankki neljä uuttaa pelaajaa.)

Substantiiviset lukusanat (деся́ток, со́тня, ты́сяча, миллио́н, миллиа́рд)

Lukumäärää osoittavat sanat деся́ток, со́тня, ты́сяча, миллио́н ja миллиа́рд taipuvat kuten vastaavanpäätteiset 
substantiivit. Niillä on sekä yksikkö että monikko, ja niiden jäljessä tuleva substantiivi on aina monikon 
genetiivissä.

деся́ток яи́ц
деся́ток студе́нтов
деся́тки студе́нтов
деся́тки раз

kymmenen kananmunaa
kymmenen opiskelijaa
kymmenet opiskelijat / kymmeniä opiskelijoita
kymmeniä kertoja

со́тня шаго́в
со́тня пенсионе́ров
со́тни пенсионе́ров
со́тни ты́сяч е́вро

sata askelta
sata eläkeläistä
sadat eläkeläiset / satoja eläkeläisiä
satoja tuhansia euroja

ты́сяча рабо́тников
ты́сячи рабо́тников

tuhat työntekijää
tuhannet työntekijät / tuhansia työntekijöitä
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миллио́н тури́стов
миллио́ны тури́стов

miljoona turistia
miljoonat turistit / miljoonia turistia

миллиа́рд рубле́й
миллиа́рды рубле́й

miljardi ruplaa
miljardeja ruplia

Huom! Sanalla ты́сяча on kaksi yksikön instrumentaalimuotoa: с ты́сячей/ты́сячью студе́нтов. Jos ты́сяча-
sanalla on sen kanssa kongruoiva määre, on käytettävä muotoa ты́сячей: с э́той ты́сячей рубле́й. Jos määrettä 
ei ole ja kyse on tarkasta lukumäärästä, ты́сячью-muodon jälkeen substantiivi voi olla paitsi genetiivissä myös 
instrumentaalissa: с ты́сячью студе́нтов/студе́нтами.

Substantiivin год taivutus lukusanojen kanssa

N оди́н год два го́да пять лет

G одного́ го́да двух лет пяти́ лет

D одному́ го́ду двум года́м пяти́ года́м

A оди́н год два го́да пять лет 

I одни́м го́дом двумя́ года́ми пятью́ года́ми

P об одно́м го́де о двух года́х о пяти́ года́х

Lukusanojen три ja четы́ре kanssa год-sana taipuu kuten lukusanan два kanssa. Viittä suurempien lukusanojen 
kanssa год-sana taipuu kuten lukusanan пять kanssa. Yhdistetyissä lukusanoissa год-sanan taivutus on riippuvainen 
viimeisestä lukusanasta: Ему́ два́дцать лет / два́дцать оди́н год / два́дцать три го́да / два́дцать пять лет.

7.2. Kollektiivi- eli ryhmäluvut 

Kollektiivi- eli ryhmälukuja (собира́тельные числи́тельные) ovat:

дво́е
тро́е
че́тверо
пя́теро
ше́стеро
се́меро

kaksi (yhdessä)
kolme
neljä 
viisi
kuusi
seitsemän

Kollektiivilukuja во́сьмеро (kahdeksan), де́вятеро (yhdeksän), де́сятеро (kymmenen) käytetään harvoin.

Kollektiivilukujen taivutus

N дво́е тро́е че́тверо

G двои́х трои́х четверы́х

D двои́м трои́м четверы́м

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I двои́ми трои́ми четверы́ми

P о двои́х о трои́х о четверы́х

Lukusanat пя́теро–де́сятеро taipuvat kuten че́тверо. 
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Kun kollektiiviluku on nominatiivissa tai nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa, substantiivi on monikon 
genetiivissä. Muissa sijoissa substantiivi on monikossa ja samassa sijassa kuin kollektiiviluku. 

Во дворе́ бы́ло тро́е дете́й.
Она́ мать трои́х дете́й.

Pihalla oli kolme lasta.
Hän on kolmen lapsen äiti.

Kollektiivilukujen käyttö

1. Kollektiivilukuja on käytettävä

a) kun lukusana viittaa henkilöihin eikä siihen liity substantiivia. 

Но́мер на двои́х сто́ит 70 е́вро.
Че́тверо стоя́ли на балко́не.  
(vrt. Четы́ре челове́ка стоя́ли на балко́не.) 

Kahden hengen huone maksaa 70 euroa.
Parvekkeella seisoi neljä (ihmistä).

b) persoonapronominien kanssa.

Их бы́ло тро́е.
Нас дво́е.

Heitä oli kolme.
Meitä on kaksi.

c) kun pluralia tantum -substantiivi on nominatiivissa tai nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa ja kyse on 
lukusanasta 2–4. Muissa sijoissa ja viidestä ylöspäin käytetään useimmiten peruslukuja.

Мы е́хали дво́е су́ток. 
Мы е́хали пя́ть/пя́теро су́ток.

Matkustimme kaksi vuorokautta.
Matkustimme viisi vuorokautta.

●● Kollektiivilukuja käytetään myös parillisia esineitä tarkoittavien substantiivien kanssa nominatiivissa ja 
nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa, esim. дво́е перча́ток (kahdet käsineet), тро́е носко́в (kolmet sukat). 
Muissa sijoissa ja usein myös nominatiivissa ja nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa käytetään peruslukua 
yhdessä substantiivin па́ра (pari) kanssa: две па́ры носко́в (kaksi sukkaparia), нет трёх пар перча́ток (ei ole 
kolmea paria käsineitä). Huomаа merkitysero: Я потеря́л два носка́ (Hukkasin kaksi sukkaa) – Я купи́л дво́е 
носко́в / две па́ры носко́в (Ostin kaksi paria sukkia).

2. Kollektiivilukuja voidaan käyttää peruslukujen sijaan maskuliinisukuisia henkilöitä sekä eläinten poikasia 
tarkoittavien substantiivien kanssa.

В аудито́рии пя́теро студе́нтов. 
На балко́не дво́е мужчи́н. 
У ло́шади дво́е жеребя́т.

Salissa on viisi opiskelijaa.
Parvekkeella on kaksi miestä.
Hevosella on kaksi varsaa.

●● Naispuolisiin henkilöihin viittaavien feminiinisukuisten substantiivien kanssa on kieliopin normien mukaan 
käytettävä peruslukua, esim. две студе́нтки (kaksi naisopiskelijaa), три де́вушки (viisi tyttöä). Sääntöä 
kuitenkin rikotaan puhekielessä melko yleisesti.

3. Kollektiiviluvut ovat erityisen yleisiä substantiivin де́ти kanssa. 

У них че́тверо дете́й. Heillä on neljä lasta.
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Huom! Kollektiiviluvun ja substantiivin yhdistelmiä käytetään eniten nominatiivi- ja akkusatiivimuodoissa. 
Muissa sijamuodoissa peruslukujen käyttö on tavallisempaa.  

Они́ прие́хали с четырьмя́ детьми́  
(harvemmin: с четверы́ми детьми́).

He tulivat neljän lapsensa kanssa.

Ryhmälukusana о́ба/о́бе 

maskuliini ja neutri feminiini

N о́ба о́бе

G обо́их обе́их

D обо́им обе́им

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I обо́ими обе́ими

P об обо́их об обе́их

Kun ryhmälukusana о́ба/о́бе (molemmat) on nominatiivissa tai nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa, sen 
jälkeen tuleva substantiivi on yksikön genetiivissä. Muissa tapauksissa ryhmälukusana kongruoi substantiivin 
kanssa sijassa. Adjektiivi on aina monikossa ja noudattaa samoja sääntöjä kuin lukusanan два/две yhteydessä. 
Predikaatti on aina monikossa.

Óба бра́та у́чатся на врача́.
Пришли́ о́бе сестры́.
Ли́за и Ле́на, большо́е спаси́бо вам обе́им!
Де́душка позвони́л обо́им вну́кам.
Держи́ ва́зу обе́ими рука́ми.
Она́ съе́ла о́ба кра́сных я́блока.

Molemmat veljet opiskelevat lääkäreiksi.
Molemmat siskot tulivat.
Liza ja Lena, suurkiitos teille molemmille!
Isoisä soitti kummallekin lapsenlapselle.
Pidä maljakkoa molemmin käsin.
Hän söi molemmat punaiset omenat.

Huom! Monikollisten (pluralia tantum) substantiivien kanssa ryhmälukusanan о́ба/о́бе tilalla käytetään 
nominatiivissa ja nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa pronominia и тот и друго́й (kumpikin, molemmat): 
Она́ купи́ла и те и други́е часы́ (Hän osti molemmat kellot).

7.3. Järjestysluvut 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

пе́рвый 
второ́й
тре́тий (-ья/-ье/-ьи)
четвёртый
пя́тый 
шесто́й
седьмо́й
восьмо́й
девя́тый
деся́тый

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

оди́ннадцатый
двена́дцатый
трина́дцатый
четы́рнадцатый
пятна́дцатый
шестна́дцатый
семна́дцатый
восемна́дцатый
девятна́дцатый

20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.

двадца́тый
тридца́тый
сороково́й
пятидеся́тый
шестидеся́тый
семидеся́тый
восьмидеся́тый
девяно́стый
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100.
200.
300.
400.
500.
600.
700.
800.
900.

со́тый
двухсо́тый
трёхсо́тый
четырёхсо́тый
пятисо́тый
шестисо́тый
семисо́тый
восьмисо́тый
девятисо́тый

1000.
2000.
3000.
4000.
5000.

ты́сячный
двухты́сячный
трёхты́сячный
четырёхты́сячный
пятиты́сячный jne.

1 000 000. 
2 000 000.

миллио́нный
двухмиллио́нный jne.

1 000 000 000. миллиа́рдный jne.

Järjestysluvut (поря́дковые числи́тельные) taipuvat kuten ый/ой-päätteiset kovavartaloiset adjektiivit (vrt. 
esim. но́вый/молодо́й). Poikkeuksena on järjestysluku тре́тий, joka taipuu kuten possessiiviset adjektiivit 
tyyppiä ли́сий, -ья, -ье, -ьи (ks. 5.5.). Järjestysluku noudattaa pääsanansa sukua, lukua ja sijaa:

Валенти́на Терешко́ва – пе́рвая же́нщина-
космона́вт.
Мы живём на тре́тьем этаже́.
Они́ сиде́ли в пя́том ряду́.
Рабо́та должна́ быть гото́ва к двена́дцатому числу́.

Valentina Tereškova on ensimmäinen naispuolinen 
kosmonautti.
Asumme kolmannessa kerroksessa.
He istuivat viidennessä rivissä.
Työn tulee olla valmis kahdenteentoista päivään 
mennessä.

Yhdistetyissä järjestysluvuissa vain viimeinen lukusana on järjestysluku ja taipuu. Muut ovat peruslukuja eivätkä 
taivu. Esimerkiksi:

три́дцать пя́тая кварти́ра
на со́рок тре́тьем году́ жи́зни 
к два́дцать четвёртому числу́
в 2013 (две ты́сячи трина́дцатом) году́ 
в нача́ле 1996 (ты́сяча девятьсо́т девяно́сто 
шесто́го) го́да

asunto 35
43:ntena elinvuotenaan (= 42-vuotiaana)
[kuukauden] 24:nteen päivään mennessä
vuonna 2013
vuoden 1996 alussa

Järjestysluvut voidaan kirjoittaa sekä arabialaisin että roomalaisin numeroin. Arabialaisen numeron perään 
on suositusten mukaan merkittävä sijamuodon osoittava pääte tavuviivalla erotettuna, esim. в 9-м кла́ссе (9. 
luokalla). Roomalaisiin numeroihin ei merkitä päätettä, esim. в XX ве́ке (1900-luvulla). Venäjässä järjestysluvun 
perään ei tule pistettä toisin kuin suomessa.            

Päätteen merkitseminen arabialaisin numeroin kirjoitettuun järjestyslukuun

Päätteen merkitsemisessä arabialaisin numeroin kirjoitettuun järjestyslukuun on suositeltavaa noudattaa 
seuraavaa ohjetta (käytännössä merkintätavoissa on kirjavuutta):

●● Jos taivutuspäätteen toiseksi viimeinen kirjain on konsonantti, päätteestä merkitään kaksi viimeistä kirjainta 
(konsonantti + vokaali), esim. по́сле 9-го (= девя́тоГо) кла́сса.

●● Jos taivutuspäätteen toiseksi viimeinen kirjain on vokaali, päätteestä merkitään vain viimeinen kirjain eli 
konsonantti, esim. в 9-м (= девя́тОм) кла́ссе. 

●● Jos taivutuspäätteen toiseksi viimeinen kirjain on pehmeä merkki, päätteestä merkitään vain viimeinen 
kirjain eli vokaali, esim. 3-e (= тре́тЬе) ме́сто. 
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Huom!

1. Päivämäärän ilmauksissa sijamuodon osoittavaa päätettä ei merkitä, jos järjestysluvun jälkeen mainitaan 
kuukauden nimi, esim. к 5 ма́рта (5. maaliskuuta mennessä). Jos kuukauden nimeä ei ole mainittu, pääte 
merkitään, esim. к 5-му числу́ ([kuukauden] viidenteen päivään mennessä). 

2. Vuosilukuun ei ole suositeltavaa merkitä sijamuodon osoittavaa päätettä, kun vuosilukua seuraa 
substantiivi год tai sen lyhenne г., esim. в 1993 году́ / в 1993 г. (vuonna 1993), ле́том 2018 го́да (vuoden 
2018 kesällä). Jos год-sana jätetään epävirallisessa tyylilajissa pois esimerkiksi toiston välttämiseksi, pääte 
tulee merkitä näkyviin, esim. ле́том 2018-го.      

7.4. Murtoluvut 

Murtoluvuissa (дро́бные числи́тельные / дро́би) osoittaja (числи́тель) ilmaistaan perusluvulla, joka on 
nominatiivissa. Nimittäjä (знамена́тель) on järjestysluku, joka on monikon genetiivissä.

3/5 
5/8
2/6 

три пя́тых
пять восьмы́х
две шесты́х

Huom! 

1. Lukusanasta kaksi käytetään feminiinimuotoa две, esim. две тре́тьих (kaksi kolmasosaa). Feminiinisuku 
tulee sanasta часть (f.), joka vastaa suomen osa-sanaa ja voi joskus myös olla murtolukuilmauksessa 
mukana. Lukusanojen две, три ja четы́ре yhteydessä часть-sana on yksikön genetiivissä: две тре́тьих 
(ча́сти). Viidestä ylöspäin se tulee monikon genetiiviin: пять восьмы́х (часте́й).

2. Jos osoittaja on lukusana yksi, käytetään feminiinimuotoa одна́. Nimittäjä on järjestysluku, joka on 
nominatiivissa ja feminiinipäätteinen: одна́ тре́тья (часть). Murtoluvuista 1/2, 1/3 ja 1/4 käytetään myös 
substantiiveja полови́на, треть ja че́тверть.

1/2
1/3
1/4
1/5

1/10
1/100 

одна́ втора́я
одна́ тре́тья
одна́ четвёртая 
одна́ пя́тая
одна́ деся́тая
одна́ со́тая

= полови́на
= треть (f.)
= че́тверть (f.)

Murtolukujen taivutus

Murtoluvun molemmat osat taipuvat:

N две тре́тьих три пя́тых

G двух тре́тьих трёх пя́тых

D двум тре́тьим трём пя́тым

A две тре́тьих три пя́тых

I двумя́ тре́тьими тремя́ пя́тыми

P о двух тре́тьих о трёх пя́тых
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7.5. Sekaluvut ja desimaaliluvut

Seka- ja desimaalilukuja (сме́шанные чи́сла и десяти́чные дро́би) voidaan ilmaista usealla eri tavalla:

5,2

пять це́лых и две деся́тых 
пять це́лых две деся́тых 
пять и две деся́тых 
пять, две деся́тых 
пять и два

Lyhyitä ilmaisutapoja suositaan varsinkin puhekielessä. Suomen kielessä käytettävän ilmaisutavan ’viisi  
pilkku kaksi’ vastinetta (пять запята́я два) ei pidetä venäjän yleiskielessä hyväksyttävänä. Seuraavissa lisä- 
esimerkeissä vaihtoehtoja ei ole merkitty näkyviin, mutta kaikki edellisen taulukon mukaiset ilmaisutavat  
ovat kaikissa näissä tapauksissa mahdollisia:

7 3/8 семь це́лых три восьмы́х 4,1 четы́ре це́лых и одна́ деся́тая

5 1/4 пять и одна́ четвёртая 
= пять с че́твертью

2,3 две це́лых три деся́тых

3 1/2 три и одна́ втора́я  
= три с полови́ной

0,5 ноль и пять деся́тых

1 2/3 одна́ це́лая и две тре́тьих 
= одна́ це́лая и две тре́ти

6,25 шесть це́лых два́дцать пять со́тых

7.6. Murtoluku/sekaluku/desimaaliluku + substantiivi

Murto-, seka- ja desimaalilukujen kanssa substantiivi on yleensä yksikön genetiivissä:

3/4 metriä три четвёртых ме́тра / три че́тверти ме́тра

10 3/5 litraa де́сять це́лых и три пя́тых ли́тра
де́сять це́лых три пя́тых ли́тра
де́сять и три пя́тых ли́тра

5,2 % пять це́лых и две деся́тых проце́нта 
пять це́лых две деся́тых проце́нта 
пять и две деся́тых проце́нта
пять и два проце́нта

8,7 miljoonaa во́семь це́лых и семь деся́тых миллио́на 
во́семь це́лых семь деся́тых миллио́на 
во́семь и семь деся́тых миллио́на 
во́семь и семь миллио́на

Huom! Substantiivi tulee monikon genetiiviin

1. kun substantiivi on pluralia tantum-sana, esim. одна́ шеста́я сли́вок (yksi kuudesosa kermasta).

2. kun substantiivin tarkoite on laskettavissa ja halutaan viitata tiettyyn osaan yhtä suuremmasta kappalemäärästä, 
vrt. две пя́тых я́блок (kaksi viidesosaa omenista) – две пя́тых я́блока (kaksi viidesosaa omenasta).
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7.7. Lukumäärää ilmaisevat substantiivit полови́на, треть ja че́тверть

Sanat полови́на, треть ja че́тверть ovat suvultaan feminiinejä ja taipuvat kuten muutkin vastaavanpäätteiset 
substantiivit.

полови́на
треть (f.)
че́тверть (f.)

(= одна́ втора́я)
(= одна́ тре́тья)
(= одна́ четвёртая)

puoli, puolet
kolmannes, kolmasosa
neljännes, neljäsosa

Sanojen полови́на, треть ja че́тверть jälkeen aine-, abstrakti- ja kollektiivisanat tulevat yksikön genetiiviin:

полови́на воды́
полови́на рабо́ты
треть пло́щади
че́тверть го́да
три че́тверти молодёжи

puolet vedestä
puolet työstä
kolmannes pinta-alasta
neljännesvuosi
kolme neljäsosaa nuorisosta

Lausekkeen merkityksestä riippuen laskettavat substantiivit tulevat joko yksikön tai monikon genetiiviin: 

полови́на студе́нтов
треть кни́ги/книг 
че́тверть апельси́на/апельси́нов

puolet opiskelijoista
kolmasosa kirjasta/kirjoista
neljäsosa appelsiinista/appelsiineista

Полови́на-sana liitetään kokonaislukuun preposition c (+ instr.) avulla. Substantiivi on kokonaisluvun 
vaatimassa sijassa:

два с полови́ной ли́тра молока́ 
пять с полови́ной киломе́тров

kaksi ja puoli litraa maitoa
viisi ja puoli kilometriä

Треть ja че́тверть yhdistetään kokonaislukuun и-konjunktion avulla. Substantiivi on aina yksikön genetiivissä:

два и три че́тверти ме́тра тка́ни
пять и две тре́ти килогра́мма муки́

2 3/4 metriä kangasta
5 2/3 kiloa jauhoja

Huom! Kun kokonaislukuun liitetään yksi neljäsosa, kokonaisluvun ja sanan че́тверть väliin ei tule 
и-konjunktiota, vaan on käytettävä rakennetta c + instrumentaali. Substantiivi on kokonaisluvun vaatimassa 
sijassa.

два с че́твертью килогра́мма ма́сла
пять с че́твертью гекта́ров ле́са

2 1/4 kiloa voita
5 1/4 hehtaaria metsää

Huom! Sanaa полови́на käytetään myös kellonajoista puhuttaessa: в полови́не второ́го (puoli kahdelta). 
Vastaavasti sana че́тверть esiintyy kellonajoissa merkityksessä ’vartti’: без че́тверти два (varttia vaille kaksi). 
(Kellonaikojen ilmaisemisesta ks. 8.9.)
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7.8. Пол-alkuiset yhdyssanat ja lukusana полтора́/полторы́

Lukusanaan пол (puoli) liittyvä substantiivi tulee genetiiviin: 

пòлго́да 
пòлстрани́цы
пòлгру́ппы 

puoli vuotta
puoli sivua
puoli ryhmää

Jos substantiivi alkaa vokaalilla tai konsonantilla л tai jos kyseessä on erisnimi, tulee osien väliin tavuviiva: 

пòл-уро́ка
пòл-ли́тра
пòл-Евро́пы

puoli oppituntia
puoli litraa
puoli-Eurooppaa

Kun yhdyssanaa taivutetaan muissa sijoissa kuin nominatiivissa tai nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa, 
lukusana пол muuttuu muotoon полу, esim. о́коло полуго́да.

Lukusanaa полтора́ (puolitoista) käytetään maskuliinien ja neutrien kanssa, полторы́ (puolitoista) esiintyy 
feminiinien kanssa. Nominatiivissa ja akkusatiivissa lukusanaan liittyvä substantiivi on yksikön genetiivissä: 
полтора́ го́да (puolitoista vuotta), полтора́ я́блока (puolitoista omenaa), полторы́ неде́ли (puolitoista viikkoa). 
Muissa sijamuodoissa lukusana saa kaikissa suvuissa muodon полу́тора. Substantiivi on monikossa ja samassa 
sijassa kuin lukusana.

maskuliini neutri feminiini

N полтора́ го́да полтора́ я́блока полторы́ неде́ли

G полу́тора лет полу́тора я́блок полу́тора неде́ль

D полу́тора года́м полу́тора я́блокам полу́тора неде́лям

A полтора́ го́да полтора́ я́блока полторы́ неде́ли

I полу́тора года́ми полу́тора я́блоками полу́тора неде́лями

P о полу́тора года́х о полу́тора я́блоках о полу́тора неде́лях

Jos пол-alkuisen yhdyssanan tai lukusanan полтора́/полторы́ edellä on adjektiivi tai muu adjektiivin tavoin taipuva 
määre, se tulee monikon nominatiiviin, esim. пе́рвые пòлчаса́ (ensimmäiset puoli tuntia), э́ти пòлмиллио́на рубле́й 
(nämä puoli miljoonaa ruplaa), после́дние полтора́ го́да (viimeiset puolitoista vuotta), остальны́е полторы́ неде́ли 
(loput puolitoista viikkoa). Eräät adjektiivit voivat kuitenkin olla myös genetiivissä, esim. це́лые/це́лых пòлго́да 
(kokonaiset puoli vuotta), до́брые/до́брых пòлкиломе́тра (reilut puoli kilometriä), каки́е-то/каки́х-то полтора́ го́да 
(suunnilleen puolitoista vuotta), ли́шние/ли́шних полторы́ страни́цы (ylimääräiset puolitoista sivua).

7.9. Likimääräinen luku

Likimääräinen luku voidaan ilmaista:

1. Sanajärjestyksen avulla siirtämällä lukusana substantiivin jälkeen. Mahdollinen prepositio tulee substantiivin 
 ja lukusanan väliin.

Он взял рубле́й пятьсо́т.
И́ра живёт в Москве́ го́да три.
Я уезжа́ю дня́ через два́.
Да́ча нахо́дится киломе́трах в сорока́ от го́рода.

Hän otti viitisensataa ruplaa.
Ira on asunut Moskovassa kolmisen vuotta.
Lähden parin päivän kuluttua.
Mökki sijaitsee noin 40 kilometrin päässä kaupungista.
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2. Prepositiorakenteella о́коло + genetiivi.

У меня́ о́коло двадцати́ е́вро.
Ей о́коло сорока́ лет.

Minulla on noin 20 euroa.
Hän on noin 40-vuotias.

3. Adverbeilla приблизи́тельно ja приме́рно.

В фи́рме приблизи́тельно/приме́рно сто 
сотру́дников.

Yrityksessä on suunnilleen sata työntekijää.

7.10. Distributiivinen ilmaisutapa: по-prepositio + perusluku + substantiivi 

Distributiivinen ilmaisutapa muodostetaan preposition по ja siihen liittyvän perusluvun avulla. Lukusana on 
akkusatiivissa ja sitä seuraava substantiivi genetiivissä (lukusanasta riippuen joko yksikössä tai monikossa). 
Poikkeuksena on lukusana оди́н, joka on datiivissa samoin kuin siihen liittyvä substantiivi. Distributiivisen 
rakenteen avulla kutakin kyseessä olevaa tarkastellaan erikseen (’tietty määrä kutakin kohti’).

a)  Lukusana 1: по (+ одному́/одно́й) + substantiivi datiivissa

И́ра съеда́ет по одно́й конфе́те в день.
Мы получи́ли по (одному́) я́блоку.

Ira syö yhden konvehdin päivässä.
Saimme kukin yhden omenan.

b) Lukusanat yhdestä ylöspäin: по + lukusana akkusatiivissa + substantiivi genetiivissä (lukusanasta riippuen 
yksikön tai monikon genenetiivi)

В ка́ждой ко́мнате по два окна́.
Мы получи́ли по пять ты́сяч рубле́й.
Она́ рабо́тает ка́ждый день по шесть часо́в.

Jokaisessa huoneessa on kaksi ikkunaa.
Saimme kukin viisituhatta ruplaa.
Hän työskentelee joka päivä kuusi tuntia.

Huom! Distributiivisessa rakenteessa akkusatiivin elollisuus ei toteudu, vrt. 

Из ка́ждого кла́сса вы́брали по два ученика́. Jokaiselta luokalta valittiin kaksi oppilasta.

Из на́шего кла́сса вы́брали двух ученико́в. Meidän luokalta valittiin kaksi oppilasta.

7.11. Predikaatin kongruenssi, kun subjektina on määrän ilmaus

Kun subjektina on lukusana tai lukusanapronomini, predikaatti voi olla yksikössä tai monikossa. Preteritissä 
yksiköllinen predikaatti tulee neutrimuotoon (paitsi jos subjektina on lukusana 1 tai siihen päättyvä yhdistetty 
lukusana, ks. s. 91).  

На экза́мен яви́лось де́сять студе́нтов. Tenttiin saapui kymmenen opiskelijaa.

Деся́ть студе́нтов око́нчили институ́т с отли́чием. Kymmenen opiskelijaa valmistui korkeakoulusta 
erinomaisin paperein.
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Predikaatin lukukongruenssin määräytymiselle ei ole olemassa tarkkoja sääntöjä, ja usein kyse on monen 
tekijän yhteisvaikutuksesta. Yksikköä käytetään, jos subjekti mielletään yhdeksi kokonaisuudeksi tai ryhmäksi. 
Monikkoa käytettäessä subjektin eri toimijat käsitetään itsenäisiksi yksilöiksi. Epäsuora sanajärjestys (predikaatti 
ennen subjektia) lisää yksikön käytön todennäköisyyttä, mutta elollisten substantiivien yhteydessä monikon 
käyttö on nykyisin yleistä tässäkin tapauksessa.

Шесть студе́нтов пое́хали/пое́хало на пра́ктику. Kuusi opiskelijaa lähti harjoitteluun.

На пра́ктику пое́хало/пое́хали шесть студе́нтов. Harjoitteluun lähti kuusi opiskelijaa.

Predikaatti on usein yksikössä, kun subjektina on lukusana ja siihen liittyvä aikayksikköä tarkoittava sana (esim. 
день, неде́ля, год, мину́та) ja sanajärjestys on epäsuora. Monikon käyttö on tavallista, kun sanajärjestys on suora.

Прошло́ де́сять дней. Kului kymmenen päivää.

Де́сять лет прошли́ бы́стро. Kymmenen vuotta kului nopeasti.

Myös predikaattiverbin semantiikalla on vaikutusta lukukongruenssin määräytymiseen. Yksikön käyttö 
on tavallista, kun predikaatti ilmaisee staattista tilaa, kuten быть I (olla), существова́ть I (olla olemassa), 
находи́ться II (olla, sijaita), име́ться I (olla olemassa), лежа́ть II (olla vaakatasossa), стоя́ть II (olla pysty- 
asennossa), жи́ть I (asua).

На столе́ лежа́ло три журна́ла. 
В ко́мнате бы́ло два окна́.
В Финля́ндии живёт пять миллио́нов челове́к.

Pöydällä oli kolme aikakauslehteä.
Huoneessa oli kaksi ikkunaa.
Suomessa asuu viisi miljoonaa ihmistä.

Monikkoa käytetään, kun subjektina on lukusana ja siihen liittyvä genetiivimääre ja predikaatti osoittaa 
aktiivista toimintaa. Ylipäätään monikko on tavallinen pienten lukusanojen (два, три, четы́ре, дво́е, тро́е, 
че́тверо) yhteydessä.

Три челове́ка зову́т его́ в го́сти.
Два ма́льчика ве́село игра́ли во дворе́.

Kolme ihmistä kutsuu häntä kylään.   
Kaksi poikaa leikki iloisesti pihalla.

Kun subjektina on мно́го (paljon), ма́ло (vähän), ско́лько (kuinka paljon), сто́лько (niin paljon) tai не́сколько 
(muutama/muutamat, useat) ja siihen liittyvä genetiivimääre, predikaatti voi olla yksikössä tai monikossa. 
Nykyään käytetään useimmiten monikkoa, etenkin jos substantiivi on elollinen. Yksikön valintaan vaikuttavat 
epäsuora sanajärjestys ja predikaatin semantiikka.

Не́сколько челове́к бу́рно обсужда́ли вопро́с.
Не́сколько челове́к сиде́ли на полу́.
В ко́мнате сиде́ло (/сиде́ли) не́сколько челове́к.
Мно́го маши́н е́здит/е́здят по э́той доро́ге.

Muutamat ihmiset keskustelivat kiivaasti kysymyksestä.
Muutama ihminen istui lattialla.
Huoneessa istui muutama ihminen.
Tällä tiellä kulkee paljon autoja.

Predikaatti voi olla yksikössä tai monikossa myös silloin, kun subjektina on kollektiivisana tyyppiä большинство́ 
(enemmistö), меньшинство́ (vähemmistö), мно́жество (suuri joukko) tai часть (osa) ja siihen liittyvä genetiivimääre. 
Jos genetiivimääre on monikollinen, käytetään nykyisin useimmiten monikollista predikaattia. Yksikköä käytetään 
etenkin silloin, kun subjekti mielletään yhdeksi kokonaisuudeksi eikä ole tarpeen korostaa kunkin toimijan 
itsenäisyyttä ja aktiivisuutta. Jos genetiivimäärettä ei ole tai se on yksiköllinen, käytetään yksiköllistä predikaattia. 

Большинство́ студе́нтов сда́ли экза́мен.
Над мо́рем лета́ло мно́жество ча́ек.

Suurin osa opiskelijoista suoritti tentin. 
Meren yllä lenteli suuri joukko lokkeja / paljon lokkeja.
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Большинство́ голосова́ло за рефо́рмы.
Большинство́ населе́ния голосова́ло за рефо́рмы.

Suurin osa äänesti uudistusten puolesta.
Suurin osa väestöstä äänesti uudistusten puolesta.

Kun subjektina on sana полови́на (puolet), треть (f. kolmannes, kolmasosa) tai че́тверть (f. neljännes, neljäsosa) 
ja siihen liittyvä monikollinen genetiivimääre, predikaatti on perinteisen suosituksen mukaan yksikössä, mutta 
myös monikkoa käytetään. Jos genetiivimäärettä ei ole tai se on yksiköllinen, käytetään yksiköllistä predikaattia. 

Полови́на студе́нтов хоте́ла/хоте́ли бы учи́ться  
за рубежо́м.
Че́тверть опро́шенных ве́рит/ве́рят, что це́ны  
на кварти́ры упаду́т.
Треть спортсме́нов не уча́ствовала/уча́ствовали  
в пресс-конфере́нции. 
Треть кома́нды не уча́ствовала в пресс-
конфере́нции.

Puolet opiskelijoista haluaisi opiskella ulkomailla. 

Neljännes vastanneista uskoo, että asuntojen hinnat 
tulevat laskemaan.
Kolmasosa urheilijoista ei osallistunut 
lehdistötilaisuuteen.
Kolmasosa joukkueesta ei osallistunut 
lehdistötilaisuuteen.

Predikaatti on tavallisesti yksikössä, kun lukusanan edessä on likimääräisyyttä ilmaiseva prepositio о́коло (noin), 
бо́лее (yli) tai до (likimain). Sanajärjestys on tällöin usein käänteinen. Monikkoakin käytetään, etenkin jos kyse 
on kohtalaisen pienestä joukosta toimijoita ja halutaan korostaa toimijoiden itsenäisyyttä ja aktiivisuutta. 

Голосова́ть пришло́ (/пришли́) о́коло (/бо́лее/до) 
четырёхсо́т ты́сяч избира́телей.

Äänestämään saapui noin (yli/likimain) 
neljäsataatuhatta äänestäjää.

Seuraavissa tapauksissa on normin mukaan käytettävä aina joko yksikköä tai monikkoa:

Predikaatti on yksikössä 

●● kun subjektina on пол-alkuinen yhdyssana (ks. 7.8).

Пòлгру́ппы опозда́ло на уро́к. Puolet ryhmästä myöhästyi oppitunnilta.

●● kun subjektina on lukusana 1 tai siihen päättyvä yhdistetty lukusana (muista sukukongruenssi!).

В кла́ссе был 21 учени́к.
В кла́ссе была́ 21 учени́ца.

Luokassa oli 21 (poika)oppilasta.
Luokassa oli 21 tyttöoppilasta.

●● kun subjektina on yksikössä oleva lukumäärää ilmaiseva sana tyyppiä ты́сяча, миллио́н, миллиа́рд.

Яви́лась ты́сяча челове́к.
Вы́ставку посети́л миллио́н зри́телей.

Ilmaantui tuhat ihmistä.
Näyttelyssä kävi miljoona katsojaa.

Predikaatti on monikossa 

●● kun lukusana + substantiivi saa monikollisen määreen.

Э́ти пòлго́да прошли́ споко́йно.
Э́ти две мину́ты прошли́ бы́стро.
Все два́дцать оди́н студе́нт пое́хали на пра́ктику.
Пе́рвые пòлчаса́ прошли́ незаме́тно.

Tämä puoli vuotta meni rauhallisesti.
Nämä kaksi minuuttia kuluivat nopeasti.
Kaikki 21 opiskelijaa lähtivät harjoitteluun.
Ensimmäiset puoli tuntia kuluivat huomaamatta.
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●● kun subjektina on monikossa oleva lukumäärää ilmaiseva sana tyyppiä ты́сячи, миллио́ны, миллиа́рды.               

Ты́сячи люде́й е́здят отдыха́ть на юг.
Миллио́ны зри́телей посети́ли вы́ставку.

Tuhannet ihmiset käyvät lomalla etelässä.
Näyttelyssä kävi miljoonia katsojia.

Kertauskysymyksiä luvusta 7: 

 Millä nimellä peruslukuja kutsutaan venäjäksi?

 Päättyykö lukusana 50 venäjässä pehmeään merkkiin? Kirjoita lukusana kirjaimin.

 Miten lukusana 600 taipuu genetiivissä?

 Milloin lukusanan четы́ре akkusatiivimuoto on genetiivin ja milloin nominatiivin kaltainen? Missä 

sijamuodossa ja luvussa lukusanan четы́ре jälkeinen substantiivi on näissä kahdessa eri tapauksessa?

 Со́тня ja деся́ток ovat substantiivisia lukusanoja. Miten ne eroavat muista lukusanoista taivutukseltaan? 

Onko niillä monikkoa? 

 Millä nimellä lukusanoja tyyppiä дво́е, тро́е kutsutaan suomeksi ja venäjäksi? Mihin lukuun ja sijaan niiden 

jälkeinen substantiivi tulee?

 Minkä sukuisten substantiivien kanssa lukusanasta полтора́/полторы́ (puolitoista) käytetään muotoa 

полтора́ ja milloin on valittava полторы́? Anna pari esimerkkiä lukusanan käytöstä.

 Miten predikaatin kongruenssi määräytyy, kun subjektina on пол-alkuinen yhdyssana? Miten kääntäisit 

venäjäksi lauseen ”Puoli kaupunkia tiesi siitä”?
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8.            AJAN ILMAISEMINEN  
    (ВЫРАЖЕ́НИЕ ВРЕ́МЕНИ) 

8.1. Vuorokaudenajat ja vuodenajat

Vuorokaudenajat ja vuodenajat ilmaistaan venäjässä instrumentaalilla.

vuorokaudenaika vuodenaika

у́тром
днём
ве́чером
но́чью

aamulla
päivällä
illalla
yöllä

о́сенью
зимо́й
весно́й
ле́том

syksyllä
talvella
keväällä
kesällä

Vuorokauden- ja vuodenaikojen ilmauksiin voi liittyä määreitä: ра́нним у́тром (aikaisin aamulla), по́здним 
ве́чером (myöhään illalla), сего́дня у́тром (tänä aamuna), за́втра ве́чером (huomisiltana), ле́тним днём 
(kesäpäivänä), э́тим ле́том (tänä kesänä), одна́жды у́тром (eräänä aamuna), про́шлой о́сенью (viime syksynä). 

Vuorokauden- ja vuodenaikoja ilmaistaessa käytetään myös prepositiorakenteita: 

в + akkusatiivi в по́лдень/по́лночь
в э́ту весну́ (= э́той весно́й)
в про́шлое ле́то (= про́шлым ле́том)
в тот ве́чер

keskipäivällä/keskiyöllä
tänä keväänä
viime kesänä
sinä iltana

на + akkusatiivi на ле́то kesäksi

до + genetiivi до полу́дня
до обе́да

ennen puoltapäivää / puoleenpäivään asti
aamupäivällä

по́сле + genetiivi по́сле полу́дня 
по́сле обе́да

puolenpäivän jälkeen 
iltapäivällä

среди́ + genetiivi среди́ но́чи/ле́та keskellä yötä/kesää

к + datiivi к ве́черу/о́сени iltaan/syksyyn mennessä

8.2. Päivät

Viikonpäivää osoittava substantiivi on

a) nominatiivissa, kun vastataan kysymykseen ”mikä päivä tänään on”.      

Како́й сего́дня день?

Сего́дня понеде́льник (maanantai).
Сего́дня вто́рник (tiistai).
Сего́дня среда́ (keskiviikko).
Сего́дня четве́рг (torstai).
Сего́дня пя́тницa (perjantai).
Сего́дня суббо́та (lauantai).
Сего́дня воскресе́нье (sunnuntai).
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b) в-preposition jälkeen akkusatiivissa, kun vastataan kysymykseen ”milloin / minä viikonpäivänä”.     

Когда́? В како́й день (неде́ли)?

в понеде́льник 
во вто́рник 
в сре́ду
в четве́рг 
в пя́тницу 
в суббо́ту
в воскресе́нье

maanantaina 
tiistaina 
keskiviikkona 
torstaina
perjantaina 
lauantaina
sunnuntaina

Мы встре́тились в про́шлую суббо́ту.
(Tapasimme viime lauantaina.)
В э́ту пя́тницу мы идём в теа́тр.  
(Menemme teatteriin tänä perjantaina.)
Ива́н прие́дет у́тром во вто́рник. 
(Ivan tulee tiistaina aamulla.)

Rakennetta в + akkusatiivi käytetään myös ilmauksissa:

Когда́?

в оди́н прекра́сный день
в день рожде́ния
в бу́дни = в бу́дние (/бу́дничные) дни
в выходны́е (дни)

eräänä kauniina päivänä 
syntymäpäivänä
arkena, arkipäivisin
viikonloppuna, vapaapäivinä

Huom! Ilmauksessa ’seuraavana päivänä’ käytetään rakennetta на + akkusatiivi: на сле́дующий день, vrt. в 
сле́дующий четве́рг (ensi/seuraavana torstaina).

Juhlapäivien yhteydessä käytetään useimmiten rakennetta в/на + akkusatiivi, toisinaan päivämäärän ilmauksia 
(ks. 8.5.). Juhlapäivät kirjoitetaan venäjässä isolla alkukirjaimella.

Когда́?
в/на Но́вый год
на Рождество́ 
на Па́сху
на Ма́сленицу
в День Побе́ды
Пе́рвого ма́я
Восьмо́го ма́рта = в Междунаро́дный же́нский день

uutenavuotena
jouluna
pääsiäisenä
laskiaisena
voitonpäivänä
vappuna
(kansainvälisenä) naistenpäivänä

Seuraavat sanat ovat taipumattomia adverbeja:

сего́дня
за́втра 
послеза́втра

tänään
huomenna
ylihuomenna

вчера́
позавчера́

eilen
toissa päivänä

8.3. Kuukaudet

Kun vastataan kysymykseen ”milloin / missä kuussa”, käytetään rakennetta в + prepositionaali: 

Когда́? В како́м ме́сяце?

янва́рь
февра́ль
март
апре́ль
май
ию́нь

в январе́
в феврале́
в ма́рте
в апре́ле
в ма́е
в ию́не

tammikuussa
helmikuussa
maaliskuussa
huhtikuussa
toukokuussa
kesäkuussa

ию́ль
а́вгуст
сентя́брь
октя́брь
ноя́брь
дека́брь

в ию́ле
в а́вгусте
в сентябре́
в октябре́
в ноябре́
в декабре́

heinäkuussa
elokuussa
syyskuussa
lokakuussa
marraskuussa
joulukuussa
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Rakennetta в + prepositionaali käytetään myös ilmauksissa:

в э́том/про́шлом/сле́дующем ме́сяце tässä/viime/ensi kuussa

8.4. Vuosiluvut

Vuosiluvuissa viimeinen luku on järjestysluku, joka on samassa sijassa kuin substantiivi год. Muut luvut ovat 
peruslukuja ja aina nominatiivissa. Kun vastataan kysymykseen ”milloin / minä vuonna”, käytetään rakennetta в 
+ prepositionaali. 

Како́й год? Когда́? В како́м году́?

1873 ты́сяча восемьсо́т се́мьдесят тре́тий год в ты́сяча восемьсо́т се́мьдесят тре́тьем году

1900 ты́сяча девятисо́тый год в ты́сяча девятисо́том году́

1990 ты́сяча девятьсо́т девяно́стый год в ты́сяча девятьсо́т девяно́стом году́

1999 ты́сяча девятьсо́т девяно́сто девя́тый год в ты́сяча девятьсо́т девяно́сто девя́том году́

2000 двухты́сячный год в двухты́сячном году́

2001 две ты́сячи пе́рвый год в две ты́сячи пе́рвом году́

2040 две ты́сячи сороково́й год в две ты́сячи сороково́м году́

Rakennetta в + prepositionaali käytetään myös ilmauksissa:

в э́том году́
в про́шлом году́
в сле́дующем/бу́дущем году́

tänä vuonna
viime vuonna
ensi/tulevana vuonna

Vuosilukuja kirjoitettaessa käytetään eri merkintätapoja:

Oн роди́лся в 1983 году́ / в 1983 г. Hän on syntynyt vuonna 1983 / v. 1983.

Она́ родила́сь в 1942 году́ и умерла́ в 2018-м. Hän syntyi vuonna 1942 ja kuoli vuonna 2018.

Huom!              

1. Vuosilukuun ei ole suositeltavaa merkitä sijamuodon osoittavaa päätettä, kun vuosilukua seuraa 
substantiivi год tai sen lyhenne г. (в 1983 году́ / в 1983 г.). Jos год-sana jätetään epävirallisessa tyylilajissa 
pois esimerkiksi toiston välttämiseksi, pääte tulee merkitä näkyviin (päätteen merkitsemisestä ks. 7.3.):

päätteen toiseksi 
viimeinen kirjain  
on vokaali

на 1996-й 
в 1885-м 
по 2003-й

= на ты́сяча девятьсо́т девяно́сто шесто́й
= в ты́сяча восемьсо́т во́семьдесят пя́том
= по две ты́сячи тре́тий

päätteen toiseksi 
viimeinen kirjain  
on konsonantti

до 2000-го
к 1997-му
о́сенью 2015-го

= до двухты́сячного
= к ты́сяча девятьсо́т девяно́сто седьмо́му
= о́сенью две ты́сячи пятна́дцатого

2. Vuosiluku ilmaistaan aina genetiivillä, kun sen yhteydessä on päivämäärä, kuukausi tai jokin muu ajanilmaus:

15 ма́я 1988 го́да      
в а́вгусте 2010 го́да
ле́том 1992 го́да / ле́том 1992-го
в нача́ле/середи́не/конце́ 2001 го́да

15. toukokuuta vuonna 1988
elokuussa vuonna 2010
vuoden 1992 kesällä 
vuoden 2001 alussa/keskellä/lopussa
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8.5. Päivämäärät

Päivämäärää ilmaistaessa kuukauden nimi on genetiivissä, samoin vuosiluku, jos sellainen mainitaan. 
Päivämäärää osoittava järjestysluku on

a) nominatiivissa, kun vastataan kysymykseen ”monesko päivä tänään on”. 

Како́е сего́дня число́?

Сего́дня четвёртое октября́. Tänään on neljäs lokakuuta.

 
b) genetiivissä, kun vastataan kysymykseen ”milloin / monentenako päivänä”.

Когда́? Како́го числа́?

Илья́ прие́дет девя́того ма́рта. Ilja tulee yhdeksäntenä maaliskuuta.

Мой сын роди́лся 22 (= два́дцать второ́го) апре́ля 
2013 (= две ты́сячи трина́дцатого) го́да.

Poikani on syntynyt 22. huhtikuuta 2013.

kirjeen päiväys

Хе́льсинки, 10 января́ 2021 г. Helsingissä 10. tammikuuta 2021

Huom! 

1. Numeroin ilmaistuun järjestyslukuun ei ole suositeltavaa merkitä sijamuodon osoittavaa päätettä, jos sen 
jälkeen mainitaan kuukauden nimi: 

Я верну́сь в Росси́ю к 6 ию́ня. Palaan Venäjälle 6. kesäkuuta mennessä.

Tässä esimerkissä järjestysluku on datiivissa (шесто́му) к-preposition rektion mukaisesti. Alla olevissa esimerkeissä 
päivämäärän ilmaukseen ei liity prepositiota, mutta niissäkin järjestysluvun sijamuoto käy ilmi lauseyhteydestä:

Сего́дня 10 апре́ля.
[деся́тое: järjestysluku nominatiivissa]

Tänään on kymmenes huhtikuuta.

Вы́ставка открыва́ется 10 апре́ля.  
[деся́того: järjestysluku genetiivissä]

Näyttely avautuu kymmenentenä huhtikuuta.

Jos järjestysluvun perässä ei ole kuukauden nimeä, järjestyslukuun tulee merkitä sijamuodon osoittava pääte 
(päätteen merkitsemisestä ks. 7.3.):

За́работная пла́та выпла́чивается не поздне́е 15-го 
числа́ ме́сяца.

Palkka maksetaan viimeistään kuukauden 15. 
päivänä.

2. Seuraavissa juhlapäivien nimissä käytetään päivämääriä: Пе́рвоe ма́я (vappu) / Пе́рвого ма́я (vappuna); 
Восьмо́е ма́рта (naistenpäivä) / Восьмо́го ма́рта (naistenpäivänä).
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8.6. Vuosisadat 

Vuosisadat ilmaistaan järjestysluvuilla. Ne voidaan merkitä sekä roomalaisin että arabialaisin numeroin. Jos 
vuosisata on ilmaistu roomalaisin numeroin, siihen ei liitetä taivutuspäätettä: XX век (1900-luku). Sen sijaan 
arabialaisen numeron jälkeen taivutuspäätteen merkitseminen on suositeltavaa: 19-й век (1800-luku). Kun 
vastataan kysymykseen ”milloin / millä vuosisadalla”, käytetään rakennetta в + prepositionaali.

Како́й век? Когда́? В како́м ве́ке?

1800-luku
XIX век / 19-й век
= девятна́дцатый век

в XIX ве́ке / в 19-м ве́ке
= в девятна́дцатом ве́ке

1900-luku
XX век / 20-й век
= двадца́тый век

в ХХ ве́ке / в 20-м ве́ке
= в двадца́том ве́ке

2000-luku
XXI век / 21-й век
= два́дцать пе́рвый век

в XXI ве́ке / в 21-м ве́ке
= в два́дцать пе́рвом ве́ке

Huom! Век-sanan lyhenne on в., esim. XIX в. (1800-luku). Monikkomuodosta века́ käytetään lyhennettä вв., 
esim. в V–III вв. до н. э. (= в пя́том – тре́тьем века́х до на́шей э́ры = 500–300-luvuilla ennen ajanlaskumme 
alkua). Sanan век sijaan voidaan käyttää myös substantiivia столе́тие, esim. 20-е столе́тие (1900-luku).

8.7. Vuosikymmenet

Vuosikymmeniä ilmaistaessa taivutuspääte on aina merkittävä. Kun vastataan kysymykseen ”milloin / millä 
vuosikymmenellä”, käytetään kahta eri ilmaisutapaa: 

Когда́? В како́м десятиле́тии?

в + akkusatiivi в 1940-е го́ды 
(= в сороковы́е го́ды)

1940-luvulla
в + prepositionaali в 1940-х года́х 

(= в сороковы́х года́х)

Како́е десятиле́тие? Когда́? В како́м десятиле́тии?

1880-luku
1880-e го́ды (= ты́сяча восемьсо́т 
восьмидеся́тые го́ды)

в 1880-e го́ды /
в 1880-х года́х

1920-luku
20-е го́ды про́шлого ве́ка 
(= двадца́тые го́ды про́шлого ве́ка)

в 20-е го́ды про́шлого ве́ка /
в 20-х года́х про́шлого ве́ка 

1940-luku
40-e го́ды XX ве́ка (= сороковы́е го́ды 
двадца́того ве́ка)

в 40-е го́ды XX ве́ка /
в 40-х года́х XX ве́ка

1990-luku
1990-е го́ды (= ты́сяча девятьсо́т 
девяно́стые го́ды)

в 1990-е го́ды /
в 1990-х года́х 

2000-luku
2000-е го́ды (= двухты́сячные го́ды) / 
нулевы́е го́ды

в 2000-е го́ды / в нулевы́е го́ды /
в 2000-х года́х / в нулевы́х года́х

2010-luku 2010-е го́ды (= две ты́сячи деся́тые го́ды) в 2010-е го́ды / 2010-х года́х

2020-luku 2020-е го́ды (= две ты́сячи двадца́тые го́ды) в 2020-е го́ды / 2020-х года́х

Vuosisata voi jäädä ilmaisematta, jos kontekstin perusteella on selvää, mistä vuosisadasta on kyse: 1990-е го́ды /  
90-е го́ды (1990-luvulla / 90-luvulla).
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Huom! Sanan го́ды lyhenne on гг. Sitä käytetään sekä vuosikymmenistä että vuosista.

в 20-е гг. / в 20-х гг.  (20-luvulla) = в двадца́тые го́ды / в двадца́тых года́х

в 1941–1943 гг.  (vuosina 1941–1943) = в ты́сяча девятьсо́т со́рок пе́рвом – со́рок третье́м года́х

8.8. Elämänvaiheet ja ajanjaksot 

Kun puhutaan ihmisen elämänkaaren vaiheista ja vastataan kysymykseen ”milloin”, käytetään rakennetta в + 
prepositionaali.    

Когда́?

в де́тстве
в мо́лодости

lapsuudessa
nuoruudessa

в сре́днем во́зрасте
в ста́рости

keski-iässä
vanhuudessa

Rakenne в + akkusatiivi esiintyy ilmauksissa:

в после́дние го́ды
в шко́льные го́ды
в го́ды учёбы

viime vuosina
kouluvuosina
opiskeluvuosina

Ajanjaksoja ilmaistaessa käytetään seuraavia rakenteita:

с + genetiivi – до + genetiivi

с 1992 до 1997 го́да 
(vuodesta 1992 vuoteen 1997)

= с ты́сяча девятьсо́т девяно́сто второ́го до девяно́сто седьмо́го го́да

с + genetiivi – по + akkusatiivi

с 2000 по 2006 год 
(vuodesta 2000 vuoteen 2006)

= с двухты́сячного по две ты́сячи шесто́й год

в + prepositionaali

в 2014–2021 года́х 
(vuosina 2014–2021)

= в две ты́сячи четы́рнадцатом – две ты́сячи два́дцать пе́рвом года́х

Huom! Prepositiot до (+ gen.) ja по (+ akk.) voivat erota toisistaan sen suhteen, sisältyykö prepositioon liittyvä 
aikamääre (vuosi, kuukausi, päivä) kyseiseen aikajaksoon vai ei. Käytännössä ero ei kuitenkaan ole läheskään 
aina selkeä. 

до 1945 го́да
по 1945 год

(vuoteen 1945 asti / ennen vuotta 1945)
(vuosi 1945 mukaan lukien tai ainakin menee vuoden 1945 puolelle)

Tarkoissa ajanilmauksissa (etenkin päivämäärissä) on syytä lisätä ajanilmauksen perään sana включи́тельно 
(mukaan lukien) silloin, kun halutaan tehdä selväksi, että kyseinen päivä tms. sisältyy mukaan aikajaksoon.

до пя́того ма́я (включи́тельно) (5. päivä toukokuuta luetaan mukaan)

по пя́тое ма́я (включи́тельно) (5. päivä toukokuuta luetaan mukaan)
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8.9. Kellonajat 

Kellonaikoja ilmaistaessa käytetään sekä perus- että järjestyslukuja.

a) Paljonko kello on?

Кото́рый час? Ско́лько вре́мени? 

tasatunnit ja 
minuutit

Сейча́с час / три часа́ / пять часо́в.
Сейча́с 9:35 (де́вять часо́в три́дцать пя́ть 
мину́т).

Kello on yksi/kolme/viisi.
Kello on 9.35.

yli Сейча́с де́сять мину́т четвёртого. Kello on kymmentä yli kolme.

puoli Сейча́с полови́на второ́го 
(/пòлвторо́го – puhek.).

Kello on puoli kaksi.

vaille Сейча́с без пяти́ четы́ре.
Сейча́с без че́тверти семь.
Сейча́с без дву́х мину́т во́семь.

Kello on viittä vaille neljä.
Kello on varttia vaille seitsemän.
Kello on kahta minuuttia vaille kahdeksan.

b) Milloin? Mihin aikaan? Moneltako?

Когда́? В кото́ром часу́? Во ско́лько? 

Али́са придёт…
… в семь часо́в.
… (в) де́сять мину́т четвёртого. 
… в полови́не второ́го / (в) пòлвторо́го (puhek.).
… без че́тверти пять.

Alisa tulee…
… seitsemältä.
… kymmentä yli kolme.
… puoli kahdelta. 
… varttia vaille viisi.

По́езд отхо́дит в 16:40 (шестна́дцать часо́в со́рок мину́т). Juna lähtee klo 16.40.

Kellonaikojen yhteydessä käytetään usein seuraavia prepositioilmauksia:

с + genetiivi Кио́ск рабо́тает с шести́ часо́в.
Kioski on auki kello kuudesta lähtien.

до + genetiivi Артём за́нят до трёх часо́в.
Artjom on varattu kello kolmeen asti.

по́сле + genetiivi Дава́й встре́тимся по́сле двух.
Tavataan kello kahden jälkeen.

с + genetiivi – до + genetiivi Она́ рабо́тает с восьми́ до пяти́.
Hän on töissä kahdeksasta viiteen.

к + datiivi Ве́ра обеща́ла прийти́ к трём часа́м.
Vera lupasi tulla kolmeen mennessä.

ме́жду + instrumentaali Я приду́ ме́жду двумя́ и тремя́ часа́ми.
Tulen kahden ja kolmen välillä.
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Huom! Ajanilmauksissa tyyppiä ”seitsemältä aamulla” vuorokaudenaika (aamulla/päivällä/illalla/yöllä) 
ilmaistaan venäjässä genetiivillä:

в семь (часо́в) утра́
в два часа́ дня
в шесть (часо́в) ве́чера
в три (часа́) но́чи

seitsemältä aamulla / aamuseitsemältä
kahdelta päivällä
kuudelta illalla / iltakuudelta
kolmelta yöllä

Jos kellonaika mainitaan vuorokaudenajan jälkeen (ja mahdollisesti erotetaan siitä pilkulla), vuorokaudenaika 
tulee instrumentaaliin: Мы встре́тились у́тром, в се́мь часо́в (Tapasimme aamulla kello 7). Yleensä on 
kuitenkin suositeltavaa käyttää ilmauksia tyyppiä в семь часо́в утра́.

8.10. Muita tapauksia

Kun vastataan kysymykseen ”kuinka kauan”, käytetään akkusatiivia ilman prepositiota. Verbi on 
imperfektiivisessä aspektissa .

Как до́лго? Ско́лько вре́мени?

Я писа́лa статью́ неде́лю/ме́сяц. Kirjoitin artikkelia viikon/kuukauden.

Kun vastataan kysymykseen ”missä ajassa”, käytetään rakennetta за + akkusatiivi. Verbi on perfektiivisessä 
aspektissa (paitsi jos on kyse toistuvasta toiminnasta).

За ско́лько вре́мени ? / За како́е вре́мя?

Я написа́лa статью́ за неде́лю/ме́сяц. Kirjoitin artikkelin viikossa/kuukaudessa.

Suomen kuluttua-sanan vastineena käytetään venäjässä sanoja че́рез ja спустя́:

че́рез + akk. через де́сять мину́т
kymmenen minuutin kuluttua

спустя́ + akk. / akk. + спустя́ спустя́ два го́да / два го́да спустя́
kahden vuoden kuluttua

Kaksiosaisia rakenteita

че́рез + akk. – по́сле + gen. через ме́сяц по́сле о́тпуска
kuukauden kuluttua lomаsta

спустя́ + akk. – по́сле + gen. /
akk. + спустя́ – по́сле + gen.

спустя́ го́д / го́д спустя́ по́сле сва́дьбы 
vuoden kuluttua häistä

за + akk. – до + gen. за неде́лю до вы́боров
viikkoa ennen vaaleja

с + gen. – по + akk. с понеде́льника по пя́тницу
maanantaista perjantaihin

с + gen. – до + gen. с ра́ннего утра́ до по́зднего ве́чера
aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan

1  Poikkeuksena ovat по- ja про-etuliitteiset delimitatiivista ja perduratiivista teonlaatua edustavat perfektiivisen aspektin verbit, 
joita käsitellään luvussa 13.4.

13

13
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Toistuvuutta ilmaisevia rakenteita

akkusatiivi ка́ждый день 
ка́ждое ле́то

joka päivä
joka kesä

в + akk. раз в неде́лю 
три ра́за в ме́сяц

kerran viikossa
kolme kertaa kuukaudessa

по + dat. по утра́м
по понеде́льникам

aamuisin
maanantaisin

Kertauskysymyksiä luvusta 8: 

 Käännä venäjäksi seuraavat ajanilmaukset: tänä aamuna, eräänä iltana, iltapäivällä, viime lauantaina, 

pääsiäisenä, toissa päivänä, tässä kuussa, ensi viikolla, vuoden 2012 tammikuussa, tänä vuonna, 

lapsuudessa, viime vuosina.

 Miten venäjäksi sanotaan vuonna 2017? Kirjoita lukusana kirjaimin.

 Miten vastaat kysymykseen како́е сего́дня число́ (monesko päivä tänään on)?

 Kun vastataan kysymykseen в како́м десятиле́тии (millä vuosikymmenellä), voidaan käyttää kahta eri 

ilmaisutapaa, mitkä ne ovat? Anna esimerkit molemmista rakenteista.

 Miksi ajanilmausten tyyppiä до четвёртого апре́ля tai по тре́тье января́ perässä on toisinaan sana 

включи́тельно?

 Minkä prepositioiden avulla venäjässä ilmaistaan ajanjaksoja tyyppiä ”(kello) kahdeksasta (kello) neljään”? 

Entä ”(kello) kahden ja kolmen välillä”?

 Miten (millä rakenteella) venäjässä vastataan kysymykseen как до́лго (kuinka kauan)? Miten käännät 

venäjäksi lauseen ”Luin kirjaa kaksi tuntia”?
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9.     PRONOMINIT (МЕСТОИМЕ́НИЯ) 

9.1. Persoonapronominit

Persoonapronomineja (ли́чные местоиме́ния) ovat я, ты, он/она́/оно́, мы, вы ja они́.

yksikkö

1. persoona 2. persoona 3. persoona

N я ты он она́ оно́

G меня́ тебя́ его́ её его́

D мне тебе́ ему́ ей ему́

A меня́ тебя́ его́ её его́

I мной тобо́й им ей (/е́ю) им

P обо мне́ о тебе́ о нём о ней о нём

monikko

1. persoona 2. persoona 3. persoona

N мы вы они́

G нас вас их

D нам вам им

A нас вас их

I на́ми ва́ми и́ми

P о нас о вас о них

Yksikön ja monikon 3. persoonan pronomineja (он, она́, оно́, они́) käytetään viittaamaan sekä elollisiin 
(henkilöt, eläimet) että elottomiin (esineet, asiat, ilmiöt) substantiiveihin. 

Где Пе́тя ? Ты ви́дишь его́?
Где мой велосипе́д? Ты ви́дишь его́?

Missä Petja on? Näetkö häntä?
Missä polkupyöräni on? Näetkö sitä?

Huom!  

1. Kun kolmannen persoonan persoonapronomineja käytetään prepositioiden kanssa, pronominin eteen 
lisätään pääsääntöisesti konsonantti н, esim. без него́ (ilman häntä/sitä), к ним (heidän luokseen), 
напро́тив неё (häntä/sitä vastapäätä). Preposition внутри́ (sisäpuolella, sisällä) kanssa н-kirjain ei ole 
pakollinen: внутри́ его́/него́. Preposition вне (ulkopuolella) yhteydessä н-kirjain jätetään pois: вне его́. 
Myöskään datiivilla järjestyvien prepositioiden благодаря́ (ansiosta), вопреки́ (vastoin), навстре́чу 
(vastaan), согла́сно (mukaan) jälkeen pronominin eteen ei lisätä н-kirjainta, esim. благодаря́ ему́. Н-kirjain 
esiintyy myös adjektiivien ja adverbien komparatiivimuotojen jälkeen käytettävässä genetiivimuodossa, 
mutta ei ole pakollinen, esim. лу́чше его́/него́ (häntä paremmin).

2. 3. persoonan possessiivipronominin eteen ei koskaan lisätä н-kirjainta:

persoona-
pronomini

Я получи́л кни́гу от него́. 
Мы говори́ли о них.

Sain kirjan häneltä.
Puhuimme heistä.

possessiivi-
pronomini

Я получи́л кни́гу от его́ бра́та. 
Мы говори́ли об их до́чке.

Sain kirjan hänen veljeltään.
Puhuimme heidän tyttärestään.
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3. Pronominin я taivutusmuotojen yhteydessä prepositioihin к, с, над, пе́ред, под liitetään o-kirjain: ко мне́ 
(luokseni), со мно́й (kanssani), надо мно́й (yläpuolellani), передо мно́й (edessäni), подо мно́й (allani, 
alapuolellani). О-prepositio on muodossa обо: обо мне́ (minusta).

4. Pronominilla она́ on instrumentaalissa kaksi muotoa: ей ja е́ю. Е́ю on käytöltään harvinaisempi ja tyyli- 
sävyltään kirjakielisempi. Se esiintyy useimmiten ilman prepositiota, esim. Я давно́ восхища́юсь е́ю и 
её тала́нтом (Olen jo kauan ihaillut häntä ja hänen lahjakkuuttaan). Koska ей-muoto on myös datiivi, 
е́ю-muodon käyttö voi olla tarpeen selkeyden vuoksi. Esimerkiksi sanaliitto напи́санное е́ю письмо́ 
on yksitulkintainen (’hänen kirjoittamansa kirje’), kun taas sanaliitolla напи́санное ей письмо́ on 
kaksi mahdollista tulkintaa (’hänelle kirjoitettu kirje / hänen kirjoittamansa kirje’). Pronominien я ja ты 
instrumentaalimuodot мно́ю ja тобо́ю ovat tyylisävyltään vanhentuneita tai runollisia. 

9.2. Possessiivipronominit 

Possessiivipronominit (притяжа́тельные местоиме́ния) osoittavat omistajan. 

1. ja 2. persoonan possessiivipronominit

maskuliini: чей? feminiini: чья? neutri: чьё? monikko: чьи?

мой 

дом

моя́

ко́шка

моё

письмо́

мои́

кни́ги
твой твоя́ твоё твои́

наш на́ша на́ше на́ши

ваш ва́ша ва́ше ва́ши

Pronominit мой (minun) ja твой (sinun) taipuvat keskenään samalla tavalla, samoin pronominit наш (meidän)  
ja ваш (teidän):

maskuliini feminiini neutri monikko

N мой моя́ моё мои́

G моего́ мое́й моего́ мои́х

D моему́ мое́й моему́ мои́м

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

мою́ моё elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I мои́м мое́й мои́м мои́ми

P о моём о мое́й о моём o мои́х

maskuliini feminiini neutri monikko

N наш на́ша на́ше на́ши

G на́шего на́шей на́шего на́ших

D на́шему на́шей на́шему на́шим

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

на́шу на́ше elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I на́шим на́шей на́шим на́шими

P о на́шем о на́шей о на́шем o на́ших
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1. ja 2. persoonan possessiivipronominit noudattavat pääsanansa lukua, sukua ja sijaa:

Мы заходи́ли к на́шим сосе́дям.
Я чита́лa ва́шу статью́.
Я мно́го слы́шал о твои́х успе́хах.

Pistäydyimme naapureidemme luona.
Olen lukenut аrtikkelinne.
Olen kuullut paljon menestyksestäsi.

3. persoonan possessiivipronominit

maskuliini ja neutri feminiini monikko

его́ (hänen; sen) её (hänen; sen) их (heidän; niiden)

3. persoonan possessiivipronominit его, её, их ovat taipumattomia. Ne noudattavat omistajan sukua ja lukua:

Я чита́л его́ кни́гу. Olen lukenut hänen kirjansa. (kirjan omistaja/kirjoittaja on miespuolinen)

Я чита́л её кни́гу. Olen lukenut hänen kirjansa. (kirjan omistaja/kirjoittaja on naispuolinen)

Я чита́л их кни́гу. Olen lukenut heidän kirjansa. (kirjan omistajia/kirjoittajia on kaksi tai useampia)

Prepositioiden yhteydessä 3. persoonan possessiivipronominien eteen ei koskaan tule н-kirjainta: Я иду́ к его́ 
бра́ту (Menen hänen veljensä luo), ks. 9.1., huom. 2.

Possessiivipronomini свой

Possessiivipronomini свой (oma) viittaa lauseen subjektiin. Se taipuu kuten pronomini мой ja noudattaa 
pääsanansa sukua, lukua ja sijaa: 

И́ра забы́ла свою́ су́мку в библиоте́ке.
Он расска́зывал о своём бра́те.
Я не могу́ пове́рить свои́м глаза́м!

Ira unohti laukkunsa kirjastoon.
Hän kertoi veljestään.
En voi uskoa silmiäni!

Pronominia свой voidaan käyttää myös persoonattomissa lauseissa, joissa toiminnan suorittaja tai tilan kokija on 
ilmaistu ns. semanttisen subjektin avulla.  Se on useimmiten datiivissa, kuten alla olevassa esimerkissä (ка́ждому):

Ка́ждому ну́жно найти́ свой путь. Jokaisen tulee löytää oma tiensä.

Jos lauseen subjekti on ilmaistu 1. tai 2. persoonan persoonapronominilla (я, ты, мы, вы) tai lauseen predikaatti 
on imperatiivissa, voidaan свой-pronominin sijaan usein käyttää vastaavia 1. ja 2. persoonan possessiivi- 
pronomineja (мой, твой, нас, вас). Merkitys ei tällöin muutu.

Я подари́лa свой/мой слова́рь сестре́.
Дай мне свой/твой но́мер телефо́на.

Lahjoitin sanakirjani siskolleni.
Anna minulle puhelinnumerosi.

3. persoonan possessiivipronomineja (его, её, их) ei voida korvata свой-pronominilla. 

Ива́н дал мне его́ а́дрес. Ivan antoi minulle hänen osoitteensa 
(= jonkun toisen osoitteen).

Ива́н дал мне свой а́дрес. Ivan antoi minulle osoitteensa 
(= oman osoitteensa).
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Свой-pronomini voi vastata suomen kielen oma-sanaa.

Их еди́нственная дочь то́лько что перее́хала в свою́ 
пе́рвую кварти́ру.
Мне ну́жен свой компью́тер.

Heidän ainoa tyttärensä muutti juuri ensimmäiseen 
omaan asuntoonsa.
Tarvitsen oman tietokoneen.

9.3. Refleksiivipronomini 

Refleksiivipronomini (возвра́тное местоиме́ние) viittaa lauseen subjektiin. Sillä ei ole nominatiivia eikä se taivu 
suvussa ja luvussa. 

N —

G себя́

D себе́

A себя́

I собо́й

P о себе́

Гали́на купи́ла себе́ но́вую су́мку.
Ми́ша расска́зывал нам о себе́.
Почти́ все бы́ли дово́льны собо́й.

Galina osti itselleen uuden laukun.
Miša kertoi meille itsestään.
Melkein kaikki olivat tyytyväisiä itseensä.

9.4. Resiprookkipronomini 

Resiprookkipronomini (взаи́мное местоиме́ние) ilmaisee vastavuoroisuutta. Sillä ei ole nominatiivia, ja vain 
jälkimmäinen pronominiosa taipuu. Mahdollinen prepositio tulee pronominiosien väliin. 

N —

G друг дру́га

D друг дру́гу

A друг дру́га

I друг дру́гом

P друг о дру́ге

Они́ лю́бят друг дру́га.
Де́ти игра́ют друг с дру́гом во дворе́.
Они́ о́чень похо́жи друг на дру́га.

He rakastavat toisiaan.
Lapset leikkivät keskenään pihalla.
He muistuttavat paljon toisiaan.
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9.5. Demonstratiivipronominit 

Demonstratiivipronomineja (указа́тельные местоиме́ния) ovat э́тот, тот ja тако́й. 

э́тот, э́та, э́то, э́ти = tämä, se

maskuliini feminiini neutri monikko

N э́тот э́та э́то э́ти

G э́того э́той э́того э́тих

D э́тому э́той э́тому э́тим

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

э́ту э́то elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I э́тим э́той э́тим э́тими

P об э́том об э́той об э́том oб э́тих

1. Pronominia э́тот käytetään attribuuttina, jolloin se noudattaa pääsanansa sukua, lukua ja sijaa. 

Мои́ роди́тели живу́т в э́том до́ме.
Где ты купи́ла э́ту кни́гу?

Vanhempani asuvat tässä talossa.
Mistä olet ostanut tämän kirjan?

2. Neutrimuoto э́то voi esiintyä myös ilman pääsanaa. Tällöin se viittaa edellä sanottuun asiaan 
kokonaisuudessaan. Suomessa vastineena on tällöin se-pronomini.

Та́ня перее́дет в Москву́. Ты знал об э́том?
Э́то случи́лось два го́да наза́д.

Tanja muuttaa Moskovaan. Tiesitkö siitä?
Se tapahtui kaksi vuotta sitten.

Muodollinen subjekti э́то 

Neutrimuoto э́то voi esiintyä muodollisena subjektina

1. kun predikaattina on быть-verbi ja predikatiivina substantiivi.

Э́то на́ша кварти́ра.
Э́то ста́рые газе́ты.

Tämä on meidän asuntomme.
Nämä ovat vanhoja sanomalehtiä.

2. kysymyssanojen kanssa.

Како́й э́то журна́л?
Чей э́то зо́нтик?
Что э́то за моне́та?
Что э́то за музе́й? 

Mikä/Millainen tämä lehti on?
Kenen tämä sateenvarjo on?
Mikä kolikko tuo oikein on?    
Mikä museo tämä oikein on? 

Kahdessa jälkimmäisessä esimerkissä muodollista subjektia on käytetty ilmauksessa что э́то за (+ nom.). 
Näissä tapauksissa kysyjä haluaa tarkentavaa tietoa puheena olevan asian tai henkilön laadusta, luonteesta, 
ominaisuudesta tms. Myös vastauksessa on tällöin э́то-pronomini, esim. Э́то музе́й изобрази́тельных иску́сств 
(Se on kuvataidemuseo).
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Huom! Kun э́то on subjektina, быть-verbi noudattaa predikatiivin (ei siis muodollisen subjektin) sukua ja 
lukua. Predikatiivi on aina nominatiivissa (vrt. 24.2.2.). 

Э́то была́ моя́ сестра́.
Э́то бы́ли ру́сские журна́лы.

Se oli siskoni. 
Ne olivat venäläisiä aikakauslehtiä.

Vertaa muodollista subjektia demonstratiivipronomininiin э́тот, э́та, э́то, э́ти:

muodollinen subjekti demonstratiivipronomini

Э́то мой рюкза́к. 
(Tämä on minun reppuni.)

Э́тот рюкза́к – мой.
(Tämä reppu on minun.)

Э́то но́вая кни́га.
(Tämä on uusi kirja.)

Э́та кни́га но́вая.
(Tämä kirja on uusi.)

Muodollisena subjektina käytetään ainoastaan neutrimuotoa э́то, johon ei liity substantiivia. Demonstratiivi- 
pronominin nominatiivimuoto э́тот, э́та, э́то, э́ти toimii näissä tapauksissa substantiivin määreenä ja kongruoi 
sen kanssa suvussa ja luvussa. 

Vertaa muodollista subjektia persoonapronominiin он, она́, оно́, они́:

1. – Э́то моя́ соба́ка Мо́лли. Она́ весёлая  
   и о́чень у́мная та́кса.

– Tämä on koirani Molli. Se on iloinen ja todella viisas  
    mäyräkoira.

2. – Что э́то? – Э́то рома́н Ви́ктора Пеле́вина.
– Како́й он? – Он о́чень интере́сный.

– Mikä tämä on? – Se on Viktor Pelevinin romaani.
– Millainen se on? – Se on todella mielenkiintoinen.

3. – Кто э́то? – Э́то мой сосе́д. 
– Кто он? – Он врач/поля́к.

– Kuka tuo on? – Hän (/Se) on naapurini. 
– Mikä hän on ammatiltaan / Minkä maalainen hän  
    on? – Hän on lääkäri/puolalainen.

Muodollisen subjektin tavoin persoonapronomini (он, она́, оно́, они́) toimii itsenäisenä lauseenjäsenenä. Siinä 
missä muodollinen subjekti esittelee tai määrittelee alustavasti puheena olevan asian, esineen tai henkilön, 
persoonapronomini viittaa jo määriteltyyn tai muulla tavоin kuulijan tiedossa olevaan tarkoitteeseen. Э́то-
lause toimii usein johdantona jäljessä seuraavalle tarkemmalle informaatiolle. Huomaa, että kysymyksellä 
Кто он? tiedustellaan usein ammattia tai kansallisuutta (ks. esimerkki 3). Myös vastauksessa käytetään tällöin 
persoonapronominia. 

On tärkeä muistaa, että muodollista subjektia voi käyttää vain, jos predikaattina on быть-verbi ja predikatiivina 
on substantiivi. Jos predikatiivina on adjektiivi (4) tai predikaattina on jokin muu kuin быть-verbi (5), käytetään 
persoonapronominia: 

4. Ты ви́дела но́вый фи́льм А́ки Ка́урисмяки?  
Он о́чень хоро́ший.

Oletko nähnyt Aki Kaurismäen uuden elokuvan?  
Se on todella hyvä.

5. Вчера́ мы ходи́ли на вы́ставку ро́ботов. Она́ 
откры́лась неде́лю наза́д в Музе́е совреме́нного 
иску́сства.   

Kävimme eilen robottinäyttelyssä. Se avautui 
Nykytaiteen museossa viikko sitten.    
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тот, та, то, те = tuo, nuo

maskuliini feminiini neutri monikko

N тот та то те

G того́ той того́ тех

D тому́ той тому́ тем

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

ту то elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I тем той тем те́ми

P о том о той о том о тех

Pronominia тот käytetään

1. attribuuttina, jolloin se noudattaa pääsanansa sukua, lukua ja sijaa. 

В ту ночь бы́ло хо́лодно.
Э́тот фильм хоро́ший, а тот фильм ещё лу́чше.

Sinä yönä oli kylmä.
Tämä elokuva on hyvä, mutta tuo elokuva on vielä 
parempi.

●● Jälkimmäisen esimerkin tapaan тот-pronominia käytetään usein yhdessä э́то-pronominin kanssa 
verrattaessa kahta esinettä tai asiaa: э́тот (tämä) – тот (tuo). Muissa tapauksissa suomen tuo-sanan 
vastineena käytetään venäjässä usein э́то-pronominia, esim. Переда́йте мне, пожа́луйста, э́ту кни́гу 
(Ojentaisitteko minulle tuon kirjan?).    

2. substantiivisesti ilman pääsanaa, jolloin se viittaa jäljessä seuraavaan sivulauseeseen. Suomessa vastineena 
on tällöin se-pronomini.

Я дово́лен тем, что у меня́ есть.
Он принёс то, что я проси́ла.
Из-за того́, что был си́льный моро́з, мы не пошли́  
на прогу́лку.

Olen tyytyväinen siihen, mitä minulla on.
Hän toi sen, minkä pyysin.
Emme menneet kävelylle sen vuoksi, että oli kova 
pakkanen.

●● Huomaa seuraava ero: siinä missä тот-pronomini viittaa jäljessä seuraavaan sivulauseeseen, э́то-pronomini 
viittaa edellä sanottuun asiaan kokonaisuudessaan, esim. Был си́льный моро́з. Из-за э́того мы не пошли́  
на прогу́лку.

3. kiellon kanssa merkityksessä ’väärä’.

Та́ня зашла́ не в ту аудито́рию. Tanja meni väärään luentosaliin.

4. же-partikkelin kanssa merkityksessä ’sama’ (ks. s. 109). Ilmaisuun voidaan liittää vahvistukseksi са́мый-
pronomini, jos halutaan korostaa puheena olevien asioiden samuutta (‘se sama’, ‘aivan sama’, ‘samainen’).

Э́то тот же са́мый па́рень, кото́рого мы́ ви́дели 
вчера́.

Tuo on se sama poika, jonka näimme eilen.
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тако́й, така́я, тако́е, таки́е = sellainen, tuollainen; niin

maskuliini feminiini neutri monikko

N тако́й така́я тако́е таки́е

G тако́го тако́й тако́го таки́х

D тако́му тако́й тако́му таки́м

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

таку́ю тако́е elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I таки́м тако́й таки́м таки́ми

P о тако́м о тако́й о тако́м о таки́х

Pronominia тако́й käytetään

1. attribuuttina, jolloin se noudattaa pääsanansa sukua, lukua ja sijaa. 

Я не могу́ одо́брить тако́е поведе́ние.
Тако́го словаря́ у меня́ нет.

En voi hyväksyä tuollaista käytöstä.
Tuollaista sanakirjaa minulla ei ole.

2. predikatiivina, jolloin se noudattaa pääsanansa sukua ja lukua.

Лю́ди сейча́с таки́е. Ihmiset ovat nykyään sellaisia.

Huom! Vastaavalla tavalla predikatiivina käytetään myös pronominia тако́в, такова́, таково́, таковы́ (sellainen, 
semmoinen).

Такова́/Така́я жизнь, что поде́лать! Sellaista elämä on, minkäs teet!

3. же-partikkelin kanssa merkityksessä ’samanlainen’ (ks. tarkemmin alla).

Таки́е же цветы́ расту́т и в Финля́ндии. Samanlaisia kukkia kasvaa Suomessakin.

Ilmaisut ’sama’, ’samanlainen’, ’yhtä’

sama

тот же (са́мый) Слова́рь стои́т на той же (са́мой) по́лке, как/что и уче́бник.
(Sanakirja on samalla hyllyllä kuin oppikirjakin.)

оди́н (и тот же) Слова́рь и уче́бник стоя́т на одно́й (и той же) по́лке. 
(Sanakirja ja oppikirja ovat samalla hyllyllä.)
Слова́рь стои́т на одно́й (и той же) по́лке с уче́бником.
(Sanakirja on samalla hyllyllä kuin oppikirjakin.)

●● Molemmissa ilmaisuissa sulkeisiin merkityt sanat ovat vahvistavia ja voivat jäädä pois. 

●● Vaikka molempien ilmaisujen vastineena on suomen sama-pronomini, niillä on pieni merkitysero. Ilmaisun 
тот же (са́мый) yhteydessä esiintyvä substantiivi (lausekkeen pääsana) viittaa aiemmin mainittuun tai 
muuten kuulijan tiedossa olevaan tarkoitteeseen. Oди́н-sanan yhteydessä esiintyvä substantiivi ei saa 
vastaavalla tavalla tulkintaansa ympäröivän kontekstin perusteella; toisin sanoen substantiivin tarkoite 
tuodaan esiin uutena asiana. Vrt. 
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Али́са живёт недалеко́ от ста́нции метро́ 
«Моско́вская». В том же райо́не нахо́дится и мой 
люби́мый рестора́н.

Alisa asuu Moskovskajan metroaseman lähellä. 
Samalla alueella sijaitsee myös lempiravintolani.

Мы с Али́сой живём в одно́м райо́не. Asumme Alisan kanssa samalla alueella.

samanlainen

тако́й же Ка́тя купи́ла таку́ю же су́мку, как/что и Ле́на.
(Katja osti samanlaisen laukun kuin Lenakin.)

одина́ковый У Ка́ти и Ле́ны одина́ковые су́мки.
(Katjalla ja Lenalla on samanlaiset laukut.)

yhtä (hyvin, kauniisti, nopeasti…)

так же Оле́г поёт так же хорошо́, как И́горь.
(Oleg laulaa yhtä kauniisti kuin Igor.)

одина́ково Они́ пою́т одина́ково хорошо́.
(He laulavat yhtä kauniisti.)

9.6. Definiittiset pronominit 

Definiittisiä pronomineja (определи́тельные местоиме́ния) ovat весь, ка́ждый, любо́й, вся́кий, сам ja са́мый.

весь, вся, всё, все = koko, kaikki

maskuliini feminiini neutri monikko

N весь вся всё все

G всего́ всей всего́ всех

D всему́ всей всему́ всем

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

всю всё elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I всем всей всем все́ми

P обо всём обо все́й обо всём обо все́х 

1. Весь-pronominia käytetään attribuuttina, jolloin se noudattaa pääsanansa sukua, lukua ja sijaa.

Мы рабо́тали всю неде́лю.
Все го́сти бы́ли дово́льны.

Työskentelimme koko viikon.
Kaikki vieraat olivat tyytyväisiä.

2. Neutri- ja monikkomuotоa voidaan käyttää substantiivisesti ilman pääsanaa.

Мы говори́ли обо всём.
Переда́й всем приве́т от меня́!

Puhuimme kaikesta.
Kerro kaikille terveiset minulta!

Huom! Весь-pronominia käytetään myös merkityksessä ’kokonaan, kauttaaltaan’:

Соба́ка была́ вся в грязи́.
Пальто́ всё мо́крое.
У до́чки постоя́нно все но́ги в синяка́х.

Koira oli yltä päältä liassa.
Takki on kauttaaltaan (/aivan) märkä.
Tyttärellä on jatkuvasti jalat aivan mustelmilla.
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ка́ждый, ка́ждая, ка́ждое, ка́ждые = jokainen, joka
любо́й, люба́я, любо́е, любы́е = jokainen, joka, mikä/kuka tahansa
вся́кий, вся́кая, вся́кое, вся́кие = jokainen, joka, kaikenlainen, erilainen

Pronominit ка́ждый, любо́й ja вся́кий taipuvat kuten adjektiivit. Niitä käytetään 

1. attribuuttina, jolloin ne noudattavat pääsanansa sukua, lukua ja sijaa.

Ка́ждый/любо́й/вся́кий челове́к понима́ет, что 
ремо́нт повыша́ет сто́имость кварти́ры.
Ка́ждый/Вся́кий раз одно́ и то же.
Экску́рсии прово́дятся в любу́ю пого́ду / при 
любо́й пого́де.

Jokainen ihminen ymmärtää, että remontti nostaa 
asunnon arvoa.
Joka kerta sama juttu.
Tutustumisretkiä järjestetään joka säällä (säällä kuin 
säällä).

2. substantiivisesti ilman pääsanaa.

Э́то зна́ет ка́ждый/любо́й/вся́кий.
Вся́кое быва́ет.

Jokainen / kuka tahansa tietää sen.
Kaikkea voi sattua.

Kun halutaan ilmaista, että sanottu pätee puheena olevan joukon kaikkiin jäseniin, pronominit ка́ждый, 
любо́й ja вся́кий ovat merkitykseltään hyvin lähellä toisiaan, mutta aina niitä ei voi korvata toisillaan. 
Yhteisen merkityksen ohella pronomineilla ка́ждый, любо́й ja вся́кий on muitakin merkityksiä ja sellaisia 
käyttökonteksteja, joissa ne eivät ole keskenään vaihdettavissa tai pronominin vaihtaminen muuttaa merkitystä.

Ка́ждый-pronominiin liittyy merkitys ’jokainen poikkeuksetta’. Lisäksi sitä käytetään ilmaistaessa toistuvuutta, 
esim. ка́ждую суббо́ту (joka lauantai), ка́ждое у́тро (joka aamu), ка́ждую втору́ю неде́лю (joka toinen viikko).

У ка́ждого челове́ка свои́ недоста́тки.
Ка́ждый до́лжен уме́ть по́льзоваться огнетуши́телем.
По́езд остана́вливается на ка́ждой ста́нции.
Ге́на бе́гает ка́ждое у́тро.

Jokaisella ihmisellä on heikkoutensa.
Jokaisen tulee osata käyttää vaahtosammutinta.
Juna pysähtyy joka asemalla.
Gena käy juoksulenkillä joka aamu.

Любо́й-pronominilla on merkitys ’kuka/mikä tahansa’. 

Об э́том мо́жно спроси́ть у любо́го.
Фотогра́фий мно́го, выбира́йте любу́ю.
Приходи́те в любо́е вре́мя.

Tätä voi kysyä keneltä tahansa.
Valokuvia on paljon, valitkaa mikä tahansa.
Tulkaa mihin aikaan tahansa. 

Näissä tapauksissa любо́й voidaan toisinaan korvata уго́дно-partikkelilla ja siihen liittyvällä kysyvällä 
pronominilla, vrt. Об э́том мо́жно спроси́ть у кого́ уго́дно; Фотогра́фий мно́го, выбира́йте каку́ю уго́дно.    

Вся́кий-pronominilla on merkitys ’erilainen, kaikenlainen’. Вся́кий esiintyy myös monissa vakiintuneissa 
sanaliitoissa ja sanonnoissa. Se on tyypillinen ilmaistaessa puuttumista, esim. без вся́кого интере́са 
(ilman minkäänlaista kiinnostusta), без вся́кой причи́ны (ilman mitään syytä), без вся́кой жа́лости (ilman 
minkäänlaista sääliä / tippaakaan säälimättä).

Я встреча́ла вся́ких люде́й.
И́нна лю́бит вся́кую му́зыку.
Я взял зо́нтик на вся́кий слу́чай.

Olen tavannut kaikenlaisia ihmisiä.
Inna pitää kaikenlaisesta musiikista.
Otin sateenvarjon kaiken varalta.

Он, без вся́кого сомне́ния, лу́чший игро́к в кома́нде. Hän on kiistatta joukkueen paras pelaaja.
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сам, сама́, само́, са́ми = itse

maskuliini feminiini neutri monikko

N сам сама́ само́ са́ми

G самого́ само́й самого́ сами́х

D самому́ само́й самому́ сами́м

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

саму́ само́ elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I сами́м само́й сами́м сами́ми

P о само́м о само́й о само́м о сами́х

Huom! 

1. Сам-pronominilla on monikon nominatiivia lukuun ottamatta paino kaikissa muodoissa päätteellä (vrt. 
pronomini са́мый, jolla on kiinteä paino ensimmäisellä tavulla). 

2. Yksikön feminiinissä käytetään akkusatiivimuodon саму́ lisäksi myös muotoa самоё, joka on harvinaisempi 
ja tyyliltään kirjallisempi. 

В случи́вшемся И́ра мо́жет вини́ть только саму́/
самоё себя́.

Ira voi syyttää tapahtuneesta vain itseään.

Сам-pronomini noudattaa pääsanansa sukua, lukua ja sijaa. Sitä käytetään henkilöä tarkoittavien substantiivien 
ja persoonapronominien kanssa: 

1. merkityksessä ‘itse, itsenäisesti, ilman muiden apua’.

Де́ти сде́лали всё са́ми.
Она́ сама́ перевела́ текст.

Lapset tekivät kaiken itse.
Hän käänsi tekstin itse.

2. korostettaessa, että kyseessä on nimenomaan puheena oleva henkilö eikä kukaan muu. Substantiivien 
yhteydessä сам-pronomini sijoittuu yleensä pääsanansa eteen, persoonapronominien yhteydessä aina 
pääsanansa jälkeen.  

На откры́тие вы́ставки пришёл сам президе́нт.
Скажи́ э́то ему́ самому́.

Näyttelyn avajaisiin saapui itse presidentti.
Sano se hänelle itselleen.

3. vahvistamassa refleksiivipronominia себя́.

Я хорошо́ зна́ю самого́/саму́ себя́. Tunnen itseni hyvin. [miehestä/naisesta]
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са́мый, са́мая, са́мое, са́мые = sama, aivan, itse

maskuliini feminiini neutri monikko

N са́мый са́мая са́мое са́мые

G са́мого са́мой са́мого са́мых

D са́мому са́мой са́мому са́мым

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

са́мую са́мое elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I са́мым са́мой са́мым са́мыми

P о са́мом о са́мой о са́мом о са́мых

Са́мый-pronomini toimii attribuuttina ja noudattaa pääsanansa sukua, lukua ja sijaa. Sitä käytetään

1. pronominin тот kanssa merkityksessä ’juuri se, aivan sama, sama’ (ks. s. 108 ja 109).

Ма́ма сказа́ла мне то же са́мое, что и ты / что и 
тебе́.
Э́то тот са́мый актёр, о кото́ром я тебе́ говори́л.  

Äiti sanoi minulle samaa kuin sinäkin / kuin 
sinullekin.
Hän on juuri se näyttelijä, josta puhuin sinulle.

2. ajan ja paikan ilmauksissa merkityksessä ’aina jostakin lähtien, aina johonkin asti, aivan’.

Мы танцева́ли до са́мого утра́.
Гости́ница нахо́дится в са́мом це́нтре го́рода.
Они́ живу́т у са́мого мо́ря.

Tanssimme aina aamuun asti.
Hotelli sijaitsee aivan kaupungin keskustassa.
He asuvat aivan meren rannalla.

3. adjektiivien kanssa yhdistetyissä superlatiivimuodoissa. 

Москва́ – оди́н из са́мых дороги́х городо́в в ми́ре. Moskova on yksi maailman kalleimmista kaupungeista.

9.7. Interrogatiiviset pronominit 

Interrogatiivisia eli kysyviä pronomineja (вопроси́тельные местоиме́ния) ovat кто, что, како́й, кото́рый ja чей. 

кто? = kuka, ketkä, kumpi
что? = mikä

N кто что

G кого́ чего́

D кому́ чему́

A кого́ что

I кем чем

P о ком о чём

Huom! Что́-muodossa (nominatiivi ja nominatiivin kaltainen akkusatiivi) ч ääntyy poikkeuksellisesti kuten ш 
[што]. Кого́- ja чего́-muodoissa г ääntyy kuten в: ко[в]о́, че[в]о́.
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Pronomini кто on kieliopillisesti yksikön maskuliini. Sitä käytetään henkilöistä ja eläimistä puhuttaessa. Pronomini 
что on yksikön neutri ja sitä käytetään esineistä ja asioista puhuttaessa. Kummallakaan pronominilla ei ole erillistä 
monikkomuotoa (vrt. suomen kuka ja ketkä, mikä ja mitkä).

– Кто пришёл? Ли́за и́ли Ма́ша?
– Ли́за.

– Kuka tuli? Liza vai Maša?
– Liza.

– У кого́ ты живёшь?
– У свои́х роди́телей.

– Kenen/Keiden luona asut?  
– Vanhempieni.

– С кем она́ говори́ла ?
– Со свои́м му́жем.

– Kenen kanssa hän puhui?
– Miehensä.

– Что случи́лось?
– Ничего́.

– Mitä tapahtui? 
– Ei mitään.

– Что ты чита́ешь?
– Стихи́ Пу́шкина.

– Mitä sinä luet? 
– Puškinin runoja.

како́й, кака́я, како́е, каки́е? = millainen, mikä, monesko

Pronomini како́й taipuu adjektiivien tavoin suvussa, luvussa ja sijassa. Sitä käytetään 

1. kysyttäessä laatua tai ominaisuutta.

Каки́е фи́льмы ты лю́бишь ?
Кака́я сего́дня пого́да ?

Millaisista elokuvista pidät?
Millainen sää tänään on?

2. kysyttäessä esineen, asian, paikan tms. nimeä.

На како́м языке́ она́ говори́т?
Како́й сего́дня день ?

Mitä kieltä hän puhuu?
Mikä viikonpäivä tänään on?

3. merkityksessä ’monesko’.

На како́м этаже́ ты живёшь?
Како́е сего́дня число́?

Monennessako kerroksessa asut?
Monesko päivä tänään on?

4. huudahduksissa ilmaisemassa hämmästystä, ihastusta tms.

Каки́е краси́вые ро́зы! Miten kauniita ruusuja!

Huom! Како́й-pronominin tavoin kysymyksissä ja huudahduksissa käytetään predikatiivina myös pronominia 
како́в, какова́, каково́, каковы́ (millainen).

Какова́/Кака́я пого́да на Ро́досе сейча́с?
Како́в/Како́й хитре́ц!

Millainen sää Rodoksella on tänään?
Onpa aika veijari!



115  VENÄJÄN KIELIOPPI  9. PRONOMINIT (МЕСТОИМЕ́НИЯ) 115

кото́рый, кото́рая, кото́рое, кото́рые? = mikä, kumpi, monesko

Pronomini кото́рый taipuu adjektiivien tavoin suvussa, luvussa ja sijassa. Sitä käytetään

1. kysyttäessä järjestystä (monesko?).

Кото́рый раз вы в Санкт-Петербу́рге? Monettako kertaa olette Pietarissa?

2. tarkennettaessa, mistä tai kummasta vaihtoehdosta on kyse (mikä/kumpi?).

Кото́рая су́мка твоя́? Mikä/Kumpi on sinun laukkusi?

чей, чья, чьё , чьи? = kenen

maskuliini feminiini neutri monikko

N чей чья чьё чьи

G чьего́ чьей чьего́ чьих

D чьему́ чьей чьему́ чьим

A elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

чью чьё elott. = nom. kalt.
eloll. = gen. kalt.

I чьим чьей чьим чьи́ми

P о чьём о чьей о чьём о чьих

Чей on kysyvä possessiivipronomini. Se noudattaa pääsanansa lukua, sukua ja sijaa. Чей-pronomini taipuu 
samalla tavoin kuin järjestysluku тре́тий ja possessiiviset adjektiivit tyyppiä ли́сий.

Чьи э́то журна́лы?
На чьей маши́не вы прие́хали ?

Kenen nämä lehdet ovat?
Kenen autolla tulitte?

9.8. Kielteiset pronominit 

Kielteiset pronominit (отрица́тельные местоиме́ния) on muodostettu kieltopartikkelien ни ja не avulla (ks. 27.5.  
ja 27.6.). Partikkeliin voi liittyä paitsi pronomini myös pronominiadverbi (ks. 28.4.).  

Ни-alkuiset kielteiset pronominit ja pronominiadverbit

Ни-alkuisten pronominien ja pronominiadverbien yhteydessä on predikaatin edessä aina kieltosana не (tai jokin  
muu kieltosana, ks. 27.5.). Kieltopartikkeliin ни liittyvät pronominit (кто, что, како́й, чей) taipuvat kuten 
vastaavat kysyvät pronominit. Mahdollinen prepositio tulee osien väliin. Pronominiadverbit (где, когда́, куда́, 
отку́да) ovat taipumattomia. 

Ми́ша никому́ не звони́л.
Она́ ни с ке́м не разгова́ривала.
Мы ни о чём не говори́ли.
Ма́ма никогда́ не смо́трит телеви́зор. 
Я никуда́ не пое́ду без тебя́!

Miša ei soittanut kenellekään.
Hän ei keskustellut kenenkään kanssa.
Me emme puhuneet mistään.
Äiti ei koskaan katso TV:tä.
En mene minnekään ilman sinua.
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Нe-alkuiset kielteiset pronominit ja pronominiadverbit

Pronomineilla не́кого (ei ketään) ja не́чего (ei mitään) ei ole nominatiivia (eikä nominatiivin kaltaista akkusatiivia). 
Muissa sijoissa pronominiosa taipuu kuten kysyvät pronominit кто ja что. Mahdollinen prepositio tulee osien väliin. 
Jälkimmäisenä osana voi olla myös taipumaton pronominiadverbi (где, когда́, куда́, отку́да). Paino on aina не-osalla. 

Не-alkuisia pronomineja ja pronominiadverbeja käytetään persoonattomissa lauseissa, joissa ne toimivat 
predikaattina yhdessä verbin infinitiivimuodon kanssa. Mennyttä tai tulevaa aikaa ilmaistaessa aikamuoto 
osoitetaan быть-verbillä (infinitiivi + бы́ло/бу́дет). Toiminnan tekijä tai kokija (ns. semanttinen subjekti) 
ilmaistaan datiivilla. Lauseen tehtävänä on ilmoittaa, että toiminta on mahdotonta, koska jokin sen  
suorittamisen kannalta välttämätön seikka puuttuu. 

Ми́ше не́кому звони́ть.
Мне не́чего де́лать.
Нам не́ о чем бы́ло говори́ть.
Ма́ме не́когда смотре́ть телеви́зор. 
На да́че не́где купа́ться.

Mišalla ei ole ketään, jolle soittaa.
Minulla ei ole mitään tekemistä.
Meillä ei ollut mitään puhuttavaa.
Äidillä ei ole aikaa katsoa TV:tä.
Mökillä ei ole uimapaikkaa.

9.9. Indefiniittiset pronominit 

Indefiniittisiä pronomineja (неопределённые местоиме́ния) ovat то-, нибу́дь- ja ли́бо-loppuiset pronominit, 
ко́е-alkuiset pronominit sekä pronominit не́который, не́кто, не́что ja не́кий. Partikkeleihin то, нибу́дь, ли́бо ja 
кое voi yhdistyä myös pronominiadverbi (ks. 28.4.).   
  

То-, нибу́дь- ja ли́бо-loppuiset pronominit ja pronominiadverbit

Partikkelit -то, -нибу́дь ja -ли́бо ovat taipumattomia. Ensimmäisenä osana on pronomini (кто, что, како́й, 
чей) tai pronominiadverbi (где, когда́, куда́, отку́да). Pronominit taipuvat kuten vastaavat kysyvät pronominit. 
Pronominiadverbit ovat taipumattomia.

То-loppuisia pronomineja ja pronominiadverbeja käytetään, kun kyseessä on tietty henkilö, esine tai asia, joka 
on puhujalle tuntematon tai jota puhuja ei halua tai voi nimetä.

Кто́-то звони́л тебе́.  
Я где́-то чита́л об э́том, то́лько не по́мню где.

Joku soitti sinulle.
Olen lukenut siitä jostain, en vain muista mistä.

Нибу́дь-loppuisia pronomineja ja pronominiadverbeja käytetään, kun kyse on kenestä tahansa henkilöstä 
tai mistä tahansa esineestä tai asiasta, joka jää tarkemmin määrittelemättä. Нибу́дь-loppuiset pronominit ja 
pronominiadverbit esiintyvät usein

1. kysymyslauseissa.

Кто́-нибу́дь звони́л мне?
Ты былá когда́-нибу́дь в А́фрике?

Onko joku soittanut minulle?
Oletko koskaan ollut Afrikassa?

2. pyynnöissä ja käskyissä.

Возьми́ каку́ю-нибу́дь из этих кни́г.
Расскажи́ что́-нибу́дь о свое́й семье́!

Ota joku näistä kirjoista.
Kerro jotain perheestäsi!
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3. ehtolauseissa.

Е́сли кто́-нибу́дь спро́сит, скажи́, что я ско́ро верну́сь. Jos joku kysyy, sano, että palaan pian.

Kirjakielessä нибу́дь-partikkelin sijaan voidaan käyttää ли́бо-partikkelia.   

Ко́е-alkuiset pronominit ja pronominiadverbit 

Ко́е-partikkeli ei taivu. Jälkimmäisenä osana on pronomini (кто, что, како́й, чей) tai pronominiadverbi (где, 
когда́, куда́, отку́да). Pronominit taipuvat kuten vastaavat kysyvät pronominit, pronominiadverbit ovat 
taipumattomia. Mahdollinen prepositio tulee osien väliin. Ко́е-alkuisia pronomineja ja pronominiadverbеja 
käytettäessä viittauksen kohteena on ihminen, esine tai asia, joka on tunnettu puhujalle, mutta ei kuulijalle.

Пётр говори́л об э́том ко́е с ке́м в министе́рстве.
(vrt. Пётр говори́л об э́том с ке́м-то в 
министе́рстве.)

Pjotr puhui tästä erään henkilön kanssa ministeriössä.
(vrt. Pjotr puhui tästä jonkun henkilön kanssa 
ministeriössä.)

Я ко́е-что́ зна́ю о нём.
(vrt. Я что́-то зна́ю о нём.)

Tiedän hänestä jotakin (yhtä sun toista).
(vrt. Tiedän hänestä jotakin.)

Pronominilla ко́е-кто́ on myös merkitys ’jotkut, eräät, muutamat’ (не́которые лю́ди, немно́гие лю́ди): Ко́е-кто́ 
из студе́нтов уже́ пришёл (Jotkut opiskelijoista ovat jo tulleet). Huomaa myös seuraavien pronominiadverbien 
merkitykset:

ко́е-где́ siellä täällä, paikoitellen, jossain: 
Ко́е-где́ на пальто́ бы́ли видны́ пя́тна (Takissa näkyi siellä täällä tahroja). 

ко́е-ка́к 1) vaivoin: 
     Я ко́е-ка́к добрала́сь до до́ма (Pääsin vaivoin kotiin asti).

2) jotenkuten, huolimattomasti, huonosti: 
     Рабо́та сде́лана ко́е-ка́к (Työ on huolimattomasti tehty).

Vertaa indefiniittisten pronominien käyttöä:

– Мне кто́-нибу́дь звони́л?

– Да, кто́-то звони́л, но я не по́мню кто.

– Onko joku soittanut minulle? 
   [ylipäätään kuka tahansa henkilö] 
– Kyllä joku soitti, mutta en muista kuka. 
   [tietty henkilö, jota puhuja ei pysty nimeämään]

– Ко́е-кто звони́л тебе́ сего́дня, догада́йся, кто    
   э́то был.

– Eräs henkilö soitti sinulle tänään, arvaa kuka. 
   [tietty henkilö, jonka puhuja tietää, mutta jota hän 
   ei (heti) ilmaise]

не́который, не́которая, не́которое = jokin, eräs
не́которые = jotkut, eräät, muutamat, eivät kaikki

Pronomini не́который taipuu adjektiivien tavoin. Se osoittaa epämääräistä asiaa. 

Не́которое вре́мя он молча́л.
Не́которые студе́нты отсу́тствовали на ле́кции.

Hän oli jonkin aikaa vaiti.
Muutamat opiskelijat olivat poissa luennolta.



118  VENÄJÄN KIELIOPPI  9. PRONOMINIT (МЕСТОИМЕ́НИЯ) 118

Pronominit не́кто; не́что; не́кий, не́кая, не́кие

Pronominit не́кто, не́что ja не́кий ovat tyylisävyltään kirjallisia ja hieman vanhahtavia. Vaikka pronominit ovat 
muodoltaan kielteisiä, niiden merkitys ei ole kielteinen.

не́кто = eräs, muuan, joku

Pronominia не́кто käytetään ainoastaan nominatiivissa. Pronominia seuraa yleensä määre: joko erisnimi tai 
prepositiorakenne.

Пришёл не́кто Королёв. 
≈ Пришёл како́й-то Королёв.

Muuan Koroljov saapui.

В ко́мнату вошёл не́кто в чёрной шля́пе. 
≈ В ко́мнату вошёл кто́-то в чёрной шля́пе.

Huoneeseen tuli joku mustahattuinen.

не́что = jokin, jotain

Pronominia не́что käytetään ainoastaan nominatiivissa ja akkusatiivissa. Yleensä pronominin jäljessä on määre.

Случи́лось не́что удиви́тельное.
≈ Случи́лось что́-то удиви́тельное. 

Tapahtui jotain ihmeellistä.

Huom! Не́что-pronominissa ч ääntyy ч:nä toisin kuin pronominissa что [што].

не́кий, не́кая, не́кие = muuan, eräs

Pronomini не́кий taipuu adjektiivien tavoin suvussa, luvussa ja sijassa. Sitä käytetään substantiivien ja 
erisnimien yhteydessä.

Прие́хал не́кий худо́жник.
≈ Прие́хал како́й-то худо́жник.

Eräs taiteilija saapui.

Выступа́ла не́кая Миха́йлова.
≈ Выступа́ла кака́я-то Миха́йлова.

Muuan Mihailova esiintyi.

9.10. Relatiivipronominit 

Relatiivipronomineja (относи́тельные местоиме́ния) ovat кото́рый, кто ja что. Niiden lisäksi relatiivilauseissa 
käytetään muitakin pronomineja ja pronominiadverbeja (ks. s. 119–120 alla).

кото́рый, кото́рая, кото́рое, кото́рые = joka

Relatiivipronominia кото́рый käytetään, kun korrelaatti eli sana, johon pronomini viittaa, on substantiivi. 
Pronomini taipuu kuten adjektiivit. Se noudattaa pääsanansa lukua ja sukua. Sijamuoto riippuu siitä, minä 
lauseenjäsenenä pronomini toimii. 

Вот мой брат, кото́рый (subj.) у́чится в МГУ.
У меня́ есть ро́дственники, кото́рых (suora obj.)  
я давно́ не ви́дел.
Же́нщина, о кото́рой (epäsuora obj.) вы говори́ли, 
моя́ лу́чшая подру́га.

Tässä on veljeni, joka opiskelee MGU:ssa.
Minulla on sukulaisia, joita en ole nähnyt pitkään 
aikaan.
Nainen, josta puhuitte, on paras ystäväni.
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кто = joka, jotka

Кто-sanaa käytetään relatiivipronominina, kun korrelaattina on henkilöön viittaava pronomini. Kieliopillisesti кто 
on yksiköllinen ja maskuliini. Sijamuoto riippuu siitä, minä lauseenjäsenenä pronomini toimii.

Те, кто (subj.) пришёл во́время, получи́ли 
авто́граф. 
Туда́ пришли́ все, кому́ (epäsuora obj.) нра́вится 
игра́ть в те́ннис, в том числе́ и наш профе́ссор.

Ne, jotka tulivat ajoissa, saivat nimikirjoituksen.

Sinne tulivat kaikki, jotka pitävät tenniksen 
pelaamisesta, mukaan lukien meidän professorimme.

Huomaa, että sivulause voi olla myös päälauseen edellä. 

Кто (subj.) не риску́ет, тот не пьёт шампа́нское. Joka ei riskeeraa, ei juo samppanjaa.

что = mikä, mitä

Что-sanaa käytetään relatiivipronominina, kun korrelaattina on neutrisukuinen pronomini tai adjektiivi. Что-
pronominin sijamuoto riippuu siitä, minä lauseenjäsenenä pronomini toimii.

Я принёс всё, что (suora obj.) ты проси́л. 
Э́то ника́к не свя́зано с тем, о чём (epäsuora obj.) 
мы говори́ли.
Э́то са́мое краси́вое, что (suora obj.) я ви́дела. 

Toin kaiken, minkä pyysit.
Se ei liity mitenkään siihen, mistä puhuimme.

Tämä on kauneinta, mitä olen nähnyt.

Huomaa, että sivulause voi olla myös päälauseen edellä.

Что (suora obj.) хочу́, то и де́лаю. Mitä haluan, sen myös teen.

Muita relatiivilauseissa käytettäviä pronomineja ja pronominiadverbeja 

Relatiivipronominien кото́рый, кто ja что lisäksi relatiivilauseissa käytetään myös kysyvää possessiivipronominia 
чей, adjektiivisia pronomineja како́й ja тако́й sekä pronominiadvebeja где, когда́, куда́, отку́да ja как (ks. 28.4.).

1. Omistamista ilmaisevissa relatiivilauseissa кото́рый-pronomini voidaan korvata pronominilla чей, jos 
korrelaatti on elollinen. Чей-pronomini on näissä tapauksissa sävyltään kirjakielisempi ja siksi harvinaisempi 
(huomaa myös sanajärjestysero). Jos korrelaatti on eloton, voidaan käyttää vain кото́рый-pronominia.

Вот писа́тель, кни́ги кото́рого / чьи кни́ги нам 
всем изве́стны.

Tässä on kirjailija, jonka kirjat ovat meille kaikille 
tunnettuja.

Вот кни́га, страни́цы кото́рой мне знако́мы с  
де́тства.

Tässä on kirja, jonka sivut ovat minulle tuttuja jo 
lapsuudesta.

2. Aikaa ja paikkaa ilmaisevissa relatiivilauseissa кото́рый-pronomini voidaan usein korvata pronominiadverbilla 
где, когда́, куда́, отку́да. Jos relatiivilauseen predikaattiverbin rektio edellyttää tiettyä prepositiota, voidaan 
käyttää vain кото́рый-pronominia. Jos korrelaattina on aikaa tai paikkaa ilmaiseva adverbi, kuten тогда́ 
(silloin), там (siellä), туда́ (sinne) tai везде́ (kaikkialla), voidaan käyttää vain pronominiadverbeja. Seuraavalla 
sivulla olevat esimerkit havainnollistavat asiaa.
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Вот дом, в кото́ром / где я роди́лся. Tässä on talo, jossa/missä olen syntynyt.

Был проведён опро́с, в кото́ром при́няли уча́стие 
студе́нты на́шего университе́та.  
[приня́ть уча́стие в чём]

Suoritettiin kysely, johon osallistui yliopistomme 
opiskelijoita.

Хочу́ жить там, где всегда́ тепло́. Haluan asua siellä, missä on aina lämmin.

3. Kun korrelaattina on substantiivi, relatiivipronominina voi toimia myös adjektiivinen pronomini како́й. 
Näissä lauseissa substantiivin määreenä on adjektiivinen pronomini тако́й ja huomio kiinnittyy laatuun.

Да́й мне таку́ю бума́гу, каку́ю я проси́ла.
vrt. Да́й мне ту́ бума́гу, кото́рую я проси́ла.

Anna minulle sellaista paperia, jollaista pyysin. 
vrt. Anna minulle se paperi, jonka pyysin. 

Substantiivin määreenä oleva тако́й-pronomini voi toimia myös vahvistavana sanana.

Нам ну́жен тако́й челове́к, кото́рому мы мо́жем 
по́лностью доверя́ть.

Tarvitsemme sellaisen henkilön, johon voimme 
luottaa täysin.

4. Tapaa ilmaisevissa sivulauseissa käytetään как-pronominia. Korrelaattina on tällöin pronominiadverbi так.

Я сде́лала всё так, как попроси́л преподава́тель. Tein kaiken niin kuin opettaja pyysi.

9.11. Lukumäärää osoittavat pronominit

Lukumäärää osoittavia pronomineja (местоиме́ния-числи́тельные) ovat kysyvä pronomini ско́лько sekä 
pronominit сто́лько ja не́сколько.

ско́лько? = kuinka monta, kuinka paljon?
сто́лько = niin monta, niin paljon
не́сколько = muutama(t), useat

N ско́лько студе́нтов / книг

G ско́льких студе́нтов / книг

D ско́льким студе́нтам / кни́гам

A ско́лько 
(elollisista myös:

студе́нтов / книг 
ско́льких студе́нтов)

I ско́лькими студе́нтами / кни́гами

P о ско́льких студе́нтах / кни́гах

Pronominit сто́лько ja не́сколько taipuvat ско́лько-pronominin tavoin. Lukumäärää osoittavien pronominien 
akkusatiivi on yleensä nominatiivin kaltainen silloinkin, kun lukusanaan liittyy elollinen substantiivi: 

Я встре́тила не́сколько (/не́скольких) ру́сских 
студе́нтов. 

Tapasin muutamia venäläisiä opiskelijoita.
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Lukusanapronominien ollessa nominatiivissa tai nominatiivin kaltaisessa akkusatiivissa substantiivi on 
genetiivissä. Aine-, abstrakti- ja kollektiivisanat ovat yksikön genetiivissä, muut sanat monikon genetiivissä. 
Muissa sijoissa lukusanapronomini ja substantiivi ovat samassa sijassa ja monikossa. Esimerkiksi:

Ско́лько этаже́й в ва́шем до́ме?
Возьми́ сто́лько книг, ско́лько хо́чешь.
Сто́лько сне́га! 
Ско́лько сне́га!
Во ско́льких стра́нах ты была́?
Артём ли́чно знако́м с не́сколькими актёрами.   

Kuinka monta kerrosta talossanne on?
Ota niin monta kirjaa kuin haluat.
Niin paljon lunta!
Miten paljon lunta!
Kuinka monessa maassa olet ollut?
Artjom tuntee henkilökohtaisesti useita näyttelijöitä.

Kun lauseen subjektina on lukusanapronomini + substantiivi, predikaatti voi olla yksikössä tai monikossa. 
Nykyään käytetään useimmiten monikkoa. Yksikköä käytettäessä sanajärjestys on usein epäsuora, substantiivi 
on eloton ja/tai verbi ilmaisee staattista tilaa. (Ks. tarkemmin 7.11.)

Не́сколько первоку́рсников бы́стро вы́полнили 
зада́ние.

Muutamat ensimmäisen vuoden opiskelijat tekivät 
tehtävän nopeasti.

На столе́ лежа́ло не́сколько журна́лов. Pöydällä oli muutamia lehtiä.

Kertauskysymyksiä luvusta 9: 

 Mitkä ovat 3. persoonan persoonapronomineja?

 Mitä termi возвра́тное местоиме́ние tarkoittaa (anna termin suomenkielinen vastine ja venäjänkielinen 

esimerkki kyseisen pronominin käytöstä)?

 Mikä on resiprookkipronominin instrumentaalimuoto? Anna esimerkki sen käytöstä c-preposition kanssa.

 Missä kahdessa tapauksessa э́то-pronomini voi esiintyä muodollisena subjektina?

 Mitä ilmaus не те ключи́ tarkoittaa suomeksi (esim. Води́тель взял не те ключи́)?

 Mihin pronominiryhmään pronomini весь kuuluu?

 Onko кто-pronominilla monikkoa?

 Miten нe-alkuiset pronominit eroavat ни-alkuisista merkitykseltään (vrt. esim. Я никому́ не звони́ла – Мне 

не́кому звони́ть)?

 Miten то- ja нибу́дь-loppuiset pronominit eroavat toisistaan merkityksensä suhteen (vrt. esim. Кто́-нибу́дь 

звони́л мне? – Кто́-то звони́л тебе́)?

 Milloin relatiivipronominia кото́рый käytetään? Entä milloin relatiivipronominiksi valitaan кто?



122  VENÄJÄN KIELIOPPI  10. SIJAMUOTOJEN KÄYTTÖ (УПОТРЕБЛЕ́НИЕ ПАДЕЖЕ́Й)

10.      SIJAMUOTOJEN KÄYTTÖ  
  (УПОТРЕБЛЕ́НИЕ ПАДЕЖЕ́Й)

10.1. Nominatiivi 

Nominatiivi (имени́тельный паде́ж) vastaa kysymyksiin кто, что? 

1. Lauseen kieliopillinen subjekti ilmaistaan nominatiivilla. 

Я учу́сь в университе́те.
На вы́ставке бы́ли краси́вые карти́ны.
У меня́ есть соба́ка.

Opiskelen yliopistossa.
Näyttelyssä oli kauniita tauluja.
Minulla on koira.

2. Nominatiivia käytetään быть-verbin preesensmuodon kanssa ilmaisemassa predikatiivia (mikä/millainen 
subjekti on). Adjektiivi voi olla pitkässä tai lyhyessä muodossa.

Она́ ветерина́р.
Москва́ – столи́ца Росси́и.
Статья́ о́чень интере́сна(я).

Hän on eläinlääkäri.
Moskova on Venäjän pääkaupunki.
Artikkeli on todella mielenkiintoinen.

Huom! Быть-verbin preteritimuodon yhteydessä predikatiivina oleva substantiivi on useimmiten 
instrumentaalissa. Puhuttaessa henkilöstä käytetään toisinaan myös nominatiivia, esim. Его́ оте́ц был швед/
шве́дом (Hänen isänsä oli ruotsalainen). Adjektiivi voi olla pitkässä tai lyhyessä muodossa. Pitkä muoto on 
instrumentaalissa tai nominatiivissa. (Ks. tarkemmin 24.2.2.). 

3. Nominatiivi ilmaisee henkilöä, jota puhutellaan.          

Ди́ма, обе́д гото́в!
Ве́ра Никола́евна, приходи́те к нам в го́сти!
Огро́мное спаси́бо за поздравле́ния, дороги́е 
друзья́!

Dima, päivällinen on valmis!
Vera Nikolajevna, tulkaa käymään meillä kylässä!
Paljon kiitoksia onnitteluista, rakkaat ystävät!

Huom! 

●● Venäjässä puhutteluilmaukset (erisnimet ja yleisnimet) erotetaan muusta lauseesta pilkuilla aivan kuten 
suomessakin.  

●● A- ja я-päätteisistä substantiiveista käytetään puhekielessä myös päätteettömiä puhuttelumuotoja tyyppiä 
мам (äiti), пап (isä), Дим (Dima), Юль (Julia), Таню́ш (Tanjuša). Esimerkiksi: Мам! Смотри́ кака́я краси́вая 
ба́бочка! (Äiti! Katso miten kaunis perhonen!)

10.2. Genetiivi 

Genetiivi (роди́тельный паде́ж) vastaa kysymyksiin кого́, чего́, чей  (чья/чьё/чьи)? 

1. Genetiivä käytetään ilmaistaessa omistamista tai kuulumista johonkin.

Э́то слова́рь бра́та.
Он аспира́нт на́шего факульте́та.

Tämä on veljen sanakirja.
Hän on tiedekuntamme jatko-opiskelija.
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2. Genetiivi voi osoittaa toiminnan suorittajan.

вопро́с студе́нта opiskelijan esittämä kysymys

3. Genetiivi voi osoittaa toiminnan kohteen.

изуче́ние ру́сского языка́
чте́ние книг

venäjän kielen opiskelu
kirjojen lukeminen

4. Genetiiviä käytetään ilmaistaessa laatua, ominaisuutta tms. (ns. laadun genetiivi). 

же́нщина сре́днего ро́ста
фотогра́фия высо́кого ка́чества
су́мка ора́нжевого цве́та 
автомоби́ль но́вого поколе́ния
челове́к большо́го ума́

keskikokoinen nainen
laadukas valokuva
oranssinvärinen laukku
uuden sukupolven auto
hyvin älykäs ihminen

5. Genetiiviä käytetään ilmaistaessa mittaa tai määrää:

a) sanojen tyyppiä буты́лка (pullo), стака́н (lasi), ча́шка (muki), кусо́к (pala) kanssa.

стака́н молока́ 
кусо́к хле́ба

lasi maitoa
pala leipää

b) sanojen мно́го (paljon), ма́ло (vähän), ско́лько (kuinka paljon/monta), сто́лько (niin paljon), не́сколько 
(muutama(t), useat), большинство́ (enemmistö), меньшинство́ (vähemmistö) ym. kanssa. Näiden sanojen 
jälkeen aine-, abstrakti- ja kollektiivisanat ovat yksikön genetiivissä, muut sanat monikon genetiivissä.

мно́го книг / сне́га / рабо́ты 
ма́ло люде́й / воды́
большинство́ студе́нтов / населе́ния

paljon kirjoja / lunta / töitä
vähän ihmisiä / vettä
enemmistö opiskelijoista / väestöstä

c) lukusanojen kanssa. Lukusanojen 2–4 ja о́ба/о́бе jälkeen substantiivi on yksikön genetiivissä. Viidestä 
lähtien sekä kollektiivilukujen ja nollan jälkeen käytetään monikon genetiiviä. Yhdistetyissä lukusanoissa 
viimeinen lukusana ratkaisee substantiivin taivutusmuodon. (Genetiiviä käytetään myös substantiivisten 
murtolukujen полови́на, треть ja че́тверть jälkeen, пол-alkuisissa yhdyssanoissa sekä lukusanan полтора́/
полторы́ yhteydessä, ks. 7.7. ja 7.8.)

В кла́ссе два́дцать два ученика́ / три́дцать пять 
ученико́в.
Мы бы́ли в Москве́ дво́е су́ток.

Luokalla on kaksikymmentäkaksi / 
kolmekymmentäviisi oppilasta.
Olimme Moskovassa kaksi vuorokautta.

6. Genetiiviä käytetään ilmaistaessa osaa jostakin kokonaisuudesta (ns. partitiivinen genetiivi, ks. 18.1.).

Вы́пей воды́.
(vrt. Вы́пей э́ту во́ду.)

Juo vettä.
(vrt. Juo tämä vesi.)
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7. Genetiivi ilmaisee puuttuvan asian, esineen tai henkilön persoonattomissa rakenteissa, joissa käytetään быть-
verbin kielteisiä muotoja нет (ei ole), не́ было (ei ollut), не бу́дет (ei tule olemaan). (Ks. tarkemmin 24.2.1.)

В за́ле не́ было свобо́дных мест. 
У Ди́мы нет вре́мени.
В э́том году́ у меня́ не бу́дет о́тпуска.

Salissa ei ollut vapaita paikkoja.
Dimalla ei ole aikaa.
Tänä vuonna minulla ei ole lomaa.

8. Transitiivisten verbien yhteydessä genetiiviä käytetään suoran objektin sijamuotona kielteisissä lauseissa. 
Tällöin se osoittaa tekemisen tai toiminnan kohdetta. Myös akkusatiivia käytetään. Genetiivi on yleinen, kun 
objektina on abstraktisana tai kielto on voimakas (ks. tarkemmin 18.1.).

Я не по́нял вопро́са.
Же́ня не чита́ет никаки́х газе́т.

En ymmärtänyt kysymystä.
Ženja ei lue mitään sanomalehtiä.

9. Genetiiviä käytetään verbien хоте́ть (imperf. haluta), ждать I (imperf. odottaa), иска́ть I (imperf. etsiä), проси́ть 
II / попроси́ть II (pyytää) ja тре́бовать I / потре́бовать I (vaatia) yhteydessä osoittamassa toiminnan kohdetta, 
kun objektina on abstraktisana. Jos objekti on konkreettinen tai määräinen, käytetään akkusatiivia.

Ма́ма попроси́ла по́мощи.
Де́ти тре́буют внима́ния.
Все́ хотя́т ми́ра.
Са́ша и́щет любви́.
(vrt. Све́та хо́чет но́вую маши́ну; Па́па и́щет очки́.)

Äiti pyysi apua.
Lapset vaativat huomiota.
Kaikki haluavat rauhaa.
Saša etsii rakkautta.
(vrt. Sveta haluaa uuden auton; Isä etsii silmälaseja.)

Huom! 

●● Verbien проси́ть/попроси́ть ja тре́бовать/потре́бовать kanssa objekti on tyypillisesti genetiivissä, kun on 
kyse epätarkasta määrästä.

Сын про́сит у отца́ де́нег.
(vrt. Сын про́сит у отца́ до́ллар.)

Poika pyytää isältään rahaa.
(Poika pyytää isältään dollaria.)

●● Verbin ждать kanssa liikennevälineiden nimitykset ja sana письмо́ (kirje) ovat usein genetiivissä: ждать 
трамва́я/авто́буса/по́езда (odottaa raitiovaunua/bussia/junaa), ждать письма́ (odottaa kirjettä). 
Akkusatiiviakin käytetään, etenkin puhekielessä ja/tai jos halutaan korostaa objektin määräisyyttä/
konkreettisuutta: Жду по́езд Москва́ – Яросла́вль (Odotan Moskovasta Jaroslavliin menevää junaa). 

10. Genetiivi osoittaa toiminnan kohdetta tiettyjen verbien yhteydessä. 

боя́ться II (imperf.) pelätä

опаса́ться I (imperf.) pelätä, olla varuillaan

пуга́ться I / испуга́ться I pelästyä, säikähtää

добива́ться I / доби́ться I pyrkiä saavuttamaan / saavuttaa

достига́ть I / дости́гнуть tai дости́чь I saavuttaa

жела́ть I / пожела́ть I toivottaa

избега́ть I / избежа́ть II välttää

каса́ться I / косну́ться I koskea, koskettaa, kosketella; käsitellä

лиша́ться I / лиши́ться II menettää

стесня́ться I (imperf.) ujostella

стыди́ться II (imperf.) hävetä
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Она́ доби́лась хоро́ших результа́тов.
Жела́ю вам хоро́шего о́тдыха.
Э́то каса́ется всех.
Больно́й лиши́лся сна.
Он стыди́тся своего́ поведе́ния.

Hän saavutti hyviä tuloksia.
Toivotan teille hyvää lomaa.
Tämä koskee kaikkia.
Potilas menetti yöunensa.
Hän häpeää käytöstään.

11. Genetiiviä käytetään erilaisissa toivotuksissa. Ne ovat elliptisiä lauseita, joista predikaattiverbi жела́ть 
(toivottaa) jätetään ilmaisematta. Genetiivi on жела́ть-verbin rektion mukainen määre. 

Прия́тного аппети́та!
Споко́йной но́чи!

Hyvää ruokahalua!
Hyvää yötä!

12. Sanoihin что ja ничего́ liittyvä määre on genetiivissä.     

Что но́вого?
Ничего́ стра́шного, всё в поря́дке.

Mitä uutta?
Ei mitään hätää, kaikki on kunnossa.

13. Komparatiivimuotojen yhteydessä genetiivi ilmaisee vertailun kohteen (ks. 5.4.).

Са́ри говори́т по-шве́дски лу́чше меня́. Sari puhuu ruotsia minua paremmin.

14. Genetiiviä käytetään päivämäärissä ja vuosiluvuissa (ks. 8.4. ja 8.5.).       

Я роди́лся 5 (пя́того) ма́рта 1997 (ты́сяча 
девятьсо́т девяно́сто седьмо́го) го́да.

Olen syntynyt 5. maaliskuuta 1997.

Genetiivillä järjestyvien prepositioiden merkitykset on kuvattu luvussa 11.1. 

10.3. Datiivi 

Datiivi (да́тельный паде́ж) vastaa kysymyksiin кому́, чему́? 

1. Datiivi ilmaisee suomen allatiivin (-lle) tavoin saajaa, vastaanottajaa tai hyötyjää.

Кому́ ты купи́л буке́т цвето́в?
Я позвони́л ба́бушке.
Покажи́ мне фотогра́фии!

Kenelle ostit kukkakimpun?
Soitin isoäidille.
Näytä minulle valokuvia!

2. Datiivia käytetään ilmaistaessa ikää.

Ско́лько вам лет?
Мне два́дцать оди́н год.
Ма́льчику пять лет.

Minkä ikäinen olette?
Olen 21-vuotias.
Poika on viisi vuotta.
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3. Persoonattomissa lauseissa ja infinitiivilauseissa (ks. luvut 25 ja 17.2.) datiivia käytetään ilmaisemaan 
semanttista subjektia eli henkilöä, joka on toiminnan suorittaja tai tilan kokija. Predikaattina on tällöin:

a) modaalinen predikatiivinen adverbi, kuten мо́жно (voi, saa), на́до (täytyy), ну́жно (täytyy, on tarpeen), 
невозмо́жно (on mahdotonta), нельзя́ (ei saa, ei voi), необходи́мо (on välttämätöntä).

Мне ну́жно сходи́ть в магази́н.
Вам нельзя́ кури́ть.
Де́тям на́до ложи́ться спать во́время.

Minun täytyy käydä kaupassa.
Ette saa polttaa.
Lasten täytyy mennä ajoissa nukkumaan.

b) olotilaa, tunnetta tms. osoittava о-päätteinen adverbi tai substantiivi жаль (sääli), лень (laiskottaa), пора́ (on aika).

Ба́бушке хо́лодно.
Студе́нтам бы́ло ве́село.
Нам пора́ идти́ домо́й.
Мне жаль тебя́!

Isoäidillä on kylmä.
Opiskelijoilla oli hauskaa.
Meidän on aika lähteä kotiin.
Minun käy sinua sääliksi / on sääli sinua!

c) persoonaton ся-loppuinen verbi tai verbi везти́ I / повезти́ I (onnistaa).

Мне хо́чется пойти́ в кино́.
Де́тям не спало́сь.
Ей удало́сь убеди́ть всех.
Мне ка́жется, что э́то помога́ет.
Нам повезло́ с пого́дой. 

Minun tekee mieli lähteä elokuviin.
Lapsia ei nukuttanut.
Hänen onnistui vakuuttaa kaikki.
Minusta tuntuu, että siitä on apua.
Meitä onnisti sään suhteen.

d) verbin infinitiivimuoto.

Что мне де́лать?
Мне не реши́ть э́ту зада́чу. 

Mitä minun pitäisi tehdä?
En pysty ratkaisemaan tätä tehtävää.

e) kielteinen не-alkuinen pronomini tai adverbi (ks. 9.8.).

Ко́ле не́чего де́лать.
Нам не́где отдыха́ть.

Koljalla ei ole mitään tekemistä.
Meillä ei ole paikkaa, missä lomailla.

4. Datiivia käytetään eräiden adjektiivien kanssa. Adjektiivit toimivat useimmiten predikatiiveina ja ovat silloin 
lyhyessä muodossa (ks. 5.2. ja 5.3.). 

благода́рный kiitollinen jllkn подо́бный jkn kaltainen

ве́рный uskollinen jllkn поле́зный hyödyllinen jllkn

знако́мый tuttu jllkn сво́йственный ominainen jllkn

изве́стный tunnettu jllkn дорого́й kallis, rakas jllkn

интере́сный mielenkiintoinen jllkn прия́тный miellyttävä jllkn

ну́жный tarpeellinen jllkn рад, -а, -ы iloinen jstk

Я благода́рен вам за по́мощь.
Э́то чу́вство знако́мо нам всем.
Ма́ма ра́да пода́рку.

Olen teille kiitollinen avusta.
Tämä tunne on tuttu meille kaikille.
Äiti on iloinen lahjasta.
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5. Datiivia käytetään eräiden verbien kanssa osoittamassa toiminnan kohdetta (epäsuora objekti).

ве́рить II / пове́рить II uskoa jhk/jkta

вреди́ть II / повреди́ть II vahingoittaa jtak/jkta

доверя́ть I (imperf.) luottaa jhk/jkhun

зави́довать I / позави́довать I kadehtia jkta

запреща́ть I / запрети́ть II kieltää jkta

изменя́ть I / измени́ть II5 pettää jkta

меша́ть I / помеша́ть I häiritä jkta

нра́виться II / понра́виться II miellyttää jkta

помога́ть I / помо́чь I auttaa jkta

прика́зывать I / приказа́ть I käskeä jkta

ра́доваться I / обра́доваться I iloita, ilahtua jstak

сове́товать I / посове́товать I neuvoa jkta

сочу́вствовать I (imperf.) tuntea myötätuntoa jkta kohtaan

удивля́ться I / удиви́ться II hämmästellä / hämmästyä jtak

Он не ве́рил слу́хам.
(mutta: ве́рить в Бо́га ’uskoa Jumalaan’)
Де́ти помога́ли ба́бушке.
Сове́тую вам прочита́ть э́ту статью́.

Hän ei uskonut huhuihin.

Lapset auttoivat isoäitiä.
Neuvon teitä lukemaan tämän artikkelin.

Huom! Kiinnitä erityistä huomiota datiivin käyttöön seuraavien verbien yhteydessä: 

учи́ть II / научи́ть II opettaa jtak

учи́ться II / научи́ться II opiskella, opetella, oppia jtak

И́ра у́чит дете́й ру́сскому языку́.
Ма́ша постоя́нно у́чится чему́-то но́вому.

Ira opettaa lapsille venäjän kieltä.
Maša opiskelee/oppii koko ajan jotain uutta.

Verbin учи́ть/научи́ть yhteydessä datiivi osoittaa ’mitä opetetaan’. Suomen kielessä tämä ilmaistaan 
akkusatiivilla. Venäjässä akkusatiivi ilmaisee tämän verbin yhteydessä ’kenelle opetetaan’. Verbin учи́ться/
научи́ться yhteydessä datiivi ilmaisee ’mitä opiskellaan/opitaan’, ja sitä vastaa suomen kielessä akkusatiivi.

6. Datiivia käytetään substantiivin па́мятник (patsas, muistomerkki) kanssa osoittamassa henkilöä, jonka 
muistolle teos on omistettu.

па́мятник Достое́вскому Dostojevskin patsas

Datiivilla järjestyvien prepositioiden merkitykset on kuvattu kohdassa 11.2. 

14

14 Kun verbillä изменя́ть/измени́ть on merkitys ’muuttaa’, toiminnan kohde (suora objekti) ilmaistaan akkusatiivilla: Мы 
измени́ли свои́ пла́ны на о́тпуск (Muutimme lomasuunnitelmiamme).
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10.4. Akkusatiivi 

Akkusatiivi (вини́тельный паде́ж) vastaa kysymyksiin кого́, что? 

1. Akkusatiivia käytetään transitiivisten verbien yhteydessä suoran objektin sijamuotona osoittamassa 
tekemisen tai toiminnan kohdetta (tietyissä tapauksissa käytetään myös genetiiviä, ks. tarkemmin 18.1.).

Каку́ю му́зыку ты лю́бишь? 
Я ви́дела его́ вчера́ на ры́нке.

Millaisesta musiikista pidät?
Näin hänet eilen torilla.

2. Akkusatiivia käytetään ilmaistaessa toiminnan kestoa (kuinka kauan?) tai toistuvuutta (kuinka usein?) 
imperfektiivisen predikaattiverbin yhteydessä.

И́ра живёт в Москве́ три го́да.
Де́душка звони́т нам ка́ждую неде́лю. 

Ira on asunut Moskovassa kolme vuotta.
Isoisä soittaa meille joka viikko.

3. Akkusatiivia käytetään ilmaistaessa matkan pituutta liikettä osoittavien verbien yhteydessä sekä hintaa tai 
painoa verbien сто́ить II (imperf. maksaa) ja ве́сить II (imperf. painaa) yhteydessä.

Мы прошли́ киломе́тр.
Биле́т на матч сто́ит ты́сячу рубле́й.
Э́тот ка́мень ве́сит килогра́мм.

Kuljimme kilometrin.
Lippu otteluun maksaa tuhat ruplaa.
Tämä kivi painaa kilon.

Akkusatiivilla järjestyvien prepositioiden merkitykset on kuvattu kohdassa 11.3.

10.5. Instrumentaali 

Instrumentaali (твори́тельный паде́ж) vastaa kysymyksiin кем, чем? 

1. Instrumentaali ilmaisee välinettä, jonka avulla toiminta suoritetaan. Suomessa on tällöin yleensä adessiivi (-lla).

писа́ть карандашо́м 
лови́ть ры́бу у́дочкой

kirjoittaa lyijykynällä
kalastaa ongella

2. Instrumentaali ilmaisee kulkuvälinettä, jolla matka suoritetaan.

лете́ть самолётом (= на самолёте)
е́хать по́ездом (= на по́езде)

matkustaa lentokoneella
matkustaa junalla

3. Instrumentaali ilmaisee tapaa, jolla toiminta suoritetaan. Suomessa on tällöin usein adessiivi (-lla).

говори́ть ти́хим/гро́мким го́лосом
писа́ть краси́вым по́черком
е́хать автосто́пом

puhua hiljaisella/kovalla äänellä
kirjoittaa kauniilla käsialalla
matkustaa liftaamalla

4. Instrumentaalia käytetään ilmaistaessa vuorokauden- ja vuodenaikaa.

по́здним ве́чером (= по́здно ве́чером)
про́шлым ле́том

myöhään illalla
viime kesänä
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5. Passiivilauseessa toiminnan suorittaja (agentti) voidaan ilmaista instrumentaalilla.

Статья́ напи́сана изве́стным исто́риком. Artikkelin on kirjoittanut kuuluisa historioitsija.

6. Instrumentaalia käytetään mm. adjektiivien бога́тый (rikas), бе́дный (köyhä), дово́льный/недово́льный 
(tyytyväinen/tyytymätön) ja изве́стный (kuuluisa, tunnettu) kanssa. Adjektiivit toimivat useimmiten 
predikatiiveina ja ovat silloin lyhyessä muodossa (ks. 5.2. ja 5.3.). 

Го́род изве́стен свои́ми моста́ми.
О́вощи бога́ты витами́нами, но бедны́ кало́риями.

Сестра́ была́ дово́льна пода́рком.

Kaupunki on kuuluisa silloistaan.
Vihanneksissa on runsaasti vitamiineja, mutta vähän 
kaloreita.
Sisko oli tyytyväinen lahjaan.

7. Instrumentaalia käytetään eräiden ammattiin ja työhön liittyvien verbien kanssa.

Гали́на рабо́тает врачо́м.
Ива́на вы́брали председа́телем.
Её назна́чили ре́ктором университе́та.

Galina työskentelee lääkärinä.
Ivan valittiin puheenjohtaksi.
Hänet nimitettiin yliopiston rehtoriksi.

8. Instrumentaalia käytetään ns. kopulaverbien kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat mm. verbit де́латься I /  
сде́латься I (tulla/muuttua joksikin), каза́ться I / показа́ться I (näyttää/tuntua/vaikuttaa joltakin), 
ока́зываться I / оказа́ться I (osoittautua joksikin), станови́ться II / стать I (tulla joksikin), явля́ться I (imperf. 
olla jokin/jonkinlainen).

Ли́за ста́нет перево́дчиком.
Фи́льм показа́лся мне интере́сным.
Докуме́нт оказа́лся подде́льным.

Lizasta tulee kääntäjä.
Elokuva vaikutti minusta kiinnostavalta.
Asiakirja osoittautui väärennökseksi.

9. Instrumentaalia käytetään быть-verbin yhteydessä ilmaisemassa predikatiivia (mikä/millainen subjekti on).  
Huom! Nominatiivia käytetään aina preesensissä, muissa tapauksissa instrumentaali on joko ainut tai 
pääasiallinen vaihtoehto (ks. tarkemmin 24.2.2). 

Ты бу́дешь хоро́шим учи́телем.
Он бы́л приле́жным шко́льником.

Sinusta tulee hyvä opettaja.
Hän oli ahkera koululainen.

10. Instrumentaalia käytetään eräiden verbien kanssa osoittamassa toiminnan kohdetta (epäsuora objekti).

боле́ть I / заболе́ть I sairastaa / sairastua

владе́ть I / овладе́ть I osata, taitaa / omaksua

восхища́ться I (imperf.) ihastella 

горди́ться II (imperf.) olla ylpeä

дыша́ть II / подыша́ть II hengittää

занима́ться I / заня́ться I harrastaa, opiskella / ryhtyä jhk puuhaan

интересова́ться I / заинтересова́ться I olla kiinnostunut / kiinnostua

кома́ндовать I (imperf.) komentaa

любова́ться I (imperf.) ihastella

наслажда́ться I / наслади́ться II nauttia

облада́ть I (imperf.) omata

по́льзоваться I / воспо́льзоваться I käyttää, hyödyntää   
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пра́вить I (imperf.) ohjata, johtaa

рискова́ть I / рискну́ть I riskeerata

руководи́ть II (imperf.) johtaa

увлека́ться I / увле́чься I olla innostunut / innostua, kiinnostua

управля́ть I (imperf.) ohjata, johtaa

Де́ти боле́ют гри́ппом.
Мой бра́т владе́ет пятью́ языка́ми.
Я оста́вила окно́ откры́тым, что́бы дыша́ть све́жим 
во́здухом.
Ма́ма наслажда́лась тишино́й.
Не риску́й свои́м здоро́вьем!
Никола́й руководи́т кружко́м.

Lapset sairastavat flunssaa.
Veljeni osaa viittä kieltä.
Jätin ikkunan auki saadakseni (hengittääkseni) raitista 
ilmaa.
Äiti nautti hiljaisuudesta.
Älä riskeeraa terveyttäsi!
Nikolai ohjaa kerhoa.

Instrumentaalilla järjestyvien prepositioiden merkitykset on kuvattu kohdassa 11.4.

10.6. Prepositionaali 

Prepositionaalia (предло́жный паде́ж) käytetään vain prepositioiden kanssa. Prepositionaalilla järjestyvien 
prepositioiden merkitykset on kuvattu kohdassa 11.5. 

10.7.  Prepositiollisten sijamuotojen käytöstä verbin rektionmukaisena  
määreenä

Sijamuotojen käytön yhteydessä on tuotu esiin joitakin keskeisiä verbejä, jotka edellyttävät, että niihin liittyvä 
määre on joko genetiivissä, akkusatiivissa, datiivissa tai instrumentaalissa (ks. 10.2.–10.5.). Prepositiottomien 
sijamuotojen lisäksi verbin rektionmukaisena määreenä voi olla myös prepositiorakenne eli ns. prepositiollinen 
sijamuoto (предло́жно-паде́жная констру́кция/фо́рма). Esimerkiksi: 

мечта́ть I (imperf.) об о́тдыхе haaveilla lomasta

благодари́ть II / поблагодари́ть II за по́мощь kiittää avusta

состоя́ть II (imperf.) из двух часте́й koostua kahdesta osasta

Näissä esimerkeissä venäjän verbin rektio on varsin helppo päätellä suomen kielen pohjalta, mutta läheskään 
aina näin ei ole. Verbin rektio on tärkeä painaa mieleen samalla, kun opettelee itse verbin ja sen taivutuksen. 
Alla olevaan taulukkoon on koottu valikoidusti joitakin keskeisiä verbejä, joiden rektiona on prepositiollinen 
sijamuoto. 

в + akkusatiivi

ве́рить II (imperf.) в себя́ uskoa itseensä

влюбля́ться I / влюби́ться II в актёра rakastua näyttelijään

вме́шиваться I / вмеша́ться I в чужи́е дела́ sekaantua muiden asioihin

игра́ть I (imperf.) в бадминто́н pelata sulkapalloa
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на + akkusatiivi

влия́ть I / повлия́ть I на реше́ние суда́ vaikuttaa tuomioistuimen päätökseen

жа́ловаться I / пожа́ловаться I на всё valittaa kaikesta

наде́яться I (imperf.) на успе́х luottaa menestykseen

обижа́ться I / оби́деться II на всех loukkaantua kaikille

полага́ться I / положи́ться II на дру́га luottaa ystävään

серди́ться II / рассерди́ться II на бра́та olla vihainen / suuttua veljelle

соглаша́ться I / согласи́ться II на предложе́ние suostua ehdotukseen

за + akkusatiivi

боро́ться I (imperf.) за мир taistella rauhan puolesta

выходи́ть II / вы́йти I за́муж за иностра́нца mennä naimisiin ulkomaalaisen miehen kanssa

держа́ть II (imperf.) ребёнка за́ руку pitää lasta kädestä

от + genetiivi

зави́сеть II (imperf.) от усло́вий riippua olosuhteista

защища́ться I / защити́ться II от жары́ suojautua helteeltä

отка́зываться II / отказа́ться I от насле́дства kieltäytyä perinnöstä

отлича́ться I / отличи́ться II от други́х  erota muista

страда́ть I (imperf.) от стре́сса 
(vrt. страда́ть ревмати́змом)

kärsiä stressistä 
(vrt. potea/sairastaa reumatismia)

к/по + datiivi

относи́ться II / отнести́сь I к вопро́су с понима́нием suhtautua kysymykseen ymmärtäväisesti

приближа́ться I / прибли́зиться II к го́роду lähestyä kaupunkia

привыка́ть I / привы́кнуть I к усло́виям tottua/sopeutua olosuhteisiin

стреми́ться II (imperf.) к гармо́нии   pyrkiä harmoniaan

скуча́ть I (imperf.) по дру́гу ikävöidä ystävää

с + instrumentaali

боро́ться I (imperf.) с престу́пностью (myös: про́тив 
престу́пности)

taistella rikollisuutta vastaan

встреча́ться I / встре́титься II с друзья́ми tavata ystävien kanssa

здоро́ваться I / поздоро́ваться I с сосе́дом tervehtiä naapuria

знако́миться II / познако́миться II с ру́сскими 
тури́стами

tutustua venäläisiin turisteihin

проща́ться I / попроща́ться I с ро́дственниками hyvästellä sukulaiset

сове́товаться I / посове́товаться I с колле́гой kysyä neuvoa kollegalta, neuvotella kollegan kanssa

соглаша́ться I / согласи́ться II с му́жем olla samaa mieltä aviomiehen kanssa

справля́ться I / спра́виться II с рабо́той selviytyä/suoriutua työstä

ссо́риться II / поссо́риться II с роди́телями riidellä vanhempien kanssa

ста́лкиваться I / столкну́ться I с тру́дностями törmätä ongelmiin, kohdata ongelmia

за + instrumentaali

следи́ть II (imperf.) за собы́тиями seurata tapahtumia

уха́живать I (imperf.) за детьми́ hoitaa lapsia, huolehtia lapsista
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над + instrumentaali

рабо́тать I (imperf.) над рома́ном työskennellä romaanin parissa

смея́ться I (imperf.) над други́ми nauraa muille

в + prepositionaali

нужда́ться I (imperf.) в по́мощи tarvita apua

обвиня́ть I / обвини́ть II в несправедли́вости syyttää epäoikeudenmukaisuudesta

признава́ться I / призна́ться I в свои́х оши́бках myöntää/tunnustaa omat virheensä

сомнева́ться I (imperf.) в свои́х си́лах epäillä omia voimiaan

убежда́ться I / убеди́ться II в необходи́мости 
реше́ния

vakuuttua ratkaisun välttämättömyydestä

на + prepositionaali

говори́ть I (imperf.) на ру́сском языке́ puhua venäjää

жени́ться II (imperf./perf.) на иностра́нке mennä naimisiin ulkomaalaisen naisen kanssa

игра́ть I (imperf.) на гита́ре soittaa kitaraa

о + prepositionaali

беспоко́иться II (imperf.) о де́тях olla huolissaan lapsista

грусти́ть II (imperf.) o про́шлом murehtia menneitä

ду́мать I / поду́мать I о дру́ге ajatella ystävää

забо́титься II (imperf.) о свое́й семье́ pitää huolta perheestään

Eräiden paikanilmausten kanssa esiintyvien verbien kohdalla venäjä ja suomi eroavat toisistaan sen suhteen, 
mihin kysymykseen (missä/mistä/mihin) prepositioilmaus vastaa. Esimerkiksi:

venäjä: где?  suomi: mistä? 

покупа́ть I / купи́ть II в магази́не ostaa kaupasta

чита́ть I / прочита́ть I в газе́те lukea lehdestä

иска́ть I / найти́ I в библиоте́ке etsiä / löytää kirjastosta

смотре́ть II / посмотре́ть II в словаре́ katsoa sanakirjasta

отсу́тствовать I (imperf.) на уро́ке olla poissa oppitunnilta

проверя́ть I / прове́рить II в календаре́ tarkistaa kalenterista

venäjä: где?  suomi: mihin?

остава́ться I / оста́ться I в го́роде jäädä kaupunkiin

оставля́ть I / оста́вить II до́ма jättää kotiin

забыва́ть I / забы́ть I в по́езде unohtaa junaan

писа́ть I / написа́ть I в дневнике́ kirjoittaa päiväkirjaan

приним́ать I / приня́ть I уча́стие в ко́нкурсе osallistua kilpailuun

уча́ствовать I (imperf.) в ко́нкурсе osallistua kilpailuun

тону́ть I / утону́ть I в реке́ hukkua, upota jokeen
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Yllä luetelluissa tapauksissa venäjän verbin rektio korostaa tilanteen staattisuutta: missä silloin oltiin, kun verbin 
kuvaama toiminta tapahtui (esim. забыва́ть/забы́ть в по́езде), missä jotakin sijaitsi jo ennen tapahtumahetkeä 
(esim. смотре́ть/посмотре́ть в словаре́) tai missä jokin edelleen sijaitsee tapahtumahetken jälkeen (esim. 
писа́ть/написа́ть в дневнике́). Muunlaiset erot paikanilmausten rektioissa ovat harvinaisempia, esim.  

venäjä: куда? suomi: mistä?

опа́здывать I / опозда́ть I на по́езд myöhästyä junasta

смотре́ть II / посмотре́ть II в окно́ katsoa ikkunasta

Käymistä ilmaisevien verbien yhteydessä oleva paikanilmaus vastaa venäjässä kysymykseen куда́, kun taas 
suomen käydä-verbi vastaa kysymykseen ”missä”:

venäjä: куда? suomi: missä? 

ходи́ть II (imperf.) в магази́н käydä kaupassa (kävellen) 

е́здить II (imperf.) на да́чу käydä mökillä (kulkuvälineellä)

заходи́ть II (imperf.) к сосе́дям pistäytyä naapureiden luona 

Verbien lisäksi muidenkin sanaluokkien sanat voivat saada määreekseen prepositiollisen sijamuodon, esim. 
интере́с к му́зыке (kiinnostus musiikkiin), разреше́ние от дире́ктора (johtajan lupa), ба́нка из-под ко́фе 
(tyhjä kahvipurkki), характе́рный для ру́сских (venäläisille luonteenomainen), серди́тый на сосе́дей (vihainen 
naapureille), далеко́ от до́ма (kaukana kotoa).

Kertauskysymyksiä luvusta 10: 

 Missä kahdessa lauseopillisessa tehtävässä nominatiivi voi toimia?

 Mitä sijamuotoa seuraavat verbit vaativat: боя́ться II (pelätä), ве́сить II (painaa), зави́довать I (kadehtia), 

жела́ть I (toivottaa), по́льзоваться I (käyttää), помога́ть I (auttaa)?

 Mitä sijamuotoa adjektiivin дово́лен (tyytyväinen jhk) kanssa käytetään? Entä adjektiivin рад (iloinen jstk)? 

 Mitä erityistä verbin тре́бовать I / потре́бовать I (vaatia) käyttöön liittyy objektin sijavalinnan suhteen?

 Mikä on semanttisen subjektin sija, kun predikaattina on modaalinen adverbi tyyppiä на́до (täytyy), ну́жно 

(täytyy, on tarpeen), нельзя́ (ei saa, ei voi)?

 Mikä on termin твори́тельный паде́ж vastine suomessa? Millä nimellä akkusatiivia kutsutaan venäjäksi?

 Käännä seuraavat ilmaukset venäjäksi: tottua/sopeutua olosuhteisiin, myöhästyä junasta, katsoa 

sanakirjasta, tarvita apua, kärsiä stressistä.
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11.     PREPOSITIOT (ПРЕДЛО́ГИ)

11.1. Genetiivillä järjestyvät prepositiot

без 1. ilman
2. vaille
3. eräissä sanonnoissa

чай без са́хара
без че́тверти два
без исключе́ния
без сомне́ния

tee ilman sokeria
varttia vaille kaksi
poikkeuksetta
epäilemättä

близ / 
вблизи́

lähellä близ/вблизи́ до́ма lähellä taloa

вдоль pitkin идти́ вдоль бе́рега kulkea rantaa pitkin

вме́сто sijaan, asemesta положи́ть мёд вме́сто са́хара laittaa hunajaa sokerin sijaan

вне ulkopuolella вне го́рода
вне опа́сности

kaupungin ulkopuolella
turvassa

внутри́ sisäpuolella внутри́ зда́ния rakennuksen sisällä

во́зле vieressä, vierellä,  
viereen, viereltä

жить во́зле па́рка
останови́ть маши́ну во́зле до́ма

asua puiston vieressä
pysäyttää auto talon viereen

вокру́г ympärillä вокру́г до́ма talon ympärillä

впереди́ edessä, edellä, eteen идти́ впереди́ други́х
он сел впереди́ меня́ 

kävellä muiden edellä
hän istuutui eteeni

для varten / -lle пода́рок для ма́мы
для меня́ вре́мя до́рого

lahja äitiä varten / äidille
aika on minulle kallista

до 1. asti, saakka

2. ennen

до стадио́на
до по́здней но́чи
до обе́да

stadionille asti
myöhään yöhön
ennen päivällistä

из jstk (-sta/-stä,  
toisinaan -lta/ltä)

прие́хать из Москвы́ / из Росси́и
не́которые из них
вино́ из я́блок

saapua Moskovasta/ Venäjältä
jotkut heistä
omenaviini

из-за 1. takaa
2. vuoksi, takia

из-за угла́
из-за дождя́

nurkan takaa
sateen vuoksi

из-под 1. alta
2. astia tms., jossa on   
    säilytetty jtak

из-под крова́ти
стака́нчик из-под йо́гурта

sängyn alta
jogurttipurkki (tyhjä)

кро́ме 1. paitsi
2. lisäksi, ohella

все, кро́ме Ири́ны
кро́ме откры́ток, она́ купи́ла 
тетра́ди 

kaikki paitsi Irina
korttien lisäksi hän osti vihkoja

ми́мо ohi ми́мо теа́тра teatterin ohi

накану́не aattona накану́не пра́здника juhlan aattona

напро́тив vastapäätä напро́тив теа́тра teatteria vastapäätä

о́коло 1. lähellä, luona
2. noin, lähes

око́ло на́шего до́ма
о́коло ста ме́тров

talomme lähellä/luona
noin sata metriä

от 1. -lta/-ltä, luota

2. välimatka
3. muita tapauksia

письмо́ от бра́та
прийти́ от врача́
от Москвы́ до Вы́борга
недалеко́ от го́рода
лека́рство от ка́шля

kirje veljeltä
tulla lääkärin luota
Moskovasta Viipuriin
lähellä kaupunkia
yskänlääke

позади́ 
/ сза́ди

takana, taakse она́ шла позади́ нас
я оста́лся сиде́ть позади́ них

hän kulki perässämme
jäin istumaan heidän taakseen
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по́сле jälkeen по́сле рабо́ты töiden jälkeen

посреди́ keskellä посреди́ ко́мнаты
(по)среди́ ле́та

keskellä huonetta
keskellä kesää

про́тив 1. vastapäätä 
2. vastaan

(на)про́тив шко́лы
про́тив предложе́ния

koulua vastapäätä
ehdotusta vastaan

ра́ди vuoksi, tähden я де́лаю э́то ра́ди дете́й teen tämän lasten vuoksi

сза́ди
/ позади́

takana, taakse она́ сиде́ла сза́ди меня́
он сел сза́ди меня́

hän istui takanani
hän istuutui taakseni

среди́ 1. keskellä

2. joukossa,  
    keskuudessa

(по)среди́ двора́
(по)среди́ но́чи
среди́ молодёжи

keskellä pihaa
keskellä yötä
nuorison keskuudessa

у 1. luona, vieressä

2. omistaja

у окна́
быть в гостя́х у бра́та
у меня́ но́вая маши́на
у неё дли́нные во́лосы

ikkunan luona/vieressä
olla kylässä veljen luona
minulla on uusi auto
hänellä on pitkät hiukset

с 1. jstk (-sta/-stä, 
    -lta/ltä)

2. lähtien

взять кни́гу со стола́
верну́ться с ю́га
прийти́ с рабо́ты
с понеде́льника

ottaa kirja pöydältä
palata etelästä
tulla töistä
maanantaista lähtien

11.2. Datiivilla järjestyvät prepositiot

благодаря́ ansiosta благодаря́ отцу́ isän ansiosta

вопреки́ vastoin вопреки́ ожида́ниям vastoin odotuksia

к 1. luokse
2. mennessä

к дру́гу
к ве́черу

ystävän luo
iltaan mennessä

навстре́чу vastaan, kohti вы́йти навстре́чу гостя́м mennä vieraita vastaan

по 1. pitkin / jssak

2. -isin
3. ala, ammatti tms.

4. välityksellä

5. mukaan

6. vuoksi, takia (syy)
7. perusteella

8. luokittelukriteerin mukaan

9. distributiivinen rakenne  
    (ks. 7.10.)
10. eri kohteisiin

11. jtkn pintaa tms. vasten

идти́ по коридо́ру
ходи́ть по ко́мнате
по суббо́там
экза́мен по исто́рии
специали́ст по ру́сскому языку́
говори́ть по телефо́ну
посла́ть по по́чте
по пла́ну
по пра́вилам
отсу́тствовать по боле́зни
узна́ть по го́лосу
ро́дственник по отцу́
по профе́ссии врач
финн по национа́льности
по одному́ ча́су в день
пропуска́ть по одному́
разли́ть по стака́нам
по́сле обе́да все разошли́сь 
по свои́м ко́мнатам
дождь стуча́л по кры́ше

kulkea käytävää pitkin
kävellä huoneessa
lauantaisin
historian tentti
venäjän kielen asiantuntija
puhua puhelimessa
lähettää postitse
suunnitelman mukaan
sääntöjen mukaan
olla poissa sairauden vuoksi
tunnistaa äänestä 
sukulainen isän puolelta
ammatiltaan lääkäri
kansallisuudeltaan suomalainen 
tunnin kunakin päivänä
päästää yksitellen
kaataa laseihin
päivällisen jälkeen kaikki 
poistuivat huoneisiinsa 
sade ropisi kattoa vasten

согла́сно mukaan согла́сно зако́ну lain mukaan (= mukaisesti)
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11.3. Akkusatiivilla järjestyvät prepositiot

в 1. jhk

2. eräissä ajanilmauksissa

3. muita tapauksia

войти́ в ко́мнату
перее́хать в Росси́ю
положи́ть кни́гу в су́мку
в пя́тницу 
в час
раз в неде́лю
игра́ть в футбо́л
ве́рить в Бо́га

astua huoneeseen sisään
muuttaa Venäjälle
laittaa kirja laukkuun
perjantaina
kello yhdeltä
kerran viikossa
pelata jalkapalloa
uskoa Jumalaan

за 1. taakse
2. jssak ajassa
3. ennen
4. puolesta

за куст
за три часа́
за час до отхо́да по́езда
я сде́лал э́то за тебя́

pensaan taakse
kolmessa tunnissa
tuntia ennen junan lähtöä
tein sen sinun puolestasi

на 1. jhk 

2. jksik ajaksi
3. komparatiivin kanssa

4. adjektiivin похож kanssa

прийти́ на стадио́н
пойти́ на конце́рт
поста́вить ва́зу на стол
на ме́сяц
на неде́лю ра́ньше
на четы́ре го́да ста́рше
до́чка похо́жа на ма́му

saapua stadionille
lähteä konserttiin
laittaa maljakko pöydälle
kuukaudeksi
viikkoa aikaisemmin
neljä vuotta vanhempi
tytär on äitinsä näköinen

несмотря́ на huolimatta пойти́ на пляж несмотря́ на 
плоху́ю пого́ду

lähteä rannalle huonosta 
säästä huolimatta

по 1. asti, saakka 
2. distributiivinen rakenne 
    (ks. 7.10.)

по пя́тое ма́рта
по шесть часо́в в день
в ка́ждой ко́мнате по две 
крова́ти

viidenteen maaliskuuta
6 tuntia kunakin päivänä
jokaisessa huoneessa on 
kaksi sänkyä

под 1. alle
2. muita tapauksia

под дива́н
под ве́чер
танцева́ть под му́зыку

sohvan alle
illansuussa
tanssia musiikin tahdissa

про,
puhek.

jstak aiheesta говори́ть про пое́здку
(= говори́ть о пое́здке)

puhua matkasta

с jnk kokoinen (likimääräisyys) разме́ром с кула́к
высото́й с метр

nyrkin kokoinen
(noin) metrin korkuinen

сквозь läpi, kautta сквозь тума́н sumun läpi

спустя́ kuluttua спустя́ два го́да
/ два го́да спустя́

kahden vuoden kuluttua

че́рез 1. yli
2. läpi, kautta
3. kuluttua
4. välityksellä

перейти́ через доро́гу
прое́хать через це́нтр
через мину́ту
через перево́дчика

mennä tien yli / ylittää tie
ajaa keskustan läpi
minuutin kuluttua
tulkin välityksellä

Huom! Myös postpositio наза́д järjestyy akkusatiivilla: неде́лю наза́д (viikko sitten).
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11.4. Instrumentaalilla järjestyvät prepositiot

за 1. takana, ääressä

2. aikana
3. hakemaan jtk

4. jäljessä, perässä

за до́мом
за столо́м
за обе́дом
пойти́ за хле́бом
посла́ть за по́чтой
он шёл за мной

talon takana
pöydän ääressä
päivällisen aikana
lähteä hakemaan leipää
lähettää hakemaan postia
hän kulki perässäni

ме́жду15 1. välissä, välillä, väliin, välille 
    (paikka/aika)

2. keskuudessa, kesken

ме́жду столо́м и стено́й
ме́жду двумя́ и тремя́ (часа́ми)
поста́вить ме́жду о́кнами
ме́жду друзья́ми

pöydän ja seinän välissä
kahden ja kolmen välillä
laittaa ikkunoiden väliin
ystävien kesken

над 1. yläpuolella, yllä
2. muita tapauksia

над мо́рем
рабо́тать над диссерта́цией
смея́ться над други́ми

meren yläpuolella
työskennellä väitöskirjan parissa
nauraa muille

пе́ред 1. edessä
2. (juuri) ennen

перед зда́нием
перед экза́меном

rakennuksen edessä
ennen tenttiä

под 1. alla
2. muita tapauksia

под крова́тью
под руково́дством
под наблюде́нием

sängyn alla
johdolla
valvonnassa

с 1. kanssa, kera

2. tapa

3. toivotuksissa

4. muita tapauksia

с роди́телями
ко́фе с са́харом
с удово́льствием
с ра́достью
С Но́вым го́дом!
поздравля́ю тебя́ с днём 
рожде́ния      
с ка́ждой мину́той
с наступле́нием но́чи
ря́дом с Ю́лией
вме́сте с друзья́ми

vanhempien kanssa
kahvi sokerilla
mielihyvin, mielellään
ilomielin
Hyvää uutta vuotta!
onnittelen sinua syntymä-
päivän johdosta
hetki hetkeltä
yön koittaessa
Julian vieressä
yhdessä ystävien kanssa

11.5. Prepositionaalilla järjestyvät prepositiot

в 1. jssak

2. eräissä ajanilmauksissa

3. vaatetus/asusteet

4. olotila

5. etäisyys

в библиоте́ке
в Росси́и
в а́вгусте
в про́шлом году́
в 1920-х года́х7 
в XX ве́ке
в мо́лодости
прийти́ в джи́нсах
де́вочка в си́нем пла́тье
мужчи́на в очка́х
в возмуще́нии
в негодова́нии
в у́жасе
в трёх ме́трах от до́ма

kirjastossa
Venäjällä
elokuussa
viime vuonna
1920-luvulla
1900-luvulla
nuoruudessa
tulla farkuissa
tyttö sinisessä mekossa
silmälasipäinen mies
närkästyneenä
suutuksissaan
kauhuissaan
3:n metrin päässä talosta

15 Prepositio ме́жду voi järjestyä myös genetiivillä, etenkin eräissä idiomeissa: esim. чита́ть ме́жду строк (lukea rivien välistä), 
ме́жду двух огне́й (kahden tulen välissä; kirjaimellisessa merkityksessä kuitenkin ме́жду двумя́ огня́ми).

16 Vuosikymmeniä ilmaistaessa käytetään myös akkusatiivia: в 1920-е го́ды.

16
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на 1. jssak

2. ajanilmauksissa неде́ля- 
    sanan kanssa 
3. kulkuneuvot
4. muita tapauksia

на столе́
на мосту́
на вы́ставке
на ю́ге
на про́шлой неде́ле

на маши́не
говори́ть на ру́сском языке́ 
(= по-ру́сски)
игра́ть на гита́ре

pöydällä
sillalla
näyttelyssä
etelässä
viime viikolla

autolla
puhua venäjän kieltä

soittaa kitaraa

о jstak aiheesta расска́зывать о пла́нах
мечта́ть о пое́здке
писа́ть об эконо́мике

kertoa suunnitelmista
haaveilla matkasta
kirjoittaa taloudesta

по jälkeen по оконча́нии университе́та valmistuttuaan yliopistosta 

при 1. aikana, hallitessa
2. läsnä ollessa
3. yhteydessä
4. muita tapauksia

при Петре́ Пе́рвом
при де́тях
при университе́те 
при све́те ла́мпы
при луне́
при реше́нии пробле́мы

Pietari Suuren aikaan
lasten läsnä ollessa
yliopiston yhteydessä 
lampun valossa
kuun valossa
ongelmaa ratkaistaessa 
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12.           JOHDANTOA VERBIOPPIIN 
    (О́БЩИЕ СВЕ́ДЕНИЯ О ГЛАГО́ЛЕ) 

Venäjän ja muiden slaavilaisten kielten verbijärjestelmän keskeinen erityispiirre on aspekti (вид) kieliopillisena 
kategoriana (граммати́ческая катего́рия). Aspektikategorialla on kaksi arvoa: imperfektiivinen aspekti 
(несовершéнный вид) ja perfektiivinen aspekti (совершéнный вид). Imperfektiivinen aspekti kuvaa 
päättymätöntä, tavanomaista tai toistuvaa toimintaa. Perfektiivinen aspekti kuvaa ajallisesti rajattua totaalista 
toimintaa, joka muodostaa yhden kokonaisuuden. Jokainen verbimuoto ilmaisee jompaakumpaa aspektia.

Verbimuodot jaetaan kahteen pääryhmään: finiittisiin (спряга́емые фо́рмы глаго́ла) ja infiniittisiin 
(неспряга́емые фо́рмы глаго́ла). Finiittiset muodot kuuluvat aina johonkin kolmesta tapaluokasta 
(наклоне́ние), jotka ovat: indikatiivi (изъяви́тельное наклоне́ние), imperatiivi (повели́тельное наклоне́ние) 
ja konditionaali (сослага́тельное/усло́вное наклоне́ние). Infiniittisiä muotoja ovat infinitiivi (инфинити́в 
/ неопределённая фо́рма глаго́ла), partisiipit (прича́стие/прича́стия) ja gerundit (дееприча́стие/
дееприча́стия). Infinitiivi ja gerundit ovat taipumattomia. Partisiipit taipuvat adjektiivien tavoin suvussa (род), 
luvussa (число́) ja sijamuodossa (паде́ж). 

Indikatiivissa on kolme aikamuotoa (вре́мя/времена́ глаго́ла): preesens (настоя́щее вре́мя), preteriti 
(проше́дшее вре́мя) ja futuuri (бу́дущее вре́мя). Imperfektiivisillä verbeillä on kaikki aikamuodot. 
Perfektiivisillä verbeillä on preteriti ja futuuri, mutta ei preesensiä. Preesensissä (imperfektiivinen aspekti) ja 
yksinkertaisessa futuurissa (perfektiivinen aspekti) verbit taipuvat persoonamuodoissa. Taivutusluokkia on 
kaksi: I konjugaatio (пе́рвое спряже́ние) ja II konjugaatio (второ́е спряже́ние).1 Persoonapäätteet ilmaisevat 
persoonan lisäksi lukua. Preteritillä on suku- ja lukupäätteet, mutta ei persoonapäätteitä. Konditionaalissa ja 
imperatiivissa ei eroteta aikamuotoja. Imperatiivilla on yksikön ja monikon 2. persoonan muodot. Preteritin 
tavoin konditionaalilla ei ole persoonapäätteitä.

Venäjän verbeillä on kaksi pääluokkaa: aktiivi (действи́тельный зало́г) ja passiivi (страда́тельный зало́г). 
Pääluokka kertoo, onko lauseen kieliopillinen subjekti predikaattiverbin ilmaiseman toiminnan suorittaja vai  
sen kohde: aktiivissa kieliopillinen subjekti osoittaa toiminnan suorittajan ja passiivissa toiminnan kohteen. 

Passiivin muodostus liittyy venäjässä verbin transitiivisuuteen (перехо́дность), sillä passiivimuotoja 
muodostetaan pääsääntöisesti vain transitiiviverbeistä. Transitiiviverbejä (перехо́дные глаго́лы) ovat verbit, 
jotka myönteisessä lauseessa voivat saada määreekseen suoran akkusatiiviobjektin (прямо́е дополне́ние). 
Muut verbit ovat joko epäsuorasti transitiivisia (ко́свенно-перехо́дные глаго́лы) tai intransitiivisia 
(неперехо́дные глаго́лы). Epäsuorasti transitiivisten verbien yhteydessä objekti ilmaistaan jollakin muulla 
muodolla kuin akkusatiivilla (tai akkusatiivia vastaavalla genetiivillä, ks. 18.1.). Tällöin puhutaan epäsuorasta 
objektista (ко́свенное дополне́ние). Intransitiiviverbit eivät voi saada objektia lainkaan. Ся-loppuiset verbit, 
joita kutsutaan myös refleksiiviverbeiksi (возвра́тные глаго́лы), eivät yleensä voi olla transitiivisia (mutta voivat 
olla epäsuorasti transitiivisia).

Oman erikoisryhmänsä venäjän (ja muiden slaavilaisten kielten) verbijärjestelmässä muodostavat ns. liikeverbit 
(глаго́лы движе́ния). Toisin kuin esimerkiksi aspektin tai aikamuodon tapauksessa kyse ei ole kieliopillisesta 
kategoriasta, vaan rajatusta joukosta liikettä ilmaisevia verbejä, jotka muodostavat omanlaisensa systeemin ja 
eroavat siten muista, ns. tavallisista verbeistä.

1 Termiä спряже́ниe (taivutus; taivutusluokka, konjugaatio) käytetään puhuttaessa nimenomaan verbien taivutuksesta.  
 Nominien taivutuksesta käytetään termiä склоне́ние.

17

17
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Alla olevaan taulukkoon on koottu edellä esille tulleet venäjän verbeihin liittyvät kieliopilliset kategoriat. Lisäksi 
taulukosta käy ilmi kunkin kategorian arvot (граммати́ческое значе́ние / грамме́ма) eli ne vaihtoehdot, joiden 
suhteen kyseistä kategoriaa ilmaisevat kieliopilliset muodot ovat oppositiossa.

kategorian arvot

aspekti 
(катего́рия ви́да)

1. imperfektiivinen aspekti (несовершéнный вид)
2. perfektiivinen aspekti (совершéнный вид)

tapaluokka 
(катего́рия наклоне́ния)

1. indikatiivi (изъяви́тельное наклоне́ние) 
2. imperatiivi (повели́тельное наклоне́ние) 
3. konditionaali (сослага́тельное/усло́вное наклоне́ние)

aikamuoto 
(катего́рия вре́мени)

1. preesens (настоя́щее вре́мя)
2. preteriti (проше́дшее вре́мя)
3. futuuri (бу́дущее вре́мя)

persoona 
(катего́рия лица́)

1. ensimmäinen persoona (пе́рвое лицо́)
2. toinen persoona (второ́е лицо́)
3. kolmas persoona (тре́тье лицо́) 

luku 
(катего́рия числа́)

1. yksikkö (еди́нственное число́)
2. monikko (мно́жественное число́)

suku 
(катего́рия ро́да)

1. maskuliini (мужско́й род)
2. feminiini (же́нский род)
3. neutri (сре́дний род)

sija 
(катего́рия падежа́)

1. nominatiivi (имени́тельный паде́ж)
2. genetiivi (роди́тельный паде́ж)
3. datiivi (да́тельный паде́ж)
4. akkusatiivi (вини́тельный паде́ж)
5. instrumentaali (твори́тельный паде́ж)
6. prepositionaali (предло́жный паде́ж)

pääluokka 
(катего́рия зало́га)

1. aktiivi (действи́тельный зало́г)
2. passiivi (страда́тельный зало́г)

transitiivisuus 
(катего́рия перехо́дности)

1. transitiiviverbit (перехо́дные глаго́лы)
2. epäsuorasti transitiiviset verbit (ко́свенно-перехо́дные глаго́лы)
3. intransitiiviverbit (неперехо́дные глаго́лы)

Kertauskysymyksiä luvusta 12: 

 Millä nimellä perfektiivistä aspektia kutsutaan venäjäksi?

 Mikä on termin повели́тельное наклоне́ние suomenkielinen vastine?

 Nimeä pääluokat suomeksi ja venäjäksi. 

 Venäjän kielessä on kolme infiniittistä verbimuotoa. Nimeä ne suomeksi ja venäjäksi.

 Kuinka monta arvoa persoonakategorialla on venäjässä? Mitkä ne ovat?

 Mitkä ovat venäjän aikamuotokategorian kolme arvoa suomeksi ja venäjäksi? 

 Onko konditionaalilla aikamuodot?

 Miten aktiivi ja passiivi eroavat toisistaan venäjässä?

 Mikä on suoran objektin sijamuoto venäjässä?

 Mitä tarkoitetaan epäsuorasti transitiivisilla verbeillä? Millä nimellä niitä kutsutaan venäjäksi?
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13.           ASPEKTI (ВИД ГЛАГО́ЛА)

Venäjän kielessä on kaksi aspektia: imperfektiivinen ja perfektiivinen (несовершéнный и совершéнный 
вид). Venäjässä aspekti on kieliopillinen kategoria, joka kattaa kaikki verbit: jokainen verbimuoto edustaa 
jompaakumpaa aspektia. 

Suurimmalla osalla venäjän verbeistä on sekä imperfektiivinen että perfektiivinen aspekti, jotka ilmaisevat 
samaa leksikaalista merkitystä ja muodostavat keskenään aspektiparin (видова́я па́ра), esim. смотре́ть/
посмотре́ть (katsoa), писа́ть/написа́ть (kirjoittaa), улыба́ться/улыбну́ться (hymyillä)2. Aspektilla tarkoitetaan 
puhujan näkökulmaa kuvattuun tilanteeseen. Imperfektiivinen aspekti kuvaa itse toimintaa eli prosessia. 
Toiminta voi olla päättymätöntä (ei loppuun suoritettua tai tuloksellista), jatkuvaa, toistuvaa tai tavanomaista. 
Esimerkiksi:

1. А́ня лежи́т на дива́не и чита́ет. Anja makaa sohvalla ja lukee.

2. Ми́ша игра́ет в бадминто́н три ра́за в неде́лю. Miša pelaa sulkapalloa kolme kertaa viikossa.

3. Что ты де́лала вчера́ ? Mitä teit eilen?

4. Он ча́сто вспомина́л своё де́тство. Hän muisteli usein lapsuuttaan.

5. Мы весь день собира́ли грибы́. Keräsimme sieniä koko päivän.

6. Ле́том я бу́ду отдыха́ть на мо́ре. Kesällä vietän lomaa meren rannalla.

7. Ко́ля до́лго реша́л судо́ку, но так и не реши́л его́.  Kolja yritti pitkään ratkaista sudokua, mutta ei 
saanut sitä ratkaistua.

Perfektiivinen aspekti kuvaa ajallisesti rajattua totaalista toimintaa. Huomion kohteena voi olla toiminnan 
loppuun suorittaminen, lopputulos, kertaluonteisuus, yhtäkkisyys tai toiminnan alku. Esimerkiksi:

8. О́ля научи́лась пла́вать за неде́лю. Olja oppi uimaan viikossa.

9. Де́душка лёг спать в де́вять часо́в. Isoisä kävi nukkumaan yhdeksältä.

10. Пе́тя засмея́лся. Petja puhkesi nauruun.

11. За́втра я переведу́ э́тот текст. Käännän tämän tekstin huomenna.

12. Она́ прочита́ет статью́ к ве́черу. Hän lukee artikkelin iltaan mennessä.

Seuraavat esimerkit havainnollistavat aspektien merkityseroa:

13. Ива́н гото́вил еду́. Ivan valmisti ruokaa. 

14. Ива́н пригото́вил еду́. Ivan valmisti ruoan.

Esimerkissä (13) imperfektiivisen aspektin verbi гото́вить ilmaisee kuvatulla hetkellä käynnissä olevaa prosessia. 
Lause ei ota kantaa siihen, saatiinko toiminta jossain vaiheessa päätökseen eli tuliko ruoka valmiiksi vai ei. 
Esimerkissä (14), jossa predikaattina on perfektiivisen aspektin verbi пригото́вить, verbin kuvaama toiminta 
nähdään yhtenä kokonaisuutena ja huomio kiinnittyy lopputulokseen: Ivan sai ruoan valmiiksi.

2 Tässä kieliopissa aspektiparit annetaan aina samassa järjestyksessä: ensin imperfektiivisen aspektin infinitiivi ja sitten 
perfektiivisen, esim. дава́ть/дать (antaa). Jos verbistä ei anneta aspektiparin molempia jäseniä tai verbi on aspektipariton, 
perfektiivisen aspektin verbit merkitään yläindeksillä, esim. датьP. Esimerkkilauseissa esiintyvien verbien aspektia ei ole 
merkitty, koska se on useimmiten pääteltävissä esimerkkiin välittömästi liittyvistä selityksistä ja tarpeen mukaan selvitettävissä 
sanakirjan avulla.

18

18
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Vaikka suomen kielestä puuttuu venäjän verbeille ominainen kieliopillinen aspektikategoria, aspektuaalisia 
merkityksiä ilmaistaan myös suomessa. Suomessa lauseiden (13) ja (14) välinen ero tuodaan esiin objektin 
sijamuodon avulla (partitiivi vs. akkusatiivi). Objektin sijavalintaa pidetään suomen kielen merkittävimpänä 
muodollisena aspektin osoittimena. Toisinaan suomen kielen aikamuodoilla on sama tehtävä kuin venäjän 
aspekteilla. Venäjässä toiminnan peräkkäisyys ilmaistaan perfektiivisen aspektin avulla (ks. tarkemmin s. 178), 
kun taas suomessa samassa tehtävässä käytetään pluskvamperfektiä ja perfektiä: 

15. Когда́ я прочита́ла статью́, я пошла́ в кино́. Kun olin lukenut artikkelin, lähdin elokuviin.

16. Когда́ я прочита́ю статью́, я пойду́ в кино́. Kun olen lukenut artikkelin, lähden elokuviin.

Eräissä tapauksissa aspektien merkityserot ilmaistaan suomessa leksikaalisin keinoin: 

17. Друзья́ угова́ривали Никола́я оста́ться, но 
напра́сно.

Ystävät yrittivät suostutella Nikolaita jäämään, 
mutta turhaan.

Друзья́ уговори́ли Никола́я оста́ться ещё на 
оди́н день.

Ystävät saivat suostuteltua Nikolain jäämään 
vielä yhdeksi päiväksi.

18. Са́ша поступа́л на юриди́ческий факульте́т. Saša pyrki opiskelemaan oikeustieteelliseen 
tiedekuntaan.

Са́ша поступи́л на юриди́ческий факульте́т. Saša pääsi opiskelemaan oikeustieteelliseen 
tiedekuntaan.

Imperfektiivisen aspektin verbit угова́ривать ja поступа́ть viittaavat yritykseen ja niiden perfektiiviset vastineet 
(уговори́ть ja поступи́ть) onnistumiseen. On kuitenkin paljon tapauksia, joissa venäjän aspektien merkityserot 
eivät tule suomen kielessä millään tavalla esiin.

13.1. Aspekti ja aikamuoto

Aspektikategoria nivoutuu tiiviisti aikamuotokategoriaan eli tempukseen. Imperfektiivisillä verbeillä on kaikki 
kolme aikamuotoa: mennyt aika eli preteriti (проше́дшее вре́мя), nykyhetki eli preesens (настоя́щее вре́мя) 
ja tuleva aika eli futuuri (бу́дущее вре́мя). Perfektiivisillä verbeillä on preteriti ja futuuri, mutta ei preesensiä. 
Preesensin puuttuminen on luonnollista; onhan yksi perfektiivisen aspektin keskeisimmistä ominaisuuksista 
toiminnan ilmaiseminen yhtenä ehjänä, suljettuna kokonaisuutena, kun taas preesens osoittaa parhaillaan 
tapahtuvaa, pysyvää tai toistuvaa toimintaa. Alla oleva taulukko havainnollistaa aspektikategorian ja 
aikamuotokategorian yhteyttä:

imperfektiivinen aspekti perfektiivinen aspekti

preteriti Ве́чером мы смотре́ли телеви́зор.
Illalla katsoimme televisiota.

Ве́чером мы посмотре́ли фильм.
Illalla katsoimme elokuvan.

preesens А́ня рису́ет живо́тных.
Anja piirtää eläimiä.

—

futuuri Я бу́ду писа́ть сочине́ние весь день.
Aion kirjoittaa ainetta koko illan.

Я допишу́ сочине́ние за час.
Kirjoitan aineen loppuun tunnissa.

Aikamuodon lisäksi aspektin valintaan vaikuttavat mm. verbin tapaluokka, lauseen myönteisyys tai kielteisyys,  
verbin leksikaalinen merkitys ja lauseyhteys. Aspektien merkityksiä ja käyttöä kuvataan tarkemmin aikamuotojen,  
tapaluokkien ja infinitiivin käsittelyn yhteydessä (ks. luvut 16 ja 17). 
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13.2. Aspektien muodostus

Useimmiten aspektiparin muodostavat verbit eroavat toisistaan prefiksin (пре́фикс) eli etuliitteen (приста́вка) 
tai suffiksin eli johtopäätteen (су́ффикс) suhteen. Prefiksien ja suffiksien ohella aspektipareissa voi esiintyä myös 
muunlaisia eroja. 

13.2.1. Aspektipareissa ilmeneviä eroja

1. Aspektiparin verbit eroavat etuliitteen suhteen. Imperfektiivisen aspektin verbi on etuliitteetön. 
Perfektiivisen aspektin verbi on muodostettu siitä etuliitteen avulla.

буди́ть II разбуди́ть II herättää

ви́деть II уви́деть II nähdä

гото́вить II пригото́вить II valmistaa

де́лать I сде́лать I tehdä

писа́ть I написа́ть I kirjoittaa

пить I вы́пить I juoda

пуга́ть I испуга́ть I pelästyttää

ра́доваться I обра́доваться I iloita / ilahtua

смотре́ть II посмотре́ть II katsoa

чита́ть I прочита́ть I lukea

Huom! Samaan kantaverbiin voidaan liittää eri etuliitteitä. Jos etuliite antaa verbille uuden merkityksen, 
perfektiivinen verbi ei muodosta kantaverbinsä kanssa aspektiparia (ks. 13.2.3.). 

2. Aspektiparin verbit eroavat suffiksin suhteen. 

a) imperfektiivisessä aspektissa on suffiksi -а-/-я-, perfektiivisessä -и-

броса́ть I бро́сить II heittää

встреча́ть I встре́тить II tavata

выступа́ть I вы́ступить II esiintyä

изменя́ть I измени́ть II muuttaa

изуча́ть I изучи́ть II tutkia, opiskella

конча́ть I ко́нчить II lopettaa

отвеча́ть I отве́тить II vastata

получа́ть I получи́ть II saada

приглаша́ть I пригласи́ть II kutsua

b) imperfektiivisessä aspektissa on suffiksi -ыва-/-ива-/-ева-/-ва-, perfektiivisessä -а-/-и-/-е-

заболева́ть I заболе́ть I sairastua

опа́здывать I опозда́ть I myöhästyä

пока́зывать I показа́ть I näyttää

продлева́ть I продли́ть II pidentää

расска́зывать I рассказа́ть I kertoa

рассма́тривать I рассмотре́ть II tarkastella
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спра́шивать I спроси́ть II kysyä

угова́ривать I уговори́ть II suostutella

успока́ивать I успоко́ить II rauhoitella

c) imperfektiivisessä aspektissa on suffiksi -а-/-ыва-/-ива-, perfektiivisessä -ну-

взгля́дывать I взгляну́ть I katsahtaa, vilkaista

затра́гивать I затро́нуть I koskettaa

крича́ть II кри́кнуть I huutaa, kirkua, parkua / huudahtaa, kiljaista, parkaista

отдыха́ть I отдохну́ть I levätä, lomailla

погиба́ть I поги́бнуть I menehtyä, tuhoutua

пры́гать I пры́гнуть I hyppiä, hypellä / hypätä

улыба́ться I улыбну́ться I hymyillä

Huom! Osa ну-suffiksillisista verbeistä on aspektiltaan imperfektiivisiä, ja niillä voi olla etuliitteellä 
muodostettu perfektiivinen pari, esim. га́снуть I / пога́снуть I (sammuа); сле́пнуть I / осле́пнуть I (sokeutua); 
со́хнуть I / засо́хнуть I (kuivua).

d) imperfektiivisessä aspektissa suffiksi on -ва-, perfektiivinen aspekti on suffiksiton

встава́ть I встать I nousta

дава́ть I дать8 antaa

забыва́ть I забы́ть I unohtaa

одева́ть I оде́ть I pukea

остава́ться I оста́ться I jäädä

открыва́ть I откры́ть I avata

убива́ть I уби́ть I tappaa, murhata

умыва́ть I умы́ть I pestä

устава́ть I уста́ть I väsyä

Huom! Suffiksaatio voi aiheuttaa vartalossa konsonantin tai vokaalin muutoksen, esim. приглаша́ть I / 
пригласи́ть II (kutsua); опа́здывать I / опозда́ть I (myöhästyä). Myös paino saattaa langeta eri tavuille, esim. 
конча́ть I / ко́нчить II (lopettaa); отвеча́ть I / отве́тить II (vastata).

e) imperfektiivisessä aspektissa suffiksi on -á- (painollinen), perfektiivisessä -a- (painoton)

отреза́ть I отре́зать I leikata (irti)

насыпа́ть I насы́пать I kaataa, sirotella

Huom! Tähän ryhmään kuuluvat verbit taipuvat preesensissä ja futuurissa eri tavoin: 

●● отреза́ть: отреза́ю, отреза́ешь, отреза́ют; отре́зать: отре́жу, отре́жешь, отре́жут
●● насыпа́ть: насыпа́ю, насыпа́ешь, насыпа́ют; насы́пать: насы́плю, насы́плешь, насы́плют

19

19 Verbiltä датьp puuttuu konjugaatiomerkintä, koska sen taivutuskaava ei ole I eikä II konjugaation mukainen. Дать-verbin lisäksi 
epäsäännöllisiin verbeihin lukeutuvat mm. verbit есть (syödä), хоте́ть (haluta) ja бежа́ть (juosta) sekä kaikki näistä verbeistä 
etuliitteen avulla muodostetut verbit, kuten изда́тьp (julkaista), вы́бежатьp (juosta ulos) ja надое́стьp (kyllästyttää). Verbien 
датьP, есть, хоте́ть ja бежа́ть taivutus on kuvattu sivulla 163.
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3. Aspektiparin verbit eroavat vartalon suhteen.

выбира́ть I вы́брать I valita

начина́ть I нача́ть I alkaa, aloittaa

поднима́ть I подня́ть I nostaa

помога́ть I помо́чь I auttaa

понима́ть I поня́ть I ymmärtää

посыла́ть I посла́ть I lähettää

принима́ть I приня́ть I ottaa vastaan, hyväksyä

собира́ть I собра́ть I koota, kerätä

убира́ть I убра́ть I siivota

умира́ть I умере́ть I kuolla

4. Aspektiparin verbit eroavat sekä etuliitteen että suffiksin suhteen.

ве́шать I пове́сить II ripustaa, hirttää

кла́няться I поклони́ться II kumartaa

куса́ть I укуси́ть II purra

покупа́ть I купи́ть II ostaa

роня́ть I урони́ть II pudottaa

сажа́ть I посади́ть II istuttaa

Huom! Aspektiparissa покупа́ть/купи́ть etuliitteinen verbi edustaa poikkeuksellisesti imperfektiivistä aspektia.

5. Aspektiparin verbit on muodostettu eri sanoista.

брать I взять I ottaa

говори́ть II сказа́ть I puhua, sanoa

класть I положи́ть II asettaa (vaakatasoon)

лови́ть II пойма́ть I yrittää saada kiinni, pyydystää / saada kiinni

ложи́ться II лечь I käydä makuulle, mennä nukkumaan

сади́ться II сесть I istuutua

станови́ться II стать I tulla joksikin

13.2.2. Verbien etuliitteet

Etuliitteitä (приста́вка) eli prefiksejä (пре́фикс) on venäjän kielessä paljon, ja samaan kantaverbiin voidaan 
liittää useita eri etuliitteitä. Useimmiten etuliite muuttaa verbin perfektiiviseksi, esim. де́лать/сде́лать (tehdä), 
писа́ть/написа́ть (kirjoittaa). Aspektin merkityksen lisäksi etuliite voi antaa verbille uuden merkityksen 
tai merkitysvivahteen, esim. чита́ть (lukea)  дочита́ть (lukea loppuun / tiettyyn kohtaan asti). Jos verbin 
leksikaalinen merkitys muuttuu etuliitteen myötä, perfektiivinen verbi ei muodosta kantaverbinsä kanssa 
aspektiparia. Näiden verbien imperfektiiviset parit muodostetaan perfektiivisestä verbistä suffiksin avulla,  
esim. дочита́ть  дочи́тывать (ks. 13.2.3.). 



146  VENÄJÄN KIELIOPPI  13. ASPEKTI (ВИД ГЛАГО́ЛА)

Samalla etuliitteellä voi olla useita eri merkityksiä. Seuraavaan taulukkoon on koottu joitakin esimerkkejä 
keskeisimpien etuliitteiden perusmerkityksistä.3

в(о)- входи́ть II / войти́ I в ко́мнату
вкла́дывать I / вложи́ть II письмо́ в конве́рт

astua sisään huoneeseen
panna kirje kirjekuoreen (kirjekuoren sisään)

вы- выбра́сывать I / вы́бросить II ста́рые ве́щи
выходи́ть II / вы́йти I из ко́мнаты

heittää pois vanhat tavarat
astua ulos huoneesta

до- допи́сывать I / дописа́ть I расска́з 
дое́хатьp I до це́нтра

kirjoittaa kertomus loppuun 
ajaa keskustaan asti

за- запи́сывать I / записа́ть I а́дрес
заходи́ть II / зайти́ I в магази́н
заходи́ть II / зайти́ I за де́рево
заплыва́ть I / заплы́ть I далеко́ в мо́ре
запла́катьP I

kirjoittaa osoite muistiin (/ylös)
pistäytyä kaupassa 
mennä puun taakse
uida kauas merelle
purskahtaa itkuun (toiminnan alku)

из-, 
ис-

исключа́ть I / исключи́ть II студе́нта из 
университе́та
издава́ть I / изда́ть кни́гу
испи́сывать I / исписа́ть I весь блокно́т

erottaa opiskelija yliopistosta (jstak ulos/pois)

julkaista kirja (ulos/esille)
kirjoittaa koko muistikirja täyteen

на- накле́ивать I / накле́ить II ма́рку на конве́рт
надева́ть I / наде́ть I пла́тье

liimata postimerkki kirjekuoreen (päälle)
pukea mekko ylle

о-, 
об(о)-

обду́мывать I / обду́мать I все дета́ли
обходи́ть II / обойти́ I боло́то
обходи́ть II / обойти́ I вокру́г зда́ния 
опра́шивать I / опроси́ть II всех 
прису́тствующих

harkita kaikki yksityiskohdat (perehtyä huolellisesti)
kiertää suo (ohittaa kiertämällä)
kiertää rakennuksen ympäri
kysyä kaikilta läsnäolijoilta (toiminta kohdistuu 
kaikkiin/useisiin kohteisiin)

от(о)- отреза́ть I / отре́зать I кусо́к хле́ба
отходи́ть II / отойти́ I от окна́
откла́дывать I / отложи́ть II журна́л
отгова́ривать I / отговори́ть II сестру́ от 
пое́здки

leikata pala leipää (irti jstak)
mennä kauemmas (loitontua) ikkunan luota
pistää aikakauslehti syrjään
saada/suostutella sisko luopumaan matkasta 
(toiminnan mitätöiminen)

пере-, 
пре-

переходи́ть II / перейти́ I (через) у́лицу
переезжа́ть I / перее́хать I на но́вую кварти́ру
перечи́тывать I / перечита́ть I статью́
перереза́ть I / перере́зать I верёвку
переса́ливать I / пересоли́ть II суп
пересма́тривать I / пересмотре́ть II все 
фотогра́фии
перепи́сываться I с подру́гой

ylittää katu
muuttaa uuteen asuntoon (paikasta toiseen)
lukea artikkeli uudelleen
leikata naru poikki
panna keittoon liikaa suolaa
katsella läpi kaikki valokuvat (kaikki kohteet)

olla kirjeenvaihdossa ystävän kanssa 
(vastavuoroinen toiminta)

по- пое́хатьp I
почита́тьp I

lähteä (toiminnan alku)
lukea jonkin aikaa

3  Huomautuksia etuliitteistä: 1) Kirjoitusasuja ис- ja рас- käytetään soinnittomalla konsonantilla (п, ф, к, т, ш, с, х, ц, ч, щ) alkavien 
verbinvartaloiden yhteydessä, muussa tapauksessa etuliitteet ovat muodossa из- ja раз-, esim. испа́чкатьp (liata, tahrata), 
распеча́татьp (tulostaa); изуча́ть (tutkia, opiskella), разби́тьp (rikkoa, särkeä). 2) Konsonanttiin päättyvään etuliitteeseen (в-, 
об-, от-, под-, пред-, раз, с- jne.) lisätään usein o, jos verbinvartalo alkaa kahdella konsonantilla, esim. войти́p (astua sisään); 
подозрева́тьP (epäillä). Välivokaalia käytetään myös verbin taivutusmuodoissa, esim. счестьP (pitää jnak): я сочту́, ты сочтёшь, 
они́ сочту́т. Välivokaali lisätään myös, jos konsonanttiin päättyvän etuliitteen jälkeen seuraa konsonantti + ь, esim. разви́тьP 
(kehittää): я разовью́, ты разовьёшь, они́ разовью́т 3) Konsonanttiin päättyvän etuliitteen jälkeen kirjoitetaan kova merkki,  
jos verbinvartalo alkaa kirjaimella е, ё, ю tai я, esim. въезжа́ть/въе́хать (ajaa sisään).

20

20
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под(о)- подкла́дывать I / подложи́ть II поду́шку под 
го́лову
подплыва́ть I / подплы́ть I к бе́регу
подлива́ть I / подли́ть I молока́ в ко́фе
подслу́шивать I / подслу́шать I разгово́р

asettaa tyyny pään alle

uida rantaa kohti (lähestyminen)
lisätä maitoa kahviin 
kuunnella salaa keskustelua

пред(о)- предска́зывать I / предсказа́ть I бу́дущее ennustaa tulevaisuutta (ennakoiva toiminta)

при- приезжа́ть I / прие́хать I в Москву́
пришива́ть I / приши́ть I пу́говицу к пальто́
приоткрыва́ть I / приоткры́ть I две́рь
прислу́шиваться I / прислу́шаться I к 
ти́хой мело́дии

saapua Moskovaan (perille)
ommella nappi takkiin (kiinni)
raottaa ovea (hieman)
kuunnella tarkasti (syventyä kuuntelemaan) 
hiljaista melodiaa

про- пробега́ть I / пробежа́ть через двор
прова́ливаться I / провали́ться II под лёд
проходи́ть II / пройти́ I киломе́тр
проболе́тьp I ме́сяц
проезжа́ть I / прое́хать I ми́мо теа́тра
проезжа́ть I / прое́хать I остано́вку  
проду́мывать I / проду́мать I отве́т

juosta pihan poikki
pudota jäihin (läpi)
kävellä kilometri (jkn välimatka)
sairastaa kuukausi (jkn aika)
ajaa teatterin ohi
ajaa (vahingossa) pysäkin ohi 
harkita vastausta huolellisesti

раз(о)-, 
рас-

разделя́ть I / раздели́ть II докла́д на две ча́сти

разбра́сывать I / разброса́ть I ве́щи повсю́ду

jakaa esitelmä kahteen osaan (jakaminen osiin, 
erottaminen)
levitellä tavaroita kaikkialle (eri suuntiin)

с(о)- сходи́ть II / сойти́ I с ле́стницы
стира́ть I / стере́ть I пыль со стола́
спи́сывать I / списа́ть I фо́рмулу с доски́
свя́зывать I / связа́ть I верёвки
созва́ниваться I / созвони́ться I с подру́гой

tulla alas portaita
pyyhkiä pöly pöydältä (poistaa pinnalta)
kirjoittaa kaava taululta (kopioida, jäljentää)
sitoa narut yhteen
soitella ystävän kanssa (keskinäinen toiminta)

у- уходи́ть II / уйти́ I с рабо́ты lähteä (poistua) töistä

Huom! Seuraavissa tapauksissa etuliite antaa verbille uuden lisämerkityksen, mutta toisin kuin yleensä se ei 
muuta imperfektiivisen aspektin verbiä perfektiiviseksi: 

etuliitteetön verbi 
(imperf. asp. )

etuliitteen avulla muodostettu uusi verbi 
(imperf. asp.) 

etuliitteen merkitys

страда́ть I
(kärsiä)

сострада́ть I
(tuntea sääliä, osoittaa myötätuntoa) ’yhteinen toiminta tai 

tunne’чу́вствовать I
(tuntea)

сочу́вствовать I
(tuntea myötätuntoa)

ви́деть II
(nähdä)

предви́деть II
(aavistaa, nähdä ennalta)

’ennakoiva toiminta’ 
чу́вствовать I
(tuntea)

предчу́вствовать I
(aavistaa ennalta)

де́йствовать I
(toimia)

безде́йствовать I
(olla toimettomana/joutilaana)

’ilman’
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13.2.3. Sekundaariset imperfektiivisen aspektin verbit 

Kuten edellä on mainittu, etuliite voi antaa verbille uuden merkityksen tai merkitysvivahteen. Esimerkiksi пере-
etuliitteen lisääminen писа́ть-verbiin muuttaa verbin perfektiiviseksi antaen sille samalla uuden spesifimmän 
merkityksen: ’kirjoittaa uudelleen/puhtaaksi’. Näistä verbeistä, joille etuliite on antanut uuden merkityksen 
tai merkitysvivahteen, muodostetaan imperfektiivinen aspekti suffiksin avulla: переписа́ть  перепи́сывать. 
Tällä tavalla muodostettua imperfektiivisen aspektin verbiä kutsutaan sekundaariseksi. Samaan verbiin voidaan 
liittää useita eri etuliitteitä, esimerkiksi:

perf. asp. sekundaarinen 
imperf. asp.

merkitys

писа́ть I
(kirjoittaa)

переписа́ть I
записа́ть I
подписа́ть I
списа́ть I
дописа́ть I
описа́ть I
jne.

 перепи́сывать I
 запи́сывать I
 подпи́сывать I
 спи́сывать I
 допи́сывать I
 опи́сывать I

kirjoittaa uudelleen/puhtaaksi
kirjoittaa muistiin
allekirjoittaa
kopioida jostakin
kirjoittaa loppuun / jhkn asti
kuvailla

Joissakin tapauksissa sekundaarinen imperfektiivisen aspektin verbi ei juurikaan eroa merkitykseltään 
vastaavasta etuliitteettömästä verbistä. Esimerkiksi verbit слабе́ть ja ослабева́ть tarkoittavat molemmat 
heikentymistä ja toimivat rinnakkain ослабе́ть-verbin imperfektiivisenä parina. Toisinaan sekundaariset muodot 
ovat tyyliltään kirjallisempia kuin vastaavat etuliitteettömät verbit. Tämä koskee esimerkiksi verbejä жить ja 
прожива́ть merkityksessä ’asua jossakin’.

13.3. Aspektiparittomat verbit

Suurin osa venäjän verbeistä on aspektiparillisia. Perinteisen määritelmän mukaan aspektiparin muodostavat 
verbit ilmaisevat samaa leksikaalista merkitystä ja eroavat toisistaan vain aspektien ilmaisemien merkitysten 
suhteen, esim. стро́ить/постро́ить (rakentaa), реша́ть/реши́ть (ratkaista), расска́зывать/рассказа́ть (kertoa). 
Kaikilla verbeillä ei kuitenkaan ole aspektiparia. Useimmat aspektiparittomat verbit ovat yksiaspektisia eli niillä 
on nimensä mukaisesti vain yksi aspekti – joko perfektiivinen tai imperfektiivinen. Yksiaspektisten verbien 
lisäksi aspektiparittomien verbien ryhmään kuuluu pieni joukko kaksiaspektisia verbejä, joita voidaan käyttää 
kummankin aspektin merkityksessä. 

Yksiaspektiset verbit 

Yksiaspektiset verbit (одновидовы́е глаго́лы) ovat aspektiltaan joko imperfektiivisiä tai perfektiivisiä.

Aspektiparittomia imperfektiivisen aspektin verbejä

1. etuliitteettömät liikettä osoittavat verbit (ks. 23.1.), еsim. 

идти́ I ходи́ть II mennä/tulla/kulkea 
(jalkaisin)

нести́ I носи́ть II kantaa, viedä, tuoda

ползти́ I  по́лзать I ryömiä, kontata
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2. joukko verbejä, jotka kuvaavat enemmän tai vähemmän pysyviä tiloja, ominaisuuksia, suhteita, 
säännönmukaisia aktiviteetteja tms., еsim. 

быть I 
olla

нужда́ться I
tarvita, olla jnk tarpeessa

следи́ть II
seurata

ве́сить II 
painaa

ожида́ть I
odottaa

состоя́ть II
koostua

висе́ть II 
riippua, roikkua

отсу́тствовать I 
olla poissa

содержа́ть II
sisältää

жить I 
elää

пра́вить II
hallita

спать II
nukkua

зна́чить II
merkitä

принадлежа́ть II 
kuulua jklle

сто́ить II
maksaa, olla jnk hintainen

име́ть I
omistaa

прису́тствовать I
olla läsnä

стоя́ть II
seistä

лежа́ть II
maata

рабо́тать I 
työskennellä

стреми́ться II
pyrkiä, tavoitella

люби́ть II
pitää, rakastaa

разгова́ривать I 
keskustella

существова́ть I
olla olemassa

наблюда́ть I 
tarkkailla

руководи́ть II
ohjata, johtaa

уважа́ть I
kunnioittaa

находи́ться II
sijaita

сиде́ть II
istua

хоте́ть
haluta

ненави́деть II
vihata

Aspektiparittomia perfektiivisen aspektin verbejä

1. seuraaviin ryhmiin kuuluvat etuliitteiset teonlaatuverbit (ks. 13.4.):

toiminnan alkua osoittavat 
verbit 

заговори́ть II
засмея́ться I
пойти́ I
полюби́ть II

alkaa puhua 
purskahtaa nauruun
lähteä jalkaisin 
alkaa pitää, rakastua, ihastua

lyhyen aikaa kestävää 
toimintaa osoittavat verbit

посиде́ть II 
постоя́ть II 
поспа́ть II 

istua jnk aikaa 
seistä jnk aikaa 
nukkua jnk aikaa

tietyn ajanjakson kestävää 
toimintaa osoittavat verbit

пробы́ть I 
прожи́ть I 
прорабо́тать I 

viipyä/oleskella tietty aika
asua tietty aika
työskennellä tietty aika

Huom! Kun по- ja про-etuliitteisillä teonlaatuverbeillä on aikaa ilmaiseva merkitys, niiden yhteydessä  
oleva ajanmääre on akkusatiivissa: постоя́ть па́ру мину́т (seisoa pari minuuttia), прорабо́тать пять лет 
(työskennellä viisi vuotta). Tavallisesti perfektiivisen aspektin verbien kanssa ajanmääre ilmaistaan rakenteella 
за + akkusatiivi (ks. s. 171 ja 175–176), esim. прочита́ть кни́гу за три часа́ (lukea kirja kolmessa tunnissa), 
постро́ить дом за два го́да (rakentaa talo kahdessa vuodessa).
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2. seuraavat verbit:

очути́ться II joutua, päätyä jhk yllättäen/sattumalta

пона́добиться II olla tarpeen

состоя́ться II tapahtua, ’take place’9

стать I alkaa

Huom! On olemassa aspektiparillinen verbi станови́ться II / стать I, jonka merkitys on ’tulla joksikin’.

Kaksiaspektiset verbit 

Kaksiaspektisilla verbeillä (двувидовы́е глаго́лы) on molempien aspektin merkitykset. Tähän ryhmään kuuluu 
etupäässä verbejä, joissa on suffiksi -ова-, kuten атакова́ть I (hyökätä), испо́льзовать I (käyttää), иссле́довать 
I (tutkia), модифици́ровать I (modifioida, muuttaa), образова́ть I (muodostaa), организова́ть I (järjestää), 
стабилизи́роваться I (vakaantua). Lisäksi kaksiaspektisia ovat mm. веле́ть II (käskeä), жени́ться II (mennä 
naimisiin), обеща́ть I (luvata) ja ра́нить II (haavoittaa).

Kaksiaspektiset verbit tulkitaan kontekstin mukaan joko imperfektiivisen tai perfektiivisen aspektin verbiksi. 
Esimerkiksi: 

imperf. asp.
(preesens)

Наш университе́т ча́сто организу́ет разли́чные конфере́нции. 
Meidän yliopistomme järjestää usein erilaisia konferensseja.

perf. asp.
(futuuri)

В сле́дующем году́ наш университе́т организу́ет конфере́нцию молоды́х учёных. 
Ensi vuonna yliopistomme järjestää nuorten tutkijoiden konferenssin.

Huom!

1. Eräillä kaksiaspektisilla verbeillä on olemassa myös itsenäiset imperfektiivisen aspektin verbit, kuten 
образо́вывать, организóвывать.  

2. Kaksiaspektisilla verbeillä oбеща́ть ja ра́нить on molemmilla erilliset perfektiiviset aspektimuodot 
пообеща́ть ja пора́нить, joita käytetään harvemmin kuin vastaavaa etuliitteetöntä muotoa. Пора́нить-
verbin käyttö liittyy yleensä tapauksiin, joissa puhutaan vähäisemmästä haavasta.

3. Жени́ться-verbi on kaksiaspektinen, kun sen subjektina on yksi (perinteisesti miespuolinen) henkilö, 
esim. Оле́г жени́лся (Oleg meni naimisiin). Aspektiparia жени́ться/пожени́ться käytetään monikossa 
merkityksessä ’mennä keskenään naimisiin’, esim. Они́ пожени́лись (He menivät naimisiin).

13.4. Aspekti ja teonlaadut 

Teonlaadut (спо́собы глаго́льного де́йствия) liittyvät läheisesti aspektikategoriaan. Teonlaadun käsitteellä 
viitataan verbiryhmiin, jotka on muodostettu semanttisin perustein. Toisin sanoen samaa teonlaatua edustavia 
verbejä yhdistää jokin tietty leksikaalinen merkitys, kuten toiminnan alkamisen merkitys verbeillä tyyppiä 
запе́ть (alkaa laulaa) ja заинтересова́ться (kiinnostua). Siinä missä aspekti on kieliopillinen kategoria, joka 
kattaa kaikki verbit, teonlaatu on vain tiettyjen verbiryhmien ominaisuus. Muodollisesti teonlaadut ilmenevät 
ennen kaikkea etuliitteiden ja suffiksien avulla. Monilla teonlaatuverbeillä ei ole aspektiparia. 

21 Verbin состоя́ться käyttöalue on huomattavasti suppeampi kuin suomen tapahtua-verbillä. Merkitykseltään ja käytöltään 
состоя́ться on lähellä englannin sanaliittoa ’take place’, esim. Конфере́нция состоя́лась в Оде́ссе (Konferenssi pidettiin 
Odessassa). Siinä missä состоя́ться on aspektipariton perfektiivisen aspektin verbi, состоя́ть (koostua, käsittää) kuuluu 
aspektiparittomien imperfektiivisten verbien ryhmään, esim. Рома́н состои́т из трёх часте́й (Romaanissa on kolme osaa).
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Teonlaatujen luokittelussa esiintyy suurta kirjavuutta teonlaatujen määrän ja nimitysten suhteen. Perfektiivisen 
aspektin teonlaatuja on enemmän kuin imperfektiivisen. Seuraavaksi tarkastellaan vain muutamia selkeärajaisia 
verbijoukkoja, jotka kaikki edustavat perfektiivistä aspektia:

1. Inkoatiivinen teonlaatu (начина́тельный спо́соб де́йствия)

Ба́бушка рассказа́ла заба́вный анекдо́т, и все 
засмея́лись.

Isoäiti kertoi hauskan vitsin, ja kaikki purskahtivat 
nauruun.

●● ilmaisee toiminnan alkamista
●● muodostetaan pääasiassa за- ja по-etuliitteiden avulla, esim. запе́ть I (alkaa laulaa), запла́кать I (purskahtaa 

itkuun), засмея́ться I (purskahtaa nauruun), полюби́ть II (alkaa pitää, rakastua, ihastua), пойти́ I (lähteä 
jalkaisin)

●● inkoatiivisilla verbeillä ei yleensä ole imperfektiivistä aspektiparia 

2. Delimitatiivinen teonlaatu (ограничи́тельный спо́соб де́йствия)

Она́ почита́ла кни́гу два часа́. Hän luki kirjaa kaksi tuntia.

●● ilmaisee ajallisesti rajattua, yleensä lyhyen aikaa kestävää toimintaa
●● muodostetaan по-etuliitteen avulla, esim. посиде́ть II (istua jnk aikaa), поспа́ть II (nukkua jnk aikaa), 

постоя́ть II (seistä jnk aikaa)
●● delimitatiivisilla verbeillä ei yleensä ole imperfektiivistä aspektiparia 
●● delimitatiivisten verbien yhteydessä ajanmääre ilmaistaan akkusatiivilla ilman prepositiota, ei siis rakenteella 

за + akkusatiivi kuten perfektiivisten verbien yhteydessä yleensä, vrt. почита́ть кни́гу пòлчаса́ (lukea kirjaa 
puoli tuntia) – прочита́ть кни́гу за пòлчаса́ (lukea kirja puolessa tunnissa)

3. Perduratiivinen teonlaatu (дли́тельно-ограничи́тельный спо́соб де́йствия)

Я проспала́ 12 часо́в. Nukuin 12 tuntia.

●● ilmaisee tietyn ajanjakson kestävää toimintaa
●● merkitykseen yhdistyy yleensä ajatus siitä, että puhuja mieltää ajanjakson pitkäksi 
●● muodostetaan про-etuliitteen avulla, esim. пробы́ть I (viipyä/oleskella tietty aika), прожи́ть I (asua tietty 

aika), прорабо́тать I (työskennellä tietty aika)
●● perduratiivisilla verbeillä ei yleensä ole imperfektiivistä aspektiparia 
●● perduratiivisten verbien yhteydessä ajanmääre ilmaistaan akkusatiivilla ilman prepositiota, ei siis rakenteella 

за + akkusatiivi niin kuin perfektiivisten verbien yhteydessä yleensä, vrt. проспа́ть 12 часо́в (nukkua 12 
tuntia) – написа́ть сочине́ние за два часа́ (kirjoittaa aine kahdessa tunnissa)

4. Momentaaninen teonlaatu (однокра́тный/одноа́ктный спо́соб де́йствия)

Вдруг кто́-то кри́кнул: «Ура́!» Yhtäkkiä joku huudahti: ”Hurraa!”

●● ilmaisee yhtäkkistä, hetkellistä toimintaa
●● momentaaniverbien muodollisena osoittimena on suffiksi -ну-, esim. кри́кнуть I (huudahtaa), махну́ть I 

(heilauttaa), пры́гнуть I (hypätä, hypähtää), толкну́ть I (tönäistä, töytäistä)
●● momentaaniverbeillä on imperfektiivinen aspektipari, esim. крича́ть I (huutaa), маха́ть I (heiluttaa), пры́гать I  

(hyppiä), толка́ть I (työntää).
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On syytä huomata, että myös aspektipareja muodostetaan samoilla sananmuodostuskeinoilla kuin 
teonlaatuverbejä. Esimerkiksi по-etuliite, jonka avulla voidaan muodostaa inkoatiivisen ja delimitatiivisen 
teonlaadun verbejä, voi olla myös pelkkä aspektin tunnus, jolloin se ei tuo kantaverbiin mitään uutta merkitys- 
sisältöä, kuten aspektiparissa проси́ть II / попроси́ть II (pyytää). Vastaavasti momentaaniverbien tunnus on 
ну-suffiksi, mutta kaikki ну-suffiksilliset verbit eivät ole momentaaniverbejä. Näiden verbien joukossa on myös 
aspektiltaan imperfektiivisiä verbejä, esim. со́хнуть I (perf. вы́сохнуть I) ’kuivua’.

Kertauskysymyksiä luvusta 13: 

 Ilmaisevatko kaikki venäjän verbit aspektia?

 Kuinka monta aikamuotoa venäjässä on? Nimeä aikamuodot suomeksi ja venäjäksi.

 Miten aspektikategoria ja aikamuotokategoria liittyvät toisiinsa, toisin sanoen: mitä aikamuotoja 

imperfektiiviset verbit voivat ilmaista, entä perfektiiviset?

 Miten lauseiden Я чита́ла статью́ ja Я прочита́ла статью́ välinen ero tulee esiin suomen kielessä?

 Miten imperfektiivisen ja perfektiivisen aspektin verbit eroavat muodollisesti toisistaan aspektipareissa  

пить/вы́пить (juoda), получа́ть/получи́ть (saada) ja улыба́ться/улыбну́ться (hymyillä)?

 Anna esimerkki sekundaarisesta imperfektiivisen aspektin verbistä.

 Mitä tarkoitetaan yksiaspektisilla ja kaksiaspektisilla verbeillä? Anna esimerkki kummastakin ryhmästä.

 Mitä inkoatiivinen teonlaatu ilmaisee?

 Mitä ovat momentaaniverbit?

 Mitä erityistä on lauseiden 1 ja 2 ajanilmauksissa? 1) Она́ почита́ла кни́гу пòлчаса́; 2) Она́ проспала́  

12 часо́в.



153  VENÄJÄN KIELIOPPI  14. VERBINVARTALOT (ОСНО́ВЫ ГЛАГО́ЛА)

14.           VERBINVARTALOT (ОСНО́ВЫ ГЛАГО́ЛА)

Verbien taivutusmuotoja muodostetaan infinitiivivartalosta ja preesensvartalosta. Infinitiivivartalo (осно́ва 
инфинити́ва) saadaan poistamalla verbin infinitiivimuodosta infinitiivin tunnus (infinitiivin päätteistä 
ks. luku 17). Preesensvartalo (осно́ва настоя́щего вре́мени) saadaan, kun verbin monikon 3. persoonan 
taivutusmuodosta poistetaan persoonaa ilmaiseva pääte.4

infinitiivi infinitiivivartalo mon. 3. persoona preesensvartalo

чита́-ть I (lukea) чита- чита́-ют чита-

нача́-тьP I (alkaa) нача- начн-у́т начн-

говори́-ть II (puhua) говори- говор-я́т говор-

молча́-ть II (olla vaiti) молча- молч-а́т молч-

Infinitiivivartalo ja preesensvartalo voivat olla samat (kuten verbillä чита́ть) tai erota toisistaan (kuten verbeillä 
нача́тьP, говори́ть ja молча́ть). 

Huom! 

1. Eräiden verbien infinitiivivartaloa ei poikkeuksellisesti muodosteta infinitiivimuodosta, vaan sen katsotaan 
olevan sama kuin preesensvartalo. Tähän ryhmään kuuluvat: 

a)  verbit, joiden infinitiivimuoto päättyy ч-konsonanttiin 

infinitiivi mon. 3. persoona infinitiivivartalo = preesensvartalo

мочь I (voida) мо́г-ут мог- 

печь I (paistaa, leipoa) пек-у́т пек-

b)  verbit, joissa on infinitiivin tunnuksen edellä c-konsonantti, jota preesensvartalossa vastaa konsonantti д, т tai б

infinitiivi mon. 3. persoona infinitiivivartalo = preesensvartalo

вести́ I (taluttaa, viedä, johtaa) вед-у́т вед- 

грести́ I (soutaa, meloa, haravoida) греб-у́т греб- 

цвести́ I (kukkia, kukoistaa) цвет-у́т цвет-

упа́стьP I (kaatua, pudota) упад-у́т упад-

2. Preesens- ja infinitiivivartalon lisäksi voidaan erottaa preteritivartalo (осно́ва проше́дшего вре́мени), joka 
saadaan poistamalla verbin preteritimuodosta preteritin tunnus.

infinitiivi preteritimuodot preteritivartalo

чита́-ть I (lukea) чита́-л, -лa, -лo, -ли чита-

молча́-ть II (olla vaiti) молча́-л, -лa, -лo, -ли молча-

пры́гну-тьP I (hypätä) пры́гну-л, -ла, -ло, -ли прыгну-

умере́-тьP I (kuolla) у́мер, умер-ла́, у́мер-ло, у́мер-ли умер-

Useimmiten preteritivartalo on sama kuin infinitiivivartalo (kuten verbeillä чита́-ть, молча́-ть ja пры́гну-тьP), 
mutta ei aina (kuten verbillä умере́-тьP).

4 Huomaa, että termiä preesensvartalo käytetään myös perfektiivisen aspektin verbeistä, vaikka niillä ei ole preesensiä. 
Perfektiivisen aspektin verbeistä preesensvartalo saadaan yksinkertaisen futuurin monikon 3. persoonan muodosta: нача́тьP 

(alkaa)  начн-у́т  начн-.  
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Kertauskysymyksiä luvusta 14: 

 Anna venäjänkieliset vastineet termeille infinitiivivartalo, preesensvartalo ja preteritivartalo.

 Mikä on verbin смотре́ть (katsoa) preesensvartalo? Entä infinitiivivartalo? Onko tämän verbin 

preteritivartalo sama kuin sen infinitiivivartalo?

 Verbillä умере́тьP (kuolla) on kolme toisistaan eroavaa vartaloa: умр-, умер- ja умере-. Mikä niistä 

on infinitiivivartalo, entä preesens- ja preteritivartalo? (Vihje: yksinkertaisessa futuurissa verbi taipuu 

seuraavasti: умру́, умрёшь, умрёт, умрём, умрёте, умру́т).
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 VERBIEN PERSOONAMUODOT JA TAIVUTUS- 
 LUOKAT (ЛИ́ЧНЫЕ ФО́РМЫ ГЛАГО́ЛА И ТИ́ПЫ  
 СПРЯЖЕ́НИЯ)

Venäjän verbit taipuvat persoonamuodoissa. Persoonataivutus koskee preesensiä (imperfektiiviset verbit) ja 
yksinkertaista futuuria (perfektiiviset verbit); preteritillä ei ole persoonamuotoja. Persoonamuotojen perusteella 
verbit jaetaan kahteen taivutusluokkaan eli konjugaatioon: I konjugaatio (пе́рвое спряже́ние) ja II konjugaatio 
(второ́е спряже́ние). 

I konjugaatio

I konjugaation teemavokaali on e, joka esiintyy kaikissa muissa muodoissa paitsi yksikön 1. persoonassa ja 
monikon 3. persoonassa. Yksikön 1. persoonan pääte on vokaalin jälkeen -ю ja konsonantin jälkeen -у. Monikon 
3. persoonan päätteet ovat vastaavasti -ют ja -ут. Painollisena I konjugaation teemavokaali muuttuu ё:ksi.

рабо́тать
tehdä työtä

име́ть
omistaa

ждать
odottaa

спасти́P

pelastaa
päätteet

yks.

я рабо́таю име́ю жду спасу́ -ю / -у

ты рабо́таешь име́ешь ждёшь спасёшь -ешь / -ёшь

он/она́ рабо́тает име́ет ждёт спасёт -ет / -ёт

mon.

мы рабо́таем име́ем ждём спасём -ем / -ём

вы рабо́таете име́ете ждёте спасёте -ете / -ёте

они́ рабо́тают име́ют ждут спасу́т -ют / -ут

I konjugaatioon kuuluvat:

●● useimmat ать-, ять- ja еть-loppuiset verbit
●● kaikki ти-, чь-, нуть-, овать-, евать-, ереть-, уть-, оть-, сть-, зть-loppuiset verbit
●● useimmat vartaloltaan yksitavuiset verbit, kuten петь (laulaa) ja пить (juoda)

II konjugaatio

II konjugaation teemavokaali on и, joka esiintyy kaikissa muissa muodoissa paitsi yksikön 1. persoonassa ja 
monikon 3. persoonassa. Yksikön 1. persoonan pääte on -у konsonanttien ж, ч, ш ja щ jälkeen. Monikon 3. 
persoonan pääte on tällöin -ат. Muissa tapauksissa yksikön 1. persoonan pääte on -ю ja monikon 3. persoonan 
pääte -ят. 

говори́ть
puhua

смотре́ть
katsoa

лежа́ть
maata, olla

молча́ть
vaieta

päätteet

yks.

я говорю́ смотрю́ лежу́ молчу́ -ю / -у

ты говори́шь смо́тришь лежи́шь молчи́шь -ишь

он/она́ говори́т смо́трит лежи́т молчи́т -ит

mon.

мы говори́м смо́трим лежи́м молчи́м -им

вы говори́те смо́трите лежи́те молчи́те -ите

они́ говоря́т смо́трят лежа́т молча́т -ят / -ат

15.
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II konjugaatioon kuuluvat:

●● melkein kaikki ить-loppuiset verbit 
●● muutamat ать-, ять- ja еть-loppuiset verbit, kuten лежа́ть (maata, olla), стоя́ть (seistä) ja сиде́ть (istua) 

Huom! 

1. Useimmilla I konjugaation verbeillä infinitiivin tunnuksen edellä oleva vokaali säilyy verbiä taivutettaessa, 
esim. име́ть (omistaa, olla): име́ю, име́ешь jne. Toisinaan vokaali kuitenkin katoaa, esim. ждать (odottaa): 
жду́, ждёшь, ждёт jne. II konjugaation verbeillä infinitiivin tunnusta edeltävä vokaali katoaa aina, esim. 
говори́ть (puhua): говорю́, говори́шь, говори́т jne.

2. Taivutettaessa ся-loppuisia verbejä postfiksi on vokaalin jälkeen muodossa -сь:

интересова́ться
olla kiinnostunut

умы́тьсяP

peseytyä

я интересу́юсь умо́юсь

ты интересу́ешься умо́ешься

он/она́ интересу́ется умо́ется

мы интересу́емся умо́емся

вы интересу́етесь умо́етесь

они́ интересу́ются умо́ются

3. Kuten edellä on todettu, persoonataivutus koskee imperfektiivisistä verbeistä muodostettavaa preesensiä 
ja perfektiivisistä verbeistä muodostettavaa yksinkertaista futuuria. Jos aspektipari on muodostettu 
etuliitteen avulla, preesensin ja yksinkertaisen futuurin taivutuspäätteet ovat identtiset, esim. де́лать/
сде́лать (tehdä).5  Jos aspektipari on muodostettu muulla tavoin (ks. 13.2.1.), preesensillä ja yksinkertaisella 
futuurilla on molemmilla oma taivutuskaavansa, esim. отвеча́ть/отве́тить (vastata).

preesens yksinkert. futuuri preesens yksinkert. futuuri

я де́лаю сде́лаю отвеча́ю отве́чу

ты де́лаешь сде́лаешь отвеча́ешь отве́тишь

он/она́ де́лает сде́лает отвеча́ет отве́тит

мы де́лаем сде́лаем отвеча́ем отве́тим

вы де́лаете сде́лаете отвеча́ете отве́тите

они́ де́лают сде́лают отвеча́ют отве́тят

5 Tarkemmin sanottuna kaikki samasta imperfektiivisen aspektin kantaverbistä etuliitteen avulla muodostetut perfektiivisen 
aspektin verbit taipuvat persoonissa kuten kantaverbinsä. Esimerkiksi verbit переписа́ть (kirjoittaa uudelleen/puhtaaksi), 
записа́ть (kirjoittaa muistiin), подписа́ть (allekirjoittaa), дописа́ть (kirjoittaa loppuun / jhkn asti) jne. taipuvat persoonissa 
писа́ть-verbin tavoin. 
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15.1. Paino verbien persoonamuodoissa6

Verbin persoonamuodoissa paino voi olla joko kiinteä (1–2) tai liikkuva (3). Kaikkiin kolmeen painotyyppiin (1–3) 
kuuluu kummankin konjugaation verbejä.

1. paino kaikissa persoonissa samalla tavulla kuin infinitiivissä:

чита́ть I
lukea

уме́ть I
osata

ве́рить II
uskoa

стро́ить II
rakentaa

я чита́ю уме́ю ве́рю стро́ю

ты чита́ешь уме́ешь ве́ришь стро́ишь

он/она́ чита́ет уме́ет ве́рит стро́ит

мы чита́ем уме́ем ве́рим стро́им

вы чита́ете уме́ете ве́рите стро́ите

они́ чита́ют уме́ют ве́рят стро́ят

2. paino kaikissa persoonissa päätteellä:

нести́ I
kantaa

встава́ть I
nousta

звони́ть II
soittaa

спеши́ть II
kiirehtiä

я несу́ встаю́ звоню́ спешу́

ты несёшь встаёшь звони́шь спеши́шь

он/она́ несёт встаёт звони́т спеши́т

мы несём встаём звони́м спеши́м

вы несёте встаёте звони́те спеши́те

они́ несу́т встаю́т звоня́т спеша́т

3. paino yksikön 1. persoonassa päätteellä, muissa persoonissa vartalolla:

иска́ть I
etsiä

сказа́тьP I
sanoa

ходи́ть II
kävellä, käydä

учи́ть II
opettaa

я ищу́ скажу́ хожу́ учу́

ты и́щешь ска́жешь хо́дишь у́чишь

он/она́ и́щет ска́жет хо́дит у́чит

мы и́щем ска́жем хо́дим у́чим

вы и́щете ска́жете хо́дите у́чите

они́ и́щут ска́жут хо́дят у́чат

15.2. Тarkennuksia verbien taivutukseen

Kun verbejä taivutetaan persoonamuodoissa, verbien vartaloissa voi tapahtua muutoksia. I konjugaation verbeillä 
mahdollinen muutos koskee kaikkia persoonia, esim. писа́ть (kirjoittaa): пишу́, пи́шешь, пи́шет, пи́шем, пи́шете, пи́шут. 
II konjugaation verbeillä mahdollinen vartalon muutos tapahtuu vain yksikön 1. persoonassa, esim. сиде́ть (istua): сижу́, 
сиди́шь, сиди́т, сиди́м, сиди́те, сидя́т.7    Lisäksi on joukko poikkeuksellisesti taipuvia ja epäsäännöllisiä verbejä.

6 Jos imperfektiivisen aspektin verbiin lisätään etuliite, paino säilyy samalla tavulla kuin kantaverbillä. Poikkeuksena ovat вы-etuliitteen 
avulla muodostetut perfektiivisen aspektin verbit, joissa paino lankeaa aina etuliitteelle, esim. вы́питьP (juoda): вы́пью, вы́пьешь, 
вы́пьет, вы́пьем, вы́пьете, вы́пьют (mutta: пить: пью, пьёшь, пьёт, пьём, пьёте, пьют). Painottomassa asemassa ё:n tilalla on e.

7 Jos imperfektiivisen verbin vartalossa tapahtuu muutos, sama muutos koskee luonnollisesti myös kaikkia kyseisestä verbistä  
etuliitteen avulla muodostettuja perfektiivisen aspektin verbejä. 
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I konjugaatio

1. Konsonantin vaihdos ja infinitiivin tunnusta edeltävän vokaalin katoaminen (muutokset koskevat kaikkia 
persoonamuotoja) 

писа́ть (С  Ш)
kirjoittaa

пла́кать (К  Ч)
itkeä

пря́тать (Т  Ч)
piilottaa

показа́тьP (З  Ж)
näyttää

я пишу́ пла́чу пря́чу покажу́

ты пи́шешь пла́чешь пря́чешь пока́жешь

он/она́ пи́шет пла́чет пря́чет пока́жет

мы пи́шем пла́чем пря́чем пока́жем

вы пи́шете пла́чете пря́чете пока́жете

они́ пи́шут пла́чут пря́чут пока́жут

Muita konsonanttivaihdoksia: 

Г  Ж дви́гаться (liikkua) – я дви́жусь, он дви́жется, они́ дви́жутся

Х  Ш маха́ть (heiluttaa, huitoa) – я машу́, он ма́шет, они́ ма́шут
(Huom! verbillä on puhekielessä myös taivutusparadigma: я маха́ю, он маха́ет, они́ маха́ют)

СК  Щ иска́ть (etsiä) – я ищу́, он и́щет, они́ и́щут

СЛ  ШЛ посла́тьP (lähettää) – я пошлю́, он пошлёт, они́ пошлю́т

Huom! Vaikka tähän ryhmään kuuluvia verbejä onkin paljon, muutokset eivät koske läheskään kaikkia I 
konjugaation verbejä, joiden vartalo päättyy edellä mainittuihin konsonantteihin. Esimerkiksi verbien спаса́ть 
(pelastaa), возника́ть (ilmaantua, syntyä) ja исчеза́ть (kadota, hävitä) taivutuksessa ei tapahdu muutoksia. 
Verbin соса́ть (imeä) taivutusmuodoissa infinitiivin tunnusta edeltävä vokaali katoaa, mutta с-konsonantti ei 
muutu suhuäänteeksi (ш): я сосу́, он сосёт, они́ сосу́т.       

2. -ова-, -ева-, -ва- muuttuu 

рисова́ть (ОВА  У)
piirtää

зави́довать (ОВА  У)
kadehtia

танцева́ть (ЕВА  У)
tanssia

дава́ть (ВА  Ø)
antaa

я рису́ю зави́дую танцу́ю даю́

ты рису́ешь зави́дуешь танцу́ешь даёшь

он/она́ рису́ет зави́дует танцу́ет даёт

мы рису́ем зави́дуем танцу́ем даём

вы рису́ете зави́дуете танцу́ете даёте

они́ рису́ют зави́дуют танцу́ют даю́т

Muita tähän ryhmään kuuluvia verbejä: 

ОВА  У

арендова́ть (vuokrata), бастова́ть (lakkoilla), бесе́довать (jutella), голосова́ть (äänestää), 
жа́ловаться (valittaa), интересова́ть (kiinnostaa), интересова́ться (olla kiinnostunut), 
иссле́довать (tutkia), организова́ть (järjestää), плани́ровать (suunnitella), про́бовать 
(kokeilla), путеше́ствовать (matkustella), сова́ть (työntää, sujauttaa), сове́товать (neuvoa), 
финанси́ровать (rahoittaa), чу́вствовать (tuntea) jne.

26  Дви́гаться-verbillä on toinenkin taivutusparadigma: я дви́гаюсь, он дви́гается, они́ дви́гаются. Rinnakkaiset taivutusmuodot 
ovat synonyymisiä merkityksessä ’liikkua, kulkea, edetä’: По́езд дви́гается/дви́жется ме́дленнее, чем обы́чно (Juna kulkee 
hitaammin kuin yleensä). Merkityksessä ’lähteä liikkeelle’ tulee käyttää säännöllisen taivutusparadigman mukaista varianttia: 
По́езд дви́гается в путь (Juna on lähdössä matkaan).

26
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ЕВА  У жева́ть (pureskella, jauhaa suussa, märehtiä), ночева́ть (yöpyä) jne. 

EВА  Ю воева́ть (sotia), плева́ть (sylkeä, syljeskellä) jne.

ВА  Ø
встава́ть (nousta), достава́ть (hankkia), остава́ться (jäädä), преподава́ть (opettaa), признава́ть 
(tunnustaa), продава́ть (myydä), создава́ть (luoda, perustaa), узнава́ть (ottaa selvää) jne.

Huom! 

●● -ва- muuttuu vain, jos suffiksia edeltää -да-, -зда-, -зна- tai -ста-. Muissa tapauksissa ва-suffiksi säilyy, esim. 
забыва́ть (unohtaa): я забыва́ю; умыва́ть (pestä): я умыва́ю. Eвать-loppuisista verbeistä suurin osa on sellaisia, 
joilla preesensvartalo on sama kuin infinitiivivartalo, esim. зева́ть (haukotella): я зева́ю; одева́ть (pukea): я 
одева́ю; подозрева́ть (epäillä, aavistaa): я подозрева́ю; сомнева́ться (epäillä, epäröidä): я сомнева́юсь. 

●● Verbin здоро́ваться (tervehtiä) taivutuksessa -ова- säilyy: я здоро́ваюсь.

3. Muita muutoksia  

е́хать 
ajaa

жить
asua

звать
kutsua

откры́тьP

avata
статьP

tulla jksk

я е́ду живу́ зову́ откро́ю ста́ну

ты е́дешь живёшь зовёшь откро́ешь ста́нешь

он/она́ е́дет живёт зовёт откро́ет ста́нет

мы е́дем живём зовём откро́ем ста́нем

вы е́дете живёте зовёте откро́ете ста́нете

они́ е́дут живу́т зову́т откро́ют ста́нут

●● жить-verbin tavoin taipuu: плыть (uida, kellua)
●● звать-verbin tavoin taipuu: назва́тьP (nimittää)
●● откры́тьP-verbin tavoin taipuvat: закры́тьP (sulkea), мыть (pestä)
●● статьP-verbin tavoin taipuvat: встатьP (nousta), оде́тьP (pukea)

нача́тьP

alkaa
поня́тьP

ymmärtää
приня́тьP 

ottaa vastaan
подня́тьP

nostaa

я начну́ пойму́ приму́ подниму́

ты начнёшь поймёшь при́мешь подни́мешь

он/она́ начнёт поймёт при́мет подни́мет

мы начнём поймём при́мем подни́мем

вы начнёте поймёте при́мете подни́мете

они́ начну́т пойму́т при́мут подни́мут

●● поня́тьP-verbin tavoin taipuvat: заня́тьP (varata), наня́тьP (palkata) 
●● подня́тьP-verbin tavoin taipuvat: обня́тьP (halata), снятьP (ottaa pois)

петь
laulaa

пить
juoda

брать
ottaa

взятьP

ottaa

я пою́ пью беру́ возьму́

ты поёшь пьёшь берёшь возьмёшь

он/она́ поёт пьёт берёт возьмёт

мы поём пьём берём возьмём

вы поёте пьёте берёте возьмёте

они́ пою́т пьют беру́т возьму́т
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●● пить-verbin tavoin taipuvat: бить (lyödä), лить (kaataa), шить (ommella), уби́тьP (tappaa, murhata)
●● брать-verbin tavoin taipuvat: вы́братьP (valita), дра́ться (tapella, riidellä), собра́тьP (koota)
●● взятьP-verbin tavoin taipuu: жать (kiristää, puristaa): я жму, он жмёт, они́ жмут

вести́
taluttaa, viedä

изобрести́P

keksiä
проче́стьP

(= прочита́ть)
lukea

упа́стьP

kaatua, pudota

я веду́ изобрету́ прочту́ упаду́

ты ведёшь изобретёшь прочтёшь упадёшь

он/она́ ведёт изобретёт прочтёт упадёт

мы ведём изобретём прочтём упадём

вы ведёте изобретёте прочтёте упадёте

они́ веду́т изобрету́т прочту́т упаду́т

●● вести́-verbin tavoin taipuvat: перевести́P (kääntää), провести́P (viettää)
●● изобрести́P-verbin tavoin taipuu: приобрести́P (hankkia, saada)
●● проче́стьP-verbin tavoin taipuvat: счестьP (pitää jnak), учестьP (laskea, luetteloida; ottaa huomioon). Huomaa, 

että счестьP-verbin persoonamuodoissa с-etuliite on muodossa со-, esim. я сочту́ (ks. alaviite 20, s. 146) 
●● упа́стьP-verbin tavoin taipuvat: класть (asettaa makuuasentoon), попа́стьP (päästä, joutua), пропа́стьP 

(kadota, hävitä), укра́стьP (varastaa)

Huomaa myös идти́-verbistä etuliitteen avulla muodostettujen verbien taivutus:

идти́
mennä, kulkea

найти́P (Й  ЙД)
löytää

пойти́P (Й  ЙД)
lähteä

прийти́P (Й  Д)
tulla, saapua

я иду́ найду́ пойду́ приду́

ты идёшь найдёшь пойдёшь придёшь

он/она́ идёт найдёт пойдёт придёт

мы идём найдём пойдём придём

вы идёте найдёте пойдёте придёте

они́ иду́т найду́т пойду́т приду́т

4. Poikkeuksellinen taivutus

печь
paistaa, leipoa

бере́чь
suojella, säästää

лечьP

käydä makuulle, 
mennä nukkumaan

мочь
voida

я пеку́ берегу́ ля́гу могу́

ты печёшь бережёшь ля́жешь мо́жешь

он/она́ печёт бережёт ля́жет мо́жет

мы печём бережём ля́жем мо́жем

вы печёте бережёте ля́жете мо́жете

они́ пеку́т берегу́т ля́гут мо́гут

●● печь-verbin tavoin taipuu: течь (virrata)
●● бере́чь-verbin tavoin taipuu: стричь (leikata)
●● verbi жечь (polttaa) taipuu kuten бере́чь sillä erotuksella, että konsonanttivaihtelun (ч/ж) lisäksi e-vokaali 

väistyy: я жгу, он жжёт, они́ жгут
●● мочь-verbin tavoin taipuu: помо́чьP (auttaa)
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сестьP 

istuutua
быть
olla (fut.)

ошиби́тьсяP

erehtyä
бри́ться
ajaa partansa

я ся́ду бу́ду ошибу́сь бре́юсь

ты ся́дешь бу́дешь ошибёшься бре́ешься

он/она́ ся́дет бу́дет ошибётся бре́ется

мы ся́дем бу́дем ошибёмся бре́емся

вы ся́дете бу́дете ошибётесь бре́етесь

они́ ся́дут бу́дут ошибу́тся бре́ются

●● быть-verbin tavoin taipuvat: забы́тьP (unohtaa), прибы́тьP (saapua)
●● ошиби́ться-verbin tavoin taipuvat: ушиби́тьP (loukata, satuttaa), ушиби́тьсяP (loukata itsensä, loukkaantua)
●● бри́ться-verbin tavoin taipuu: брить (ajaa parta tms.)

Kiinnitä huomiota myös seuraaviin muutoksiin: 

1. Нуть-loppuisista verbeistä katoaa persoonamuodoissa ну-suffiksin у-vokaali.

привы́кнутьP

tottua
кри́кнутьP

huudahtaa
отдохну́тьP

levätä
улыбну́тьсяP

hymyillä

я привы́кну кри́кну отдохну́ улыбну́сь

ты привы́кнешь кри́кнешь отдохнёшь улыбнёшься

он/она́ привы́кнет кри́кнет отдохнёт улыбнётся

мы привы́кнем кри́кнем отдохнём улыбнёмся

вы привы́кнете кри́кнете отдохнёте улыбнётесь

они́ привы́кнут кри́кнут отдохну́т улыбну́тся

2. Oроть- ja олоть-loppuisista verbeistä katoaa persoonamuodoissa infinitiivin tunnusta edeltävä o-vokaali. 
Eреть-loppuisista verbeistä katoaa infinitiivin tunnusta edeltävän e:n lisäksi toinenkin e. 

боро́ться
taistella

коло́ть
pilkkoa, halkoa; pistää

умере́тьP

kuolla
стере́тьP

pyyhkiä, hangata

я борю́сь колю́ умру́ сотру́

ты бо́решься ко́лешь умрёшь сотрёшь

он/она́ бо́рется ко́лет умрёт сотрёт

мы бо́ремся ко́лем умрём сотрём

вы бо́ретесь ко́лете умрёте сотрёте

они́ бо́рются ко́лют умру́т сотру́т

 
●● eреть-loppuisia ovat myös: запере́тьP (lukita): я запру́, он запрёт, они́ запру́т ja отпере́тьP (avata jk lukittu):  

я отопру́, он отопрёт, они́ отопру́т
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II konjugaatio

1. Konsonantin vaihdos (muutos koskee vain yksikön 1. persoonaa)

ви́деть (Д  Ж)
nähdä

запрети́тьP (Т  Щ) 
kieltää

проси́ть (С  Ш)
pyytää

отве́титьP (Т  Ч)
vastata

я ви́жу запрещу́ прошу́ отве́чу

ты ви́дишь запрети́шь про́сишь отве́тишь

он/она́ ви́дит запрети́т про́сит отве́тит

мы ви́дим запрети́м про́сим отве́тим

вы ви́дите запрети́те про́сите отве́тите

они́ ви́дят запретя́т про́сят отве́тят

●● ви́деть-verbin tavoin taipuvat: води́ть (taluttaa), гла́дить (silittää), е́здить (matkustaa), оби́детьP (loukata), 
предупреди́тьP (varoittaa), сиде́ть (istua), подтверди́тьP (vahvistaa), ходи́ть (kulkea). Verbeillä води́ть ja 
ходи́ть on liikkuva paino, toisin sanoen paino on yksikön 1. persoonassa päätteellä ja muissa persoonissa 
vartalolla (ks. 15.1.): я вожу́/хожу́, он во́дит/хо́дит, они́ во́дят/хо́дят.          

●● запрети́тьP-verbin tavoin taipuvat: возврати́тьP (palauttaa), обрати́тьсяP (kääntyä jnk puoleen), посети́тьP 

(käydä, vierailla), прекрати́тьP (keskeyttää), сократи́тьP (lyhentää)  
●● проси́ть-verbin tavoin taipuvat: бро́ситьP (heittää), висе́ть (riippua, roikkua), зави́сеть (riippua, olla riippuvainen), 

кра́сить (maalata, värjätä), носи́ть (kantaa), спроси́тьP (kysyä). Verbeillä носи́ть ja спроси́тьP on liikkuva paino (ks. 
15.1.): я ношу́/спрошу́, он но́сит/спро́сит, они́ но́сят/спро́сят. Ne kuuluvat siis samaan painotyyppiin kuin проси́ть.

●● отве́титьP-verbin tavoin taipuvat: встре́титьP (tavata), заме́титьP (huomata), лете́ть (lentää), плати́ть (maksaa). 
Плати́ть-verbillä on liikkuva paino, toisin sanoen yksikön 1. persoonassa paino on päätteellä ja muissa 
persoonissa vartalolla (ks. 15.1.): я плачу́, он пла́тит, они́ пла́тят. 

Muita konsonanttimuutoksia: 

З  Ж
вози́ть (kuljettaa) – я вожу́, он во́зит, они́ во́зят
вы́разитьP (ilmaista) – я вы́ражу, он вы́разит, они́ вы́разят 
изобрази́тьP (kuvata, esittää) – я изображу́, он изобрази́т, они́ изобразя́т

СТ  Щ

допусти́тьP (sallia, suvaita) – я допущу́, он допу́стит, они́ допу́стят
прости́тьP (antaa anteeksi) – я прощу́, он прости́т, они́ простя́т
пусти́тьP (päästää) – я пущу́, он пу́стит, они́ пу́стят
свисте́ть (viheltää) – я свищу́, он свисти́т, они́ свистя́т

2. Jos verbin vartalo päättyy konsonanttiin б, в, п tai м, yksikön 1. persoonan päätteen eteen tulee л

гото́вить
valmistaa

спать
nukkua

купи́тьP

ostaa
люби́ть
pitää, rakastaa

я гото́влю сплю куплю́ люблю́

ты гото́вишь спишь ку́пишь лю́бишь

он/она́ гото́вит спит ку́пит лю́бит

мы гото́вим спим ку́пим лю́бим

вы гото́вите спите ку́пите лю́бите

они́ гото́вят спят ку́пят лю́бят

●● Muita tähän ryhmään kuuluvia verbejä: корми́ть (syöttää, ruokkia; elättää), лови́ть (pyydystää), накопи́тьP 

(säästää, kartuttaa, kerätä), ста́вить (asettaa pystyasentoon), терпе́ть (sietää) jne. Kaikilla edellä luetelluilla 
verbeillä, lukuun ottamatta verbiä ста́вить, paino on liikkuva (ks. 15.1.), esim. я ловлю́, он ло́вит, они́ ло́вят. 
Ne kuuluvat siis samaan painotyyppiin kuin verbit купи́тьP ja люби́ть, joiden taivutus on kuvattu yllä.       
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Epäsäännöllisiä verbejä

датьP

antaa
есть
syödä

хоте́ть
haluta

бежа́ть
juosta

я дам ем хочу́ бегу́

ты дашь ешь хо́чешь бежи́шь

он/она́ даст ест хо́чет бежи́т

мы дади́м еди́м хоти́м бежи́м

вы дади́те еди́те хоти́те бежи́те

они́ даду́т едя́т хотя́т бегу́т

Verbien датьP, есть, хоте́ть ja бежа́ть tavoin taipuvat luonnollisesti myös kaikki kyseisistä verbeistä etuliitteen 
avulla muodostetut verbit, kuten kuten изда́тьp (julkaista), вы́бежатьp (juosta ulos) ja надое́стьp (kyllästyttää).

Kertauskysymyksiä luvusta 15: 

 Missä aikamuodoissa venäjän verbit taipuvat persoonissa?

 Mikä on II konjugaation teemavokaali?

 II konjugaation verbeillä infinitiivin tunnusta edeltävä vokaali katoaa persoonataivutuksen yhteydessä. Entä 

I konjugaation verbeillä? 

 Kun ся-loppuisia verbejä taivutetaan persoonissa, ся-postfiksi on toisinaan muodossa -сь. Milloin?

 Persoonataivutuksen yhteydessä verbien vartaloissa voi tapahtua muutoksia. Vertaa I ja II konjugaation verbejä 

toisiinsa: miten verbit писа́ть I (kirjoittaa) ja сиде́ть II (istua) eroavat toisistaan vartalonmuutoksen suhteen?

 Mikä muutos verbien tyyppiä рисова́ть (piirtää) vartalossa tapahtuu, kun niitä taivutetaan 

persoonamuodoissa?

 Testaa osaamistasi ja taivuta seuraavat verbit kaikissa persoonamuodoissa: быть (olla), взять (ottaa), 

дать (antaa), есть (syödä), найти́ (löytää), нача́ть (alkaa), отве́тить (vastata), откры́ть (avata), перевести́ 

(kääntää), печь (paistaa, leipoa), пить (juoda), пла́кать (itkeä), спать (nukkua), танцева́ть (tanssia), 

улыбну́ться (hymyillä), умере́ть (kuolla). Määritä lisäksi kunkin verbin aspekti.
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16.    TAPALUOKAT (НАКЛОНЕ́НИЯ)

Venäjän kielen verbeillä on kolme tapaluokkaa (наклоне́ние): 

1. indikatiivi (изъяви́тельное наклоне́ние) 
2. imperatiivi (повели́тельное наклоне́ние)
3. konditionaali (сослага́тельное/усло́вное наклоне́ние)

Indikatiivi sijoittaa lauseessa kuvatun asiantilan reaaliseen maailmaan ja suhteuttaa sen tiettyyn ajankohtaan 
joko nykyhetkessä, menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Imperatiivin avulla puhuja käskee, kehottaa, ehdottaa, 
pyytää tai neuvoo puhuteltavaa toimimaan tai olemaan toimimatta tietyllä tavalla. Konditionaali ilmaisee 
ennen kaikkea ehdollisuutta – asiantiloja, jotka ovat mahdollisia tietyissä olosuhteissa tai tietyin ehdoin. 
Kaikki verbimuodot – lukuun ottamatta infinitiiviä, partisiippeja ja gerundeja – ilmaisevat jotakin kolmesta 
tapaluokasta.

16.1. Indikatiivi 

Venäjän verbeillä on indikatiivissa (изъяви́тельное наклоне́ние) kolme aikamuotoa (вре́мя/времена́ глаго́ла): 
 
1. preesens (настоя́щее вре́мя)
2. preteriti (проше́дшее вре́мя)
3. futuuri (бу́дущее вре́мя)

Imperfektiivisillä verbeillä on kaikki aikamuodot. Perfektiivisillä verbeillä on preteriti ja futuuri, mutta ei 
preesensiä. 

Kuten aspekteja käsittelevässä luvussa on käynyt ilmi, suomessa aikamuotoja käytetään toisinaan osoittamaan 
sellaisia merkityseroja, jotka venäjässä ilmaistaan aspektin avulla. Niinpä ei ole yllättävää, että venäjä ja suomi 
eroavat toisistaan merkittävästi aikamuotokategorian suhteen:          

suomi PREESENS = venäjä
PREESENS

FUTUURI

suomi

IMPERFEKTI

= venäjä PRETERITIPERFEKTI

PLUSKVAMPERFEKTI

Suomen kielen preesensiä vastaa venäjässä preesens ja futuuri. Suomessa ei siis ole erillistä futuuria lainkaan, 
ja preesensiä käytetään kuvaamaan myös tulevaa aikaa. Siinä missä suomessa on kolme vaihtoehtoa menneen 
ajan ilmaisemiseen, venäjässä samaan tarkoitukseen on vain yksi aikamuoto.

16.1.1. Preesens 

Preesens (настоя́щее вре́мя) voidaan muodostaa vain imperfektiivisen aspektin verbeistä ja se taipuu 
persoonamuodoissa. Koska persoonataivutus on kuvattu edellisessä luvussa (ks. luku 15), seuraavassa 
keskitytään preesensin käyttöön.
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Preesensin käyttö

1. Preesens osoittaa parhaillaan tapahtuvaa toimintaa:

Ни́на чита́ет, а я смотрю́ телеви́зор.
О́ля, что ты рису́ешь?

Niina lukee ja minä katson TV:tä.
Olja, mitä sinä piirrät?

2. Preesens osoittaa pysyvää asiantilaa:

Где вы живёте?
Я люблю́ шокола́д.
Э́тот глаго́л име́ет два значе́ния.
Финля́ндия явля́ется чле́ном Евросою́за.

Missä asutte?
Pidän suklaasta.
Tällä verbillä on kaksi merkitystä.
Suomi on Euroopan unionin jäsen.

3. Preesens osoittaa toistuvaa tai tavanomaista toimintaa:

Мы всегда́ у́жинаем в шесть.
Я ка́ждую неде́лю звоню́ ба́бушке.
Петро́вы встаю́т ра́но.

Syömme illallisen aina kuudelta.
Soitan joka viikko isoäidille.
Petrovit nousevat aikaisin.

4. Preesens osoittaa kykyä tai taitoa suorittaa toiminta:

Ма́ша прекра́сно говори́т по-испа́нски.
Оле́г хорошо́ поёт.
Ва́ша до́чка уже́ чита́ет?

Maša puhuu erinomaisesti espanjaa.
Oleg laulaa hyvin. 
Osaako tyttärenne jo lukea?

5. Preesens osoittaa menneisyydessä alkanutta toimintaa, joka on kestänyt tietyn aikaa ennen puhehetkeä ja 
jatkuu puhehetkellä yhä edelleen (näissä tapauksissa venäjän preesens vastaa suomen kielen perfektiä):

Ты давно́ изуча́ешь ру́сский язы́к ?
И́ра уже́ три го́да живёт в Финля́ндии.
Я с де́тства занима́юсь спо́ртом.

Oletko kauan opiskellut venäjää?
Ira on asunut Suomessa jo kolme vuotta.
Olen harrastanut urheilua pienestä pitäen. 

Huom! 

●● Eräissä tapauksissa preesensiä voidaan käyttää myös futuurin merkityksessä. Erityisesti tämä koskee liike- 
verbejä. Kaiken kaikkiaan preesensmuotoisten verbien käyttö tulevan ajan merkityksessä on huomattavasti 
harvinaisempaa kuin suomen kielessä, jossa ei ole varsinaista futuuria lainkaan. Useimmiten kyse on 
suunnitelluista, aikataulutetusta tai muulla tavoin puhehetkellä varmana pidetyistä tapahtumista:

Ве́чером мы идём в теа́тр.
За́втра я е́ду в Москву́.
Они́ уезжа́ют в суббо́ту.
За́втра у нас выступа́ет (/вы́ступит) с докла́дом 
профе́ссор Петро́в.
Вы́ставка открыва́ется (/откро́ется) 15 февраля́.
За́втра ему́ исполня́ется (/испо́лнится) 60 лет. 

Illalla menemme teatteriin.
Matkustan huomenna Moskovaan.
He lähtevät pois lauantaina.
Professori Petrov pitää meillä huomenna esitelmän.    

Näyttely avautuu 15. helmikuuta.
Hän täyttää huomenna 60 vuotta.
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●● Preesensiä voidaan käyttää tyylillisenä tehokeinona kuvaamaan menneisyyden tapahtumia. Puhutaan ns. 
historiallisesta preesensistä (настоя́щее истори́ческое):  

Вчера́ иду́ домо́й с рабо́ты и вдруг слы́шу за 
спино́й знако́мый го́лос. 

Kävellessäni eilen töistä kotiin kuulin yhtäkkiä selkäni 
takaa tutun äänen.

16.1.2. Preteriti 

Venäjän kielessä on vain yksi menneen ajan aikamuoto, preteriti (проше́дшее вре́мя). Se voidaan muodostaa 
molempien aspektien verbeistä. Kummallakin aspektimuodolla on preteritissä omat merkityksensä ja käyttö- 
kontekstinsa, joihin palataan myöhemmin (ks. s. 169–172 ja 16.1.4). Suomen kielessä venäjän preteritiä vastaa 
kolme menneen ajan aikamuotoa: imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti. Venäjän aspektimuodon valintaa  
ei yleensä voi päätellä suomen aikamuodon perusteella.

venäjä suomi

он чита́л/прочита́л (preteriti)
hän luki (imperfekti)
hän on lukenut (perfekti)
hän oli lukenut (pluskvamperfekti)

Muodostus

Preteriti noudattaa subjektin sukua ja lukua. Se muodostetaan infinitiivivartalosta (ks. luku 14) päätteiden -л, 
-ла, -ло, -ли avulla. Ся-loppuisilla verbeillä ся-postfiksi liitetään preteritin päätteeseen ja on vokaalin jälkeen 
muodossa -сь. 

рабо́та|ть I
työskennellä, toimia

стоя́|ть II
seistä, olla

откры́|тьсяP I
avautua

я, ты, он рабо́тал стоя́л откры́лся

я, ты, она́ рабо́тала стоя́ла откры́лась

оно́ рабо́тало стоя́ло откры́лось

мы, вы, они́ рабо́тали стоя́ли откры́лись

Huom!  

1. Jos infinitiivivartalo päättyy konsonanttiin, maskuliinimuoto on päätteetön.

нес|ти́ I нёс, несла́, несло́, несли́ kantaa, viedä

вез|ти́ I вёз, везла́, везло́, везли́ kuljettaa, viedä

лез|ть I лез, ле́зла, ле́зло, ле́зли kiivetä; puuttua, sekaantua

2. Чь-loppuisten verbien preteritivartalossa on sama konsonantti kuin monikon 3. persoonassa. 
Maskuliinimuoto on päätteetön. Sama koskee verbiä грести́.

бере́чь I (берег-у́т) берёг, берегла́, берегло́, берегли́ suojella, säästää

мочь I (мо́г-ут) мог, могла́, могло́, могли́ voida

печь I (пек-у́т) пёк, пекла́, пекло́, пекли́ paistaa, leipoa

грести́ I (греб-у́т) грёб, гребла́, гребло́, гребли́ soutaa, meloa; haravoida
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3. Eräiden verbien preteritiä ei muodosteta infinitiivivartalosta.

идти́ I шёл, шла, шло, шли kävellä, tulla, mennä

вести́ I вёл, вела́, вело́, вели́ taluttaa, viedä

мести́ I мёл, мела́, мело́, мели́ lakaista

расти́ I рос, росла́, росло́, росли́ kasvaa

изобрести́P I изобрёл, изобрела́, -ло́, -ли́ keksiä

приобрести́P I приобрёл, приобрела́, -ло́, -ли́ hankkia, saada

умере́тьP I у́мер, умерла́, у́мерло, у́мерли kuolla

стере́тьP I стёр, стёрла, стёрло, стёрли pyyhkiä, hangata

запере́тьP I за́пер, заперла́, за́перло, за́перли lukita

отпере́тьP I о́тпер, отперла́, о́тперло, о́тперли avata jk lukittu

есть/съесть (съ)ел, (съ)е́ла, (съ)е́ло, (съ)е́ли syödä

сестьP I сел, се́ла, се́ло, се́ли istuutua

упа́стьP I упа́л, упа́ла, упа́ло, упа́ли kaatua, pudota

попа́стьP I попа́л, попа́ла, попа́ло, попа́ли päästä, joutua

проче́стьP I прочёл, прочла́, прочло́, прочли́ lukea

счестьP I счёл, сочла́, сочло́, сочли́ pitää jnak

лечьP I лёг, легла́, легло́, легли́ käydä makuulle, mennä nukkumaan

4. Нуть-loppuisilla verbeillä ну-suffiksin säilyminen preteritimuodossa vaihtelee. Seuraavilla verbeillä ну-
suffiksi katoaa kaikista menneen ajan muodoista ja maskuliinimuoto on päätteetön:

возни́кнутьP I возни́к, -ла, -ло, -ли ilmaantua, syntyä

исче́знутьP I исче́з, -ла, -ло, -ли kadota

привы́кнутьP I привы́к, -ла, -ло, -ли tottua

поги́бнутьP I поги́б, -ла, -ло, -ли menehtyä, saada surmansa

Jos нуть-loppuinen verbi on ns. momentaaniverbi, ну-suffiksi säilyy kaikissa menneen ajan muodoissa. 
Momentaaniverbit kuvaavat hetkellistä toimintaa ja ovat aspektiltaan aina perfektiivisiä. 

кри́кнутьP I кри́кну-л, -ла, -ло, -ли huudahtaa

пры́гнутьP I пры́гну-л, -ла, -ло, -ли hypätä

толкну́тьP I толкну́-л, -ла, -ло, -ли tönäistä

Muista нуть-loppuisista verbeistä ну-suffiksi putoaa pois ja menneen ajan muodot ovat päätteettömiä. 
Maskuliinissa ну-suffiksi on kuitenkin usein mahdollista säilyttää, jolloin päätteetön ja л-päätteinen 
maskuliinimuoto esiintyvät rinnakkaisvariantteina.

па́хнуть I пах/па́хнул, па́хла, па́хло, па́хли haista, tuoksua 

га́снуть I гас/га́снул, га́сла, га́сло, га́сли sammua
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Painot8

Useimmiten paino on preteritissä kaikissa muodoissa samalla tavulla kuin infinitiivissä:

рисова́ть I (piirtää) рисова́л рисова́ла рисова́ло рисова́ли

ви́деть II (nähdä) ви́дел ви́дела ви́дело ви́дели

статьP I (alkaa) стал ста́ла ста́ло ста́ли

Paino voi olla myös liikkuva:

1. Paino maskuliinissa vartalolla ja muissa muodoissa päätteellä, esim.    

бере́чь I (suojella, säästää) берёг берегла́ берегло́ берегли́

мочь I (voida) мог могла́ могло́ могли́

лечьP I (käydä makuulle, 
mennä nukkumaan)

лёг легла́ легло́ легли́

печь I (paistaa, leipoa) пёк пекла́ пекло́ пекли́ 

везти́ I (kuljettaa, viedä) вёз везла́ везло́ везли́

вести́ I (taluttaa, viedä) вёл вела́ вело́ вели́

нести́ I (kantaa, viedä) нёс несла́ несло́ несли́

спасти́P I (pelastaa) спас спасла́ спасло́ спасли́

●● Tähän ryhmään kuuluu myös etuliitteen avulla muodostettuja perfektiivisen aspektin verbejä, kuten 
сбере́чьP I (säilyttää, säästää), перевести́P I (kääntää), унести́P I (kantaa, viedä pois). (Вы-etuliitteen avulla 
muodostetuista verbeistä ks. alaviite 27.) 

2. Paino feminiinissä päätteellä ja muissa muodoissa vartalolla, esim.     

быть I (olla) был была́ бы́ло бы́ли

пить I (juoda) пил пила́ пи́ло пи́ли

●● Muita tähän ryhmään kuuluvia verbejä: брать I (ottaa), взятьP I (ottaa), датьP (antaa), жить I (asua, elää), спать II 
(nukkua), снятьP I (ottaa pois) ja monet muut yksitavuiset verbit.

●● Быть-verbin kieltomuodoissa paino siirtyy kieltopartikkeliin kaikissa muissa muodoissa paitsi feminiinissä: не́ 
был, не была́, не́ было, не́ были. Vastaavaan painotukseen voi törmätä myös verbien датьP ja жить kohdalla, 
joskin näiden verbien tapauksessa kyse on väistyvistä painovarianteista.

Huom! 

1. Eräillä verbeillä paino siirtyy maskuliinissa, neutrissa ja monikossa ensimmäiselle tavulle, feminiinissä paino 
on päätteellä. 

заня́тьP I (varata) за́нял заняла́ за́няло за́няли

нача́тьP I (aloittaa) на́чал начала́ на́чало на́чали

поня́тьP I (ymmärtää) по́нял поняла́ по́няло по́няли

приня́тьP I (ottaa vastaan) при́нял приняла́ при́няло при́няли

8 Jos imperfektiivisen aspektin verbiin lisätään etuliite, paino säilyy samalla tavulla kuin kantaverbillä. Poikkeuksena ovat вы-
etuliitteen avulla muodostetut perfektiivisen aspektin verbit, joissa paino lankeaa aina etuliitteelle, esim. вы́питьP (juoda): 
вы́пил, вы́пила, вы́пило, вы́пили (mutta: пить: пил, пила́, пи́ло, пи́ли).

27

27
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подня́тьP I (nostaa) по́днял
myös: подня́л

подняла́ по́дняло
myös: подня́ло

по́дняли
myös: подня́ли

умере́тьP I (kuolla) у́мер умерла́ у́мерло у́мерли

2. Verbin нача́тьсяP maskuliinimuodossa paino on poikkeuksellisesti ся-partikkelilla, muissa muodoissa 
preterin päätteellä. 

нача́тьсяP I (alkaa) начался́ начала́сь начало́сь начали́сь

Huomautuksissa annetut painovariantit noudattavat perinteistä painotusnormia. Todellisessa kielenkäytössä 
näiden verbien preteritimuotojen painotuksessa on horjuvuutta ja esimerkiksi нача́ться-verbin preteriti- 
muodoista voi syntyperäisten venäläisten puheessa kuulla kaikkia mahdollisia painovariantteja.   

Imperfektiivisen aspektin preteritin käyttö

1. Imperfektiivisen aspektin preteritiä käytetään, kun huomio kiinnittyy itse toimintaan (prosessiin) eikä sen 
lopputulokseen:

– Что ты де́лала ве́чером? – Я чита́ла «Обло́мова»  
    и слу́шала му́зыку.

– Mitä teit illalla? – Luin Oblomovia ja kuuntelin  
    musiikkia.

2. Imperfektiivisen aspektin preteritiä käytetään, kun huomio kiinnittyy toiminnan kestoon:

Мы жда́ли тебя́ бо́льше ча́са.
Я весь ве́чер ду́мала о тебе́.
Вы до́лго рабо́тали за грани́цей  ?

Odotimme sinua yli tunnin.
Ajattelin sinua koko illan.
Olitteko kauan töissä ulkomailla?

●● Imperfektiivinen aspekti osoittaa, kuinka kauan toiminta kesti: как до́лго, ско́лько вре́мени? Toiminnan 
kestoa voidaan korostaa mm. ilmauksilla до́лго (kauan), недо́лго (vähän aikaa), весь ве́чер (koko illan),  
15 мину́т (15 minuuttia), два часа́ (kaksi tuntia), три дня́ (kolme päivää), шесть ме́сяцев (kuusi kuukautta), 
часа́ми (tuntikausia). Аjanmääre on useimmiten akkusatiivissa (ilman prepositiota) tai ilmaistu adverbilla. 
Pelkän akkusatiivin sijaan voidaan usein käyttää myös prepositiorakennetta в тече́ние + genetiivi, 
esim. в тече́ние пяти́ лет (viiden vuoden ajan), в тече́ние трёх су́ток (kolmen vuorokauden ajan). 
Prepositiorakenteet tyyppiä с утра́ до ве́чера (aamusta iltaan) viittaavat toiminnan kestoon osoittaen 
samalla sen alkamis- ja päättymisajan.

3. Imperfektiivisen aspektin preteritiä käytetään, kun kyseessä on tavanomainen tai toistuva toiminta:

Мы ча́сто ходи́ли в теа́тр.
Когда́ я была́ ма́ленькой, я ка́ждое ле́то е́здила 
отдыха́ть к ба́бушке. 
Па́па чита́л нам перед сно́м.

Они́ ложи́лись спать по́сле полу́ночи.

Kävimme usein teatterissa.
Kun olin pieni, matkustin joka kesä mummon luokse 
lomailemaan. 
Isä luki (= isällä oli tapana lukea) meille ennen 
nukkumaanmenoa.
He menivät (= heillä oli tapana mennä) nukkumaan 
puolenyön jälkeen.

●● Toistuvan tai tavanomaisen toiminnan osoittamiseksi käytetään ajanmääreitä tyyppiä ка́ждый день (joka 
päivä), ка́ждую неде́лю (joka viikko), по утра́м (aamuisin), по понеде́льникам (maanantaisin), всегда́ (aina), 
обы́чно (tavallisesti), ча́сто (usein), иногда́ (joskus), ре́дко (harvoin), всё вре́мя (koko ajan). 
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●● Ilmaukset tyyppiä це́лыми дня́ми (päivät pitkät), из го́да в год (vuodesta toiseen), из ме́сяца в ме́сяц 
(kuukaudesta toiseen), день за днём (päivä päivän jälkeen), ме́сяц за ме́сяцем (kuukausi toisensa jälkeen), 
год от го́да (vuosi vuodelta) korostavat paitsi toistuvuutta myös ajan pituutta.

●● Toistuvan tai tavanomaisen toiminnan merkitys voi käydä ilmi myös lauseyhteydestä eikä toistuvuutta 
ilmaisevaa ajanmäärettä välttämättä tarvita, vrt. Мы встава́ли ра́но (Nousimme aikaisin – toistuvasti) – Мы 
вста́ли ра́но (Nousimme aikaisin – kerran); Ра́ньше они́ начина́ли рабо́ту в семь (Aikaisemmin he aloittivat 
työt seitsemältä) – Они́ на́чали рабо́ту в семь (He aloittivat työt seitsemältä – kerran).   

4. Imperfektiivisen aspektin preteritiä käytetään, kun kyseessä on yritys suorittaa toiminta tuloksellisesti:

Я угова́ривала Ве́ру оста́ться, но она́ не слу́шала 
меня́.
Ма́ма дава́ла мне де́ньги, но я не брал их.

Yritin suostutella Veeran jäämään, mutta hän ei 
kuunnellut minua.
Äiti yritti tarjota minulle rahaa, mutta en ottanut sitä 
vastaan.

5. Imperfektiivisen aspektin preteritiä käytetään, kun huomio kiinnittyy siihen, onko jokin toiminta ylipäätään 
tapahtunut vai ei:

– Ты ви́дел па́пу? – Нет, не ви́дел.
Мне ка́жется, что я где-то слы́шала э́ту мело́дию.

– Вы чита́ли «А́нну Каре́нину»? – Да, чита́ла.

– Oletko nähnyt isää? – Ei, en ole.
Minusta tuntuu, että olen kuullut tämän melodian 
jossain.
– Oletteko lukenut Anna Kareninan? – Olen.

●● Tällaisissa tapauksissa toimintaan viitataan toteutuneena tosiasiana. Toimintaa ei sijoiteta tiettyyn ajankohtaan 
eikä toiminnan kertaluonteisuus tai tuloksellisuus ole olennaista. Puhutaan imperfektiivisen aspektin 
yleisesti toteavasta merkityksestä (òбщефакти́ческое значе́ние). Se esiintyy etenkin keskustelutilanteissa. 

6. Imperfektiivisen aspektin preteritiä käytetään, kun kyseessä on kertaluonteinen toiminta, jonka tulos on 
kumoutunut vastakkaisen toiminnan seurauksena:

Ива́н брал кни́гу в библиоте́ке.

Ко мне приходи́ла сего́дня А́нна.
Я включа́ла ра́дио, что́бы послу́шать но́вости.

Ivan lainasi kirjan kirjastosta [kirja on lainattu ja 
palautettu takaisin kirjastoon].
Anna kävi tänään luonani. 
Avasin radion kuunnellakseni uutiset [radio oli päällä, 
mutta nyt jo kiinni].

●● Toiminnan tuloksen mitätöitymisen merkitys (значе́ние аннули́рованности результа́та де́йствия) on 
mahdollinen ainoastaan verbeillä, joihin liittyy mielikuva toiminnan edestakaisuudesta tai vastakkaisista 
toiminnoista, esim. дава́ть I (antaa, lainata), брать I (ottaa, lainata), спуска́ться I (laskeutua), поднима́ться I 
(nousta), открыва́ть I (avata), закрыва́ть I (sulkea), включа́ть I (avata, laittaa päälle), приходи́ть II (tulla). 

Perfektiivisen aspektin preteritin käyttö

1. Perfektiivisen aspektin preteritiä käytetään osoittamaan menneessä ajassa kerran tapahtunutta, 
loppuunsuoritettua toimintaa, kun korostetaan toiminnan tuloksellisuutta tai sen seurauksena tapahtuvaa 
asiantilan muutosta:

Вчера́ де́ти легли́ спать по́сле полу́ночи.
Я уговори́ла его́ позвони́ть домо́й.
Оте́ц наконе́ц по́нял, o чём идёт речь.

Eilen lapset menivät nukkumaan puolenyön jälkeen.
Suostuttelin hänet soittamaan kotiin.
Isä tajusi vihdoin, mistä on kyse.
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2. Perfektiivisen aspektin preteritiä käytetään osoittamaan toimintaa, jonka tulos on puhetilanteessa 
nähtävissä tai muulla tavoin ajankohtainen:

Как ты похуде́л!
Почему́ ты опозда́ла? Я жду тебя́ уже́ пòлчаса́!

Ты уста́л?
Она́ так измени́лась, что я сра́зу не узна́ла её.

Kylläpäs sinä olet laihtunut!
Miksi olet myöhässä? Olen odottanut sinua jo puoli 
tuntia. 
Oletko väsynyt? 
Hän on muuttunut niin paljon, etten heti tunnistanut 
häntä.

3. Perfektiivisen aspektin preteritiä käytetään osoittamaan ajallisesti rajoitettua loppuunsuoritettua tai 
tuloksellista toimintaa:

И́ра написа́ла статью́ за три дня́.
За ско́лько вре́мени ты перевёл текст?
Ива́н прочита́л кни́гу за неде́лю.

Ira kirjoitti artikkelin kolmessa päivässä.
Missä ajassa käänsit tekstin?
Ivan luki kirjan viikossa.

●● Perfektiivinen aspekti osoittaa, missä ajassa toiminta suoritettiin: за како́е вре́мя, за ско́лько вре́мени? 
Ajanmääre ilmaistaan yleisimmin prepositiorakenteella за + akkusatiivi. 

 
Huom! Yksiaspektisilla по- ja про-etuliitteisillä perfektiivisen aspektin verbeillä on aikaa osoittava merkitys:  
по-etuliitteiset verbit osoittavat lyhyen aikaa kestävää toimintaa ja про-etuliitteiset tietyn, tyypillisesti 
pitkähkön ajanjakson kestävää toimintaa (ks. 13.4.). Vaikka kyse on perfektiivisen aspektin verbeistä, niiden 
yhteydessä ajanmääre on akkusatiivissa ilman prepositiota, esim. Студе́нты постоя́ли па́ру мину́т в коридо́ре 
(Opiskelijat seisoivat pari minuuttia käytävässä); Тётя Ве́ра прожила́ всю жизнь в го́роде (Vera-täti eli koko 
elämänsä kaupungissa).

4. Perfektiivisen aspektin preteritiä käytetään, kun useita, mahdollisesti eri tilanteissa tapahtuneita asioita 
tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena: 

Ле́том я прочита́ла три рома́на.
В це́нтре го́рода произошло́ не́сколько взры́вов.

Kesällä luin kolme romaania.
Kaupungin keskustassa tapahtui useita räjähdyksiä.

●● Yhtenä kokonaisuutena tarkasteltavien tapausten määrä voi olla mainittu täsmällisesti (kuten три рома́на) 
tai ainoastaan summittaisesti (kuten не́сколько взры́вов).

5. Perfektiivisen aspektin preteritiä käytetään osoittamaan toiminnan alkua:

Де́вочка запла́кала.
Орке́стр заигра́л гимн.
Я полюби́л её с пе́рвого взгля́да.
И́нна пошла́ в тренажёрный зал.

Tyttö purskahti itkuun.
Orkesteri alkoi soittaa hymniä.
Rakastuin häneen ensi silmäyksellä.
Inna lähti kuntosalille.

●● Тoiminnan alkua voidaan ilmaista за- ja по-etuliitteiden avulla. По-etuliite on yleinen etenkin liikeverbien 
etuliitteenä. За- ja по-etuliitteiset toiminnan alkua osoittavat verbit ovat yksiaspektisia perfektiivisen 
aspektin verbejä (ks. 13.4.). 
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6. Perfektiivisen aspektin preteritiä käytetään osoittamaan yhtäkkistä, odottamatonta toimintaa:

Вдруг дверь откры́лась сама́.
Я сра́зу поняла́, о ком он говори́л.
Кто́-то толкну́л меня́ в спи́ну.
Де́вочка вскри́кнула от испу́га.

Yhtäkkiä ovi avautui itsekseen.
Ymmärsin heti, kenestä hän puhui.
Joku tönäisi minua selkään.
Tyttö huudahti säikähdyksestä.

●● Toiminnan yhtäkkisyyttä ja odottamattomuutta voidaan korostaa mm. määreillä вдруг (yhtäkkiä), внеза́пно 
(yhtäkkiä), сра́зу (heti), то́тчас (heti, oikopäätä, oitis), в оди́н моме́нт (hetkessä). Yhtäkkistä, hetkellistä 
toimintaa ilmaistaan myös ns. momentaaniverbien avulla, jotka ovat aspektiltaan aina perfektiivisiä. 
Momentaaniverbien muodollisena osoittimena on suffiksi -ну-, joskaan kaikki ну-suffiksilliset verbit eivät ole 
momentaaniverbejä.

 
Huom! Erityisesti puhekielessä perfektiivisen aspektin preteritimuotoa käytetään toisinaan futuurin tehtävässä. 
Tällöin se osoittaa toiminnan ehdottomuutta tai väistämättömyyttä:

Ну, я пошла́. До за́втра!
Пое́хали! 

Nyt minä lähden. Huomiseen! 
Nyt mentiin!

16.1.3. Futuuri 

Venäjän kielessä on kaksi futuuria (бу́дущее вре́мя): imperfektiivisten verbien liittofutuuri (бу́дущее сло́жное) 
ja perfektiivisten verbien yksinkertainen futuuri (бу́дущее просто́е). On tärkeää muistaa, ettei kyse ole kahdesta 
eri tavasta ilmaista sama asia: kummallakin futuurimuodolla on omat, aspektien perusmerkityksiin pohjautuvat 
käyttötarkoituksensa.

Muodostus

Liittofutuuri koostuu kahdesta osasta: быть-verbin futuurimuodosta ja siihen liittyvästä imperfektiivisen aspektin 
infinitiivistä. Быть-verbi taipuu persoonan ja luvun mukaan.  

я бу́ду де́лать / смотре́ть

ты бу́дешь де́лать / смотре́ть

он/она́ бу́дет де́лать / смотре́ть

мы бу́дем де́лать / смотре́ть

вы бу́дете де́лать / смотре́ть

они́ бу́дут де́лать / смотре́ть

Yksinkertainen futuuri on muodollisesti imperfektiivisten verbien preesensin kaltainen ja taipuu persoona- 
muodoissa kahden taivutusluokan eli konjugaation mukaan (ks. luku 15). 

я сде́лаю посмотрю́

ты сде́лаешь посмо́тришь

он/она́ сде́лает посмо́трит

мы сде́лаем посмо́трим

вы сде́лаете посмо́трите

они́ сде́лают посмо́трят

Koska persoonataivutus on kuvattu jo edellisessä luvussa, seuraavassa keskitytään aspektien käyttöön futuurissa. 
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Liittofutuurin käyttö

1. Imperfektiivisten verbien liittofutuuri osoittaa, että tietty toiminta tulee tapahtumaan ottamatta kantaa 
siihen, suoritetaanko toiminta loppuun. Toiminta voi olla jatkuvaa, toistuvaa tai tavanomaista.

Что ты бу́дешь де́лать в суббо́ту?
За́втра я бу́ду отдыха́ть весь день.
Ле́том мы бу́дем купа́ться ка́ждый день.
Об э́том она́ бу́дет жале́ть всю жизнь!

Mitä aiot tehdä lauantaina?
Huomenna aion levätä koko päivän.
Kesällä aiomme käydä joka päivä uimassa.
Tätä hän tulee katumaan koko ikänsä!

2. Imperfektiivisten verbien liittofutuuria käytetään ns. yleisesti toteavassa merkityksessä (òбщефакти́ческое 
значе́ние), kun toiminnan kertaluonteisuus tai tuloksellisuus ei ole olennaista. Huomio kiinnittyy toimintaan 
ylipäätään tai puhuja tiedustelee, tuleeko toiminta tapahtumaan vai ei.

– Что у нас бу́дет за́втра на уро́ке? 
– За́втра вы бу́дете писа́ть дикта́нт. 
Через ме́сяц студе́нты бу́дут сдава́ть экза́мены.
 
Ты бу́дешь покупа́ть сувени́ры?

– Mitä meillä on huomenna tunnilla?
– Huomenna kirjoitatte sanelun.
Kuukauden kuluttua opiskelijоilla on tentit [opiskelijat 
suorittavat tenttejä].
Aiotko ostaa matkamuistoja?

Yksinkertaisen futuurin käyttö

1. Perfektiivisten verbien yksinkertainen futuuri osoittaa toimintaa, joka suoritetaan loppuun tai tehdään 
kokonaisuudessaan tulevaisuudessa:

За́втра я напишу́ сочине́ние.
Мы сде́лаем всё к ве́черу.
Я разбужу́ тебя́ в шесть часо́в.  

Kirjoitan aineen huomenna.
Teemme kaiken iltaan mennessä.
Herätän sinut kuudelta.

2. Perfektiivisten verbien yksinkertainen futuuri osoittaa välittömässä lähitulevaisuudessa kerran tapahtuvaa 
toimintaa:

Сейча́с я покажу́ вам интере́сную фотогра́фию. 
Я возьму́ чай и бутербро́д с ветчино́й.
Подожди́ мину́точку, я запишу́ твой а́дрес.

Nyt näytän teille mielenkiintoisen valokuvan.
Otan teen ja kinkkuvoileivän. 
Odota hetki, kirjoitan osoitteesi muistiin.

3. Perfektiivisten verbien yksinkertainen futuuri osoittaa toiminnan alkamista:

Я бою́сь, что ребёнок запла́чет. Pelkään, että lapsi alkaa itkeä.

Huom!  

●● Yksinkertaista futuuria voidaan käyttää myös preesensin merkityksessä osoittamaan kykyä tai mahdollisuutta. 
Tällöin kyse on ns. potentiaalisesta merkityksestä (потенциа́льное значе́ние).

Ми́ша – ма́стер на все ру́ки: он почи́нит любо́й 
прибо́р.
Я про́сто не пойму́, как мо́жно жить в подо́бных 
усло́виях?!

Miša on todellinen monitaituri: hän osaa korjata 
laitteen kuin laitteen.
En yksinkertaisesti pysty käsittämään, miten 
tuollaisissa olosuhteissa voi elää?!
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Yksi potentiaaliselle merkitykselle tyypillinen esiintymiskonteksti ovat kohteliaat pyynnöt ja kysymykset, joissa 
yksinkertaista futuuria käytetään kieltosanan не kanssa. Sama rakenne esiintyy usein myös vastauksessa, mikäli 
pyynnön vastaanottaja ei pysty toteuttamaan pyyntöä.

– Вы не ска́жете [≈ Скажи́те, пожа́луйста], как  
    дое́хать до це́нтра?
– К сожале́нию, не скажу́.

– Voisitteko kertoa, miten keskustaan pääsee?

– Valitettavasti en osaa neuvoa (/sanoa).

●● Yksinkertaista futuuria voidaan käyttää ns. havainnollisen esimerkin merkityksessä (нагля́дно-приме́рное 
значе́ние). Tällöin puhuja esittää yhden toimintakerran havainnollisena esimerkkinä toistuvasta tai 
milloin tahansa tapahtuvaksi ajateltavasta toiminnasta. Ajatus toistuvuudesta syntyy kontekstin avulla. 
Havainnollisen esimerkin merkitys on yleinen erityisesti kaunokirjallisuudessa. Useimmiten yksinkertaista 
futuuria käytetään tässä merkityksessä preesensin tehtävässä, toisinaan myös preteritin.

У́тром я вста́ну в семь часо́в, умо́юсь, оде́нусь, 
поза́втракаю и пойду́ в университе́т.
То́лько попро́сишь его́ – он всё сде́лает.
Де́душка о́чень люби́л спать. Придёт с ра́боты, 
поу́жинает, посмо́трит но́вости и ля́жет спать, а 
у́тром его́ не добу́дишься.

Aamuisin herään seitsemältä, peseydyn, pukeudun, 
syön aamupalaa ja lähden yliopistolle.
Ei tarvitse kuin pyytää ja hän tekee kaiken.
Isoisä piti kovasti nukkumisesta. Töistä tultuaan hän 
söi illallisen, katsoi uutiset ja kävi nukkumaan, ja 
aamulla häntä oli mahdotonta saada hereille.

16.1.4. Imperfektiivisen ja perfektiivisen aspektin käytön vertailua 

Seuraavassa vertaillaan aspektien käyttöä lauseissa, jotka ovat aikamuodoltaan preteritissä tai futuurissa. 
Preesenstapaukset jäävät käsittelyn ulkopuolelle, koska ne liittyvät yksinomaan imperfektiivisen aspektin 
käyttöön eikä aspektin valinta näin ollen aiheuta vaikeuksia. Suurin osa tässä luvussa kuvatuista tapauksista on 
tullut esiin jo aiemmin aspektin tai aikamuotojen (preteritin ja futuurin) käsittelyn yhteydessä, mutta mukaan 
on otettu myös joitakin spesifimpiä ja harvinaisempia merkityksiä. Joukossa on myös sellaisia konteksteja ja 
kielenkäyttötilanteita, jotka ovat ominaisia vain preteritille tai esiintyvät tyypillisimmin menneessä ajassa. 
Ylipäätään preteritiin kiinnitetään tässä yhteydessä enemmän huomiota, koska aspektin valintaan menneessä 
ajassa liittyy usein eniten hankaluuksia.

Esimerkit (1–4) havainnollistavat aspektien peruseroa: imperfektiivistä aspektia käytettäessä pääpaino on itse 
toiminnassa, perfektiivinen aspekti puolestaan kiinnittää huomiota toiminnan tuloksellisuuteen tai loppuun 
suorittamiseen.

IA: prosessi PA: lopputulos / loppuun suorittaminen

1. Ле́том мы отдыха́ли на берегу́ мо́ря.
Kesällä lomailimme meren rannalla.

Мы прекра́сно отдохну́ли на ю́ге.
Vietimme ihanan loman etelässä.

2. Она́ тща́тельно гото́вилась к экза́мену по 
ру́сскому языку́. 
Hän valmistautui huolellisesti venäjän kielen 
tenttiin.

Она́ отли́чно подгото́вилась к экза́мену и 
успе́шно его́ сдала́. 
Hän valmistautui tenttiin erinomaisesti ja suoritti 
sen menestyksekkäästi.

3. Ма́ма мы́ла о́кна, пока́ де́ти не пришли́ из шко́лы.
Äiti pesi ikkunoita, kunnes lapset tulivat koulusta.

Вчера́ я наконе́ц вы́мыла все о́кна!
Pesin eilen viimein kaikki ikkunat!

4. Ве́чером я бу́ду лежа́ть на дива́не и чита́ть.
Illalla aion maata sohvalla ja lukea.

Я дочита́ю до сле́дующей главы́ и ля́гу спать.
Luen seuraavaan lukuun asti ja käyn nukkumaan.
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Huom!

●● Ilmaukset tyyppiä тща́тельно (huolellisesti), упо́рно (sinnikkäästi, ahkerasti), без у́стали (väsymättä), не 
перестава́я (keskeytyksettä) korostavat prosessia (millä tavalla toiminta suoritettiin).

●● Ilmaukset tyyppiä си́льно (paljon), отли́чно (erinomaisesti), успе́шно (menestyksekkäästi), наконе́ц 
(lopulta, vihdoin), соверше́нно (täysin), по́лностью (täysin), до конца́ (loppuun asti) korostavat loppuun 
suorittamista tai lopputulosta.

Esimerkissä (5) imperfektiivinen aspekti viittaa yritykseen suorittaa toiminta tuloksellisesti, kun taas 
perfektiivinen aspekti kuvaa lopputuloksen saavuttamista.

IA: yritys suorittaa toiminta PA: lopputulos 

5. Де́ти реша́ли зада́чу, но не реши́ли её.
Lapset yrittivät ratkaista tehtävän, mutta eivät 
onnistuneet.

Де́ти са́ми реши́ли зада́чу.
Lapset ratkaisivat tehtävän itse.

Esimerkeissä (6–9) imperfektiivisen aspektin avulla ilmaistaan tavanomaista tai toistuvaa toimintaa. 
Perfektiivinen aspekti kiinnittää huomiota toiminnan kertaluonteisuuteen.

IA: tavanomainen tai toistuva toiminta PA: kertaluonteinen toiminta

6. Ле́том я встава́л по́здно.   
Kesällä nousin (aina) myöhään.    

Я вста́л ра́но.
Nousin aikaisin.

7. Они́ всегда́ помога́ли мне.
He auttoivat minua aina.

Вчера́ они́ помогли́ мне вы́брать пода́рок для 
Ле́ны. 
Eilen he auttoivat minua valitsemaan Lenalle lahjan.

8. Де́ти обеща́ли ма́ме, что бу́дут убира́ть свою́ 
ко́мнату раз в неде́лю.
Lapset lupasivat äidille, että siivoavat huoneensa 
kerran viikossa.

Де́ти обеща́ли ма́ме, что уберу́т свою́ ко́мнату к 
прихо́ду госте́й.
Lapset lupasivat äidille, että siivoavat huoneensa 
vieraiden tuloon mennessä.

9. Я бу́ду звони́ть тебе́ ка́ждый день.
Soitan sinulle joka päivä.

Я перезвоню́ тебе́ по́зже.
Soitan sinulle myöhemmin uudelleen.

 
Huom! Toistuvuutta tai tavanomaisuutta osoittavat mm. ilmaukset всегда́ (aina), обы́чно (tavallisesti), ча́сто 
(usein), иногда́ (joskus), ре́дко (harvoin), ка́ждую неде́лю (joka viikko), по вечера́м (iltaisin), три ра́за в год 
(kolme kertaa vuodessa). Ks. tarkemmin s. 169–170.

Imperfektiivinen aspekti voi osoittaa, kuinka kauan toiminta kesti tai tulee kestämään: как до́лго, ско́лько 
вре́мени? Аikaa osoittava määre on tällöin useimmiten akkusatiivissa ilman prepositiota tai ilmaistu adverbilla 
(ks. s. 169). Perfektiivisen aspektin avulla voidaan osoittaa, missä ajassa toiminta suoritettiin tai tullaan 
suorittamaan: за како́е вре́мя, за ско́лько вре́мени? Ajanmääre ilmaistaan yleisimmin prepositiorakenteella  
за + akkusatiivi. Esimerkiksi:

IA: kuinka kauan? PA: missä ajassa?

10. Мы до́лго поднима́лись наве́рх.
Kiipesimme kauan ylös.

Мы подняли́сь наве́рх за два часа́.
Kiipesimme ylös kahdessa tunnissa.

11. Студе́нт бу́дет писа́ть докла́д весь ве́чер.
Opiskelija aikoo kirjoittaa esitelmää koko illan.

Студе́нт напи́шет докла́д за неде́лю.
Opiskelija kirjoittaa esitelmän viikossa.
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Huom! 

●● Jos kyse on toistuvasta toiminnasta, imperfektiivistä aspektia käytetään myös vastattaessa kysymykseen за 
како́е вре́мя, vrt. Ра́ньше фи́рма выполня́ла сро́чные зака́зы за три часа́ (Aikaisemmin yritys toimitti 
kiireelliset tilaukset kolmessa tunnissa) – Фи́рма вы́полнила зака́з за три часа́ (Yritys toimitti tilauksen 
kolmessa tunnissa).

●● Vaikka по- ja про-etuliitteiset yksiaspektiset verbit tyyppiä посиде́ть (istua jnk aikaa) ja прожи́ть (asua 
tietty aika) ovat aspektiltaan perfektiivisiä, niiden yhteydessä oleva ajanmääre on akkusatiivissa (ks. 13.4.): 
посиде́ть па́ру мину́т (istua pari minuuttia), прожи́ть семь лет (asua seitsemän vuotta).

Alla olevissa esimerkeissä perfektiivisen aspektin avulla ilmaistaan yhtäkkistä toimintaa. Imperfektiivinen 
aspekti osoittaa tavanomaista, toistuvaa tai pysyvää toimintaa.

IA: tavanomainen, toistuva tai pysyvä toiminta PA: yhtäkkinen toiminta 

12. Ра́ньше мы с бра́том встреча́лись почти́ ка́ждую 
неде́лю.
Aiemmin tapasimme veljeni kanssa lähes joka viikko.

В библиоте́ке я случа́йно встре́тил своего́ 
ста́рого знако́мого.
Törmäsin kirjastossa sattumalta vanhaan tuttuuni. 

13. В де́тстве я ка́ждый день пры́гала через 
скака́лку. 
Lapsena hypin joka päivä hyppynarulla.

Бе́лка неожи́данно пры́гнула мне на плечо́.
Orava hypähti yllättäen olkapäälleni.

14. Я всегда́ бу́ду понима́ть тебя́.
Tulen aina ymmärtämään sinua.

Прочита́в э́то, ты сра́зу поймёшь, о чём идёт речь.
Luettuasi tämän ymmärrät heti, mistä on kyse.

Huom! Toiminnan yhtäkkisyyttä ja odottamattomuutta voidaan korostaa mm. määreillä вдруг (yhtäkkiä), 
внеза́пно (yhtäkkiä), неожи́данно (yhtäkkiä, yllättäen), сра́зу (heti), случа́йно (sattumalta). Yhtäkkistä, 
hetkellistä toimintaa ilmaisevat myös ns. momentaaniverbit (ks. 13.4.), kuten пры́гнуть I (hypätä, hypähtää), 
толкну́ть I (tönäistä, töytäistä).

Esimerkeissä (15) ja (16) perfektiivisen aspektin avulla ilmaistaan toiminnan alkua. Imperfektiivisen aspektin 
tapauksessa kyse on pysyvästä toiminnasta. 

IA: pysyvä toiminta PA: toiminnan alku

15. Когда́ Па́ули был ма́ленький, он о́чень люби́л 
слу́шать ска́зки.
Kun Pauli oli pieni, hän piti kovasti satujen 
kuuntelemisesta.

Ге́на полюби́л И́нну с пе́рвого взгля́да.
Gena ihastui Innaan ensi silmäyksellä.

16. Лю́ди всегда́ бу́дут интересова́ться жи́знью 
сы́на президе́нта.
Ihmiset tulevat aina olemaan kiinnostuneita 
presidentin pojan elämästä. 

Я уве́рена, что он заинтересу́ется 
предложе́нием.
Olen varma, että hän kiinnostuu ehdotuksesta.

Vaikka toistuva toiminta ilmaistaan pääsääntöisesti imperfektiivisellä aspektilla, myös perfektiiviseen aspektiin 
voi liittyä ajatus toistuvuudesta, vrt.

IA: rajoitetun toiston merkitys PA: summatiivinen merkitys

17. Я пять ра́з смотре́ла э́тот фи́льм и ка́ждый раз 
пла́кала.
Olen katsonut tämän elokuvan viisi kertaa ja 
itkenyt joka kerta.

Пограни́чник три ра́за посмотре́л на его́ 
фотогра́фию и сказа́л: «Добро́ пожа́ловать в 
Росси́ю!»        
Rajavartija katsoi kolme kertaa hänen kuvaansa ja 
sanoi: ”Tervetuloa Venäjälle!”



177  VENÄJÄN KIELIOPPI  16.  TAPALUOKAT (НАКЛОНЕ́НИЯ)

Molemmissa esimerkeissä kuvataan tapahtumia, jotka ovat toistuneet tietyn määrän kertoja. Imperfektiivisen 
aspektin tapauksessa puhutaan ns. rajoitetun toiston merkityksestä (ограни́ченно-кра́тное значе́ние). 
Perfektiivinen aspekti esiintyy ns. summatiivisessa merkityksessä (сумма́рное значе́ние). Molemmissa 
tapauksissa merkityksen syntyminen edellyttää, että kontekstissa on toistuvuutta ilmaiseva adverbiaali 
tyyppiä три ра́за (kolme kertaa), не́сколько раз (muutamia/useita kertoja), мно́го раз (monta kertaa). Vaikka 
toimintakertojen määrä on molemmissa tapauksissa rajattu, summatiivisen merkityksen ja rajoitetun toiston 
merkityksen välillä on olennainen ero. Summatiivisessa merkityksessä toistumiskerrat käsitetään tyypillisesti 
peräkkäisiksi ja ne esitetään yhtenä rajattuna kokonaisuutena. Rajoitetun toiston tapauksessa toistumiskertojen 
välinen aika on epämääräisempi ja voi olla pitkäkin. Huomio kiinnittyy ainoastaan toiston olemassaoloon. 

Huom! 

●● Perfektiivinen aspekti kuvaa toistuvaa toimintaa myös ns. havainnollisen esimerkin merkityksessä. Kyse on 
yksinkertaisen futuurin erityismerkityksestä, jonka syntyminen edellyttää, että konteksti osoittaa toiminnan 
toistuvaksi (ks. 16.1.3.).

●● Ajatus toistuvuudesta voi liittyä myös potentiaaliseen merkitykseen (ks. 16.1.3.). Tällöin yksinkertainen 
futuuri esiintyy preesensin tehtävässä ja kuvaa kykyä tai mahdollisuutta. Selvimmin potentiaalisen 
toistuvuuden merkitys tulee ilmi lauseissa, joissa on aikamääre всегда́ tai в любо́е вре́мя, esim. Брат всегда́ 
помо́жет мне (Veli auttaa minua aina). Lauseessa kuvattu toiminta on potentiaalista eli mahdollisesti 
toistuvaa: aina kun puhuja pyytää veljeltään apua, veli auttaa. Huomion kohteena on ikään kuin yksi niistä 
kerroista, kun apua pyydetään, mutta tosiasiallisesti toistokertojen määrä on avoin ja riippuvainen siitä, 
kuinka usein puhuja esittää avunpyynnön veljelleen. Jos yksinkertainen futuuri korvataan preesensillä (Брат 
всегда́ помога́ет мне), lause on tyyliltään hieman neutraalimpi. Huomio kiinnittyy asiantilan tosiasialliseen 
toistuvuuteen, ei siis yhteen kertaan kaikkien mahdollisten kertojen joukossa. Potentiaalista toistuvuutta 
ilmaisevissa lauseissa predikaattina voi olla myös adjektiivi гото́в yhdessä perfektiivisen aspektin infinitiivi- 
muodon kanssa: Брат всегда́ гото́в помо́чь мне (Veli on aina valmis auttamaan minua).

Verrataan seuraavaksi imperfektiivisen aspektin yleisesti toteavaa merkitystä tapauksiin, joissa perfektiivinen 
aspekti kuvaa tiettynä konkreettisena ajankohtana loppuun suoritettua toimintaa:

IA: yleinen toteamus PA: konkreettisena ajankohtana suoritettu toiminta

18. Вы напомина́ли ему́ о собра́нии?
Oletteko muistuttaneet häntä kokouksesta?

По́сле у́жина он напо́мнил мне о собра́нии.
Illallisen jälkeen hän muistutti minua kokouksesta.

19. Мы уже́ обе́дали.
Olemme jo syöneet lounasta.

Сего́дня мы пообе́дали в два часа́.
Söimme tänään lounaan kahdelta.

Imperfektiivisen aspektin tapauksessa huomio kiinnittyy toimintaan ylipäätään. Vaikka kyse onkin yksittäisestä 
toimintakerrasta, toiminnan kertaluonteisuus ei ole olennaista. Toimintaan viitataan toteutuneena tosiasiana. 
Perfektiivisen aspektin avulla toiminta sijoitetaan tiettyyn konkreettiseen ajankohtaan. Perfektiivistä aspektia 
käytettäessä kyse voi olla myös ennalta odotetusta toiminnasta, kuten esimerkissä (20):

IA: yleinen toteamus PA: ennalta odotettu toiminta

20. Вы чита́ли «Войну́ и мир»?   
Oletteko lukenut Sodan ja rauhan?

Вы уже́ прочита́ли «Войну́ и мир»?
Oletteko jo lukenut Sodan ja rauhan?

Perfektiivisen aspektin käyttö on luontevaa keskustelutilanteessa, jossa kysyjä on tietoinen puhekumppanin 
aikomuksesta lukea kyseinen romaani. Kysyjää kiinnostaa, onko aikomus jo toteutettu. Imperfektiivisen 
aspektin käyttöön yleisesti toteavassa merkityksessä ei liity ennakko-odotuksia romaanin lukemisesta. Kysyjää 
kiinnostaa, onko kuulija ylipäänsä koskaan lukenut kyseistä romaania. 

Esimerkkien (18–20) tavoin myös alla olevissa esimerkeissä (21–22) on kyse kerran tapahtuneesta toiminnasta. 
Niissä imperfektiivinen ja perfеktiivinen aspekti eroavat sen suhteen, onko toiminnan tulos voimassa vai jo 
mitätöitynyt.
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IA: toiminnan tuloksen mitätöityminen PA: toiminnan tulos voimassa

21. И́нна брала́ кни́гу в библиоте́ке.
Inna lainasi kirjan kirjastosta.

И́нна взяла́ кни́гу в библиоте́ке.
Inna lainasi kirjan kirjastosta.

22. Бра́т уезжа́л в Москву́ на неде́лю.
Veli oli viikon Moskovassa.

Сейча́с бра́та нет до́ма, он уе́хал в Москву́ на 
неде́лю.
Veli ei ole kotona, hän matkusti Moskovaan 
viikoksi.

Perfektiivinen aspekti ilmaisee, että toiminnan tulos on voimassa puhehetkellä: kirjastosta lainattu kirja 
on edelleen Innalla ja veli on edelleen Moskovassa. Imperfektiivistä aspektia käytettäessä toiminnan tulos 
on puhehetkellä jo kumoutunut vastakkaisen toiminnan seurauksena: kirja on aiemmin lainattu, mutta 
puhehetkellä se on jo palautettu kirjastoon; veli oli viikon Moskovassa, mutta on puhehetkellä jo palannut 
takaisin. Imperfektiivisen aspektin tapauksessa puhutaan toiminnan tuloksen mitätöitymisen merkityksestä 
(значе́ние аннули́рованности результа́та де́йствия). Perfektiivinen aspekti esiintyy ns. perfektin merkityksessä 
(перфе́ктное значе́ние).

Kiinnitetään seuraavaksi huomiota aspektien käyttöön kuvattaessa toiminnan samanaikaisuutta ja 
peräkkäisyyttä. Samanaikaiset prosessit ilmaistaan imperfektiivisellä aspektilla. Kun kyse on peräkkäisistä 
loppuun suoritetuista tai hetkellisistä toiminnoista, käytetään perfektiivistä aspektia. Esimerkiksi:

IA: samanaikainen toiminta PA: peräkkäinen toiminta 

23. Я чита́ла статью́ и запи́сывала интере́сные 
фа́кты.
Luin artikkelia ja kirjoitin ylös mielenkiintoisia 
faktoja.

Я прочита́ла статью́ и верну́ла её Ю́лии.
Luin artikkelin ja palautin sen Julialle.

24. Когда́ ты бу́дешь звони́ть домо́й, я бу́ду 
разгова́ривать с А́нной. 
Juttelen Annan kanssa sillä aikaa kun sinä soitat 
kotiin. 

Мы позвони́м тебе́, как то́лько найдём его́.
Soitamme sinulle heti kun olemme löytäneet 
hänet. 

 
Huom! Samanaikaisuuteen ja peräkkäisyyteen liittyviä aspektisääntöjä on vielä tarkennettava:

●● Jos tietyllä hetkellä käynnissä olevan prosessin aikana tapahtuu lyhytkestoinen tai hetkellinen toiminta, 
jälkimmäinen ilmaistaan perfektiivisellä aspektilla: Когда́ ма́ма пришла́ (PA) домо́й, па́па гото́вил (IA)  
обе́д (Kun äiti tuli kotiin, isä oli laittamassa ruokaa).

●● Jos halutaan tuoda esiin, että toinen peräkkäisistä toiminnoista on pitkäkestoinen prosessi, jälkimmäinen 
ilmaistaan imperfektiivisellä aspektilla: Ба́бушка вста́ла (PA) и до́лго смотре́ла (IA) в окно́ (Isoäiti nousi  
ylös ja katsoi kauan ikkunasta ulos).

●● Toistuvat peräkkäiset toiminnat ilmaistaan imperfektiivisellä aspektilla: Ка́ждый раз, когда́ учи́тельница 
входи́ла (IA) в класс, де́ти встава́ли (IA) (Joka kerta kun opettaja astui luokkaan, lapset nousivat 
seisomaan).

Tarkastellaan lopuksi muutamia esimerkkejä aspektien käytöstä kiellon yhteydessä. Yleisesti ottaen voidaan 
sanoa, että imperfektiivinen aspekti on kieltolauseissa tavallisempi kuin perfektiivinen. Kieltomuoto laajentaa 
imperfektiivisen aspektin käyttöalaa, mutta lauseen kielteisyys ei kuitenkaan automaattisesti merkitse 
imperfektiivistä aspektia; myös perfektiivinen aspekti esiintyy kieltolauseissa varsin usein. Vaikka aspektien 
käyttöön kiellon yhteydessä liittyy joitakin erityisyyksiä, pääosin kielteisissä lauseissa pätevät samat aspektien 
perusmerkitykset kuin myönteisissäkin lauseissa. Esimerkeissä (25) ja (26) imperfektiivinen aspekti korostaa 
kestoa: kielto kohdistuu pitkään aikaväliin. Perfektiivinen aspekti kiinnittää huomiota konkretisoituun 
ajankohtaan.
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IA: kielto kohdistuu pitkään aikaväliin PA: kielto kohdistuu konkretisoituun ajankohtaan

25. Я давно́ не получа́ла пи́сем.
En ole pitkään aikaan saanut kirjeitä.

Он посла́л мне письмо́, но я не получи́ла его́.
Hän lähetti minulle kirjeen, mutta en ole saanut sitä.

26. Я бо́льше никогда́ ничего́ не бу́ду де́лать 
про́тив свое́й во́ли.
En enää koskaan tee mitään vastoin omaa 
tahtoani.

Е́сли я не сде́лаю э́то пря́мо сейча́с, то за́втра 
мо́жет бы́ть уже́ по́здно.
Jos en tee sitä nyt heti, niin huomenna voi jo olla 
myöhäistä.

Imperfektiivistä aspektia käytetään myös, kun todetaan, ettei kyseistä toimintaa ole lainkaan tapahtunut tai 
sitä ei tule tapahtumaan. Siihen ei siis ole edes ryhdytty tai ei tulla ryhtymään. Perfektiivisen aspektin avulla 
ilmaistaan, että toimintaan on ryhdytty tai siihen ryhdytään tulevaisuudessa, mutta toiminnan tulos puuttuu tai 
jää puuttumaan.

IA: toimintaa ei ole lainkaan tapahtunut tai sitä ei 
tule tapahtumaan. 

PA: toimintaa on ollut tai tulee olemaan, mutta 
tulos puuttuu tai jää puuttumaan.

27. Он ещё не гото́вился к экза́мену.
Hän ei ole vielä valmistautunut tenttiin
[valmistautumista ei ole edes aloitettu].

Он ещё не подгото́вился к экза́мену.
Hän ei ole vielä valmistautunut tenttiin
[valmistautuminen on kesken].

28. Ма́ша не учи́лась пла́вать.
Maša ei (ole) opetellut uimaan.

Ма́ша не научи́лась пла́вать.
Maša ei (ole) oppinut uimaan.

29. Я не бу́ду чита́ть э́тот рома́н. Он неинтере́сный.
En aio lukea tätä romaania. Se on tylsä.

Я не прочита́ю э́тот рома́н за два дня. 
En saa tätä romaania luettua kahdessa päivässä.

Jos halutaan ilmaista, ettei toiminnan suorittajalla ole minkäänlaista osallisuutta kyseiseen toimintaan, käytetään 
imperfektiivistä aspektia. Jos taas toiminnan oli määrä tapahtua tai se oli odotettavissa, valitaan perfektiivinen 
aspekti.

IA: toiminnan suorittajalla ei ole minkäänlaista 
osallisuutta toimintaan

PA: toiminnan oli määrä tapahtua tai se oli 
odotettavissa

30. – Кто́ взял мой телефо́н?
– Не зна́ю, я не брал.
– Kuka on ottanut puhelimeni?
– En minä tiedä, en minä ainakaan.

– Ты отнёс мой телефо́н в ремо́нт?
– Нет, не отнёс.
– Veitkö puhelimeni huoltoon?
– Ei, en vienyt.

31. – Э́то ты звони́л мне но́чью?
– Нет, я не звони́л!
– Sinäkö soitit minulle yöllä?
– Ei, en se ollut minä, joka soitti.

И́ра обеща́ла позвони́ть мне ве́чером, но так и 
не позвони́ла.
Ira lupasi soittaa minulle illalla, muttei kuitenkaan 
soittanut.

Etenkin kun kyse on kertaluonteisesta toiminnasta, aspektien välistä merkityseroa voi olla kiellon yhteydessä 
hankala hahmottaa. Seuraavat lauseet eroavat muodollisesti ainoastaan aspektin suhteen:  

IA: todetaan, ettei toimintaa ole tapahtunut PA: toiminnan oli määrä tapahtua tai se oli odotettavissa

32. Сего́дня ма́ма не покупа́ла мя́со.
Tänään äiti ei ostanut lihaa.

Сего́дня ма́ма не купи́ла мя́со.
Tänään äiti ei ostanut lihaa.

Imperfektiivisen aspektin avulla todetaan fakta. Perfektiivisen aspektin tapauksessa äidin toiminta on puhujan 
ennakko-odotusten vastaista: puhuja oletti tai toivoi äidin ostavan lihaa, mutta syystä tai toisesta äiti ei niin 
tehnyt. Kyse voi olla siitä, että äiti unohti koko asian, päätti muuten vaan olla ostamatta lihaa, ei tiennyt, että 
lihaa tarvitaan tai kenties liha jäi ostamatta, koska sitä ei ollut kaupassa tai äidillä ei ollut tarpeeksi rahaa. 
Imperfektiivinen aspekti sen sijaan ei ota kantaa siihen, oliko toiminta puhujan näkökulmasta odotettua vai ei.
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16.2. Imperatiivi 

Imperatiivin (повели́тельное наклоне́ние) avulla puhuja yrittää ohjailla puhuteltavan toimintaa; sen avulla 
puhuja käskee, kehottaa, ehdottaa, pyytää tai neuvoo puhuteltavaa toimimaan tai olemaan toimimatta tietyllä 
tavalla. Suomen kielen tavoin imperatiivilla on venäjässä vain yksikön ja monikon 2. persoonan muodot, kuten 
чита́й (lue) ja чита́йте (lukekaa). Varsinaisten imperatiivimuotojen lisäksi käskyjä, pyyntöjä ja kehotuksia  
voidaan kuitenkin ilmaista myös muilla rakenteilla (ks. s. 186).

Imperatiivi voidaan muodostaa sekä imperfektiivisen että perfektiivisen aspektin verbeistä. Tässäkään 
tapauksessa ei yleensä ole kyse kahdesta tavasta ilmaista täsmälleen sama asia: kummallakin imperatiivi- 
muodolla on omat merkityksensä ja sille ominaiset käyttökontekstinsa.

Muodostus 

Imperatiivi muodostetaan pääsääntöisesti preesensvartalosta (= monikon 3. persoonan vartalo) lisäämällä  
siihen yksikön 2. persoonassa tunnus -й, -и tai -ь. Monikon 2. persoonassa lisätään yksikön 2. persoonan 
muotoon -те. Imperatiivin tunnuksen valintaan vaikuttaa se, päättyykö monikon 3. persoonan vartalo  
vokaaliin vai konsonanttiin. Lisäksi on joukko verbejä, joiden imperatiivi muodostetaan poikkeuksellisesti.

1. Jos vartalo päättyy vokaaliin, tunnus on -й /-йте.

infinitiivi mon. 3. persoona imperatiivi TUNNUS

слу́шать I (kuunnella) слу́ша-ют слу́шай / слу́шайте
-Й / -ЙТЕ

закры́тьP I (sulkea) закро́-ют закро́й / закро́йте

2. Jos vartalo päättyy konsonanttiin, imperatiivin tunnus on joko -и/-ите tai -ь/-ьте. Tunnus määräytyy sen 
mukaan, lankeaako paino yksikön 1. persoonassa päätteelle vai vartalolle.9 

a) paino on yksikön 1. persoonassa päätteellä (я пишу́ / я сижу́)

infinitiivi mon. 3. persoona imperatiivi TUNNUS

писа́ть I (kirjoittaa) пи́ш-ут пиши́ / пиши́те
-И / -ИТЕ

сиде́ть II (istua) сид-я́т сиди́ / сиди́те

b) paino yksikön 1. persoonassa vartalolla (я вста́ну / я отве́чу)

infinitiivi mon. 3. persoona imperatiivi TUNNUS

вста́тьP I (nousta) вста́н-ут встань / вста́ньте
-Ь / -ЬТЕ

отве́титьP II (vastata) отве́т-ят отве́ть / отве́тьте

3. Poikkeuksellinen muodostus

a) kun monikon 3. persoonan vartalo päättyy kahteen konsonanttiin, tunnus on aina -и/-ите (yksikön  
1. persoonan paino ei siis vaikuta tunnuksen valintaan)

infinitiivi mon. 3. persoona imperatiivi TUNNUS

по́мнить II (muistaa) по́мн-ят по́мни / по́мните
-И / -ИТЕ

запо́лнитьP II (täyttää) запо́лн-ят запо́лни / запо́лните

9 Huomaa kuitenkin, että painon siirtyessä perfektiivisen verbin вы-etuliitteelle muodostus tapahtuu kuten vastaavalla etuliitteettömällä 
verbillä, esim. вы́писать (вы́пишу)  вы́пиши журна́л (tilaa aikakauslehti), вы́бросить (вы́брошу)  вы́брось му́сор (heitä roskat pois).

28

28
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b) suffiksin -ва- sisältävien verbien imperatiivi muodostetaan infinitiivivartalosta (ei siis preesensvartalosta)

infinitiivi infinitiivivartalo imperatiivi TUNNUS

дава́ть I (antaa) дава́-ть дава́й / дава́йте

-Й / -ЙТЕвстава́ть I (nousta) встава́-ть встава́й / встава́йте

продава́ть I (myydä) продава́-ть продава́й / продава́йте

c) tiettyjen verbien imperatiivi on opeteltava ulkoa (monikon 3. persoonan muoto ei siis vaikuta imperatiivin 
muodostukseen, vaikka se onkin annettu taulukossa)

infinitiivi mon. 3. persoona imperatiivi TUNNUS

есть (syödä) ед-я́т ешь / е́шьте -Ь / -ЬТЕ

пить I (juoda) пь-ют пей / пе́йте

-Й / -ЙТЕ

бить I (lyödä бь-ют бей / бе́йте

шить I (ommella, neuloa) шь-ют шей / ше́йте

нали́тьP I (kaataa) наль-ю́т нале́й / нале́йте

пое́хатьP I (lähteä) пое́д-ут поезжа́й / поезжа́йте

Huom!

●● Kohteliaissa kehotuksissa есть-verbin imperatiivimuotojen (ешь/е́шьте) asemesta käytetään verbin ку́шать I  
(syödä) imperatiivimuotoja ку́шай/ку́шайте, esim. Ку́шайте, пожа́луйста (Ottakaa, olkaa hyvä)!

●● Е́хать-verbistä ei voi muodostaa normatiivisesti hyväksyttävää imperatiivia. Sekä е́хать- että пое́хатьP-verbien 
imperatiivin tehtävässä käytetään muotoja поезжа́й ja поезжа́йте (siitä huolimatta, ettei поезжа́ть-verbiä itsessään 
ole olemassa). Puhekielessä ja arkityylissä е́хать-verbistä käytetään myös etuliitteettömiä imperatiivimuotoja 
езжа́й ja езжа́йте. Е́хать-loppuisilla perfektiivisen aspektin liikeverbeillä imperatiivi on sama kuin vastaavalla 
imperfektiivisen aspektin verbillä. Esimerkiksi aspektiparilla приезжа́ть/прие́хать (saapua) molempien aspektien 
imperatiivin tehtävässä käytetään muotoja приезжа́й ja приезжа́йте.  

●● Ся-loppuisten verbien imperatiivi muodostetaan kuten muidenkin verbien imperatiivi. Imperatiivin 
tunnuksen perään lisätään konsonantin jälkeen postfiksi -ся ja vokaalin jälkeen -сь:

infinitiivi mon. 3. persoona imperatiivi TUNNUS

одева́ться I (pukeutua) одева́-ют-ся oдева́йся / одева́йтесь -Й / -ЙТЕ

сади́ться II (istuutua) сад-я́т-ся сади́сь / сади́тесь -И / -ИТЕ

оста́тьсяP I (jäädä) оста́н-ут-ся оста́нься / оста́ньтесь -Ь / -ЬТЕ

Käyttö

Aspektien käyttöön imperatiivilauseissa liittyy tiettyjä erityispiirteitä. Siitä huolimatta myös aspektien 
perusmerkitykset tulevat esiin. Aspektien käyttö eroaa merkittävästi myönteisissä ja kielteisissä lauseissa.    

Myönteiset lauseet

Imperfektiivisen aspektin imperatiivia käytetään:

1. yleisluonteisissa ohjeissa, neuvoissa ja kehotuksissa suorittaa toiminta toistuvasti:

Ешь ка́шу, она́ поле́зная.
Приходи́ к нам поча́ще. 
Принима́йте витами́ны ка́ждый день. 
Прове́тривайте спа́льню перед сно́м.

Syö puuroa, se on terveellistä.
Käy useammin meillä.
Ottakaa vitamiineja joka päivä.
Tuulettakaa makuuhuone (aina) ennen nukkumaan menoa.
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2. kehotuksissa, joissa huomio kiinnittyy toiminnan suoritustapaan tai kestoon:

Расска́зывай всё подро́бно, я хочу́ знать все дета́ли. 
Слу́шайте внима́тельно экскурсово́да.
Чита́й гро́мче!
В тече́ние пе́рвых трёх дней боле́зни следи́те за 
температу́рой ребёнка.

Kerro kaikki tarkkaan, haluan tietää kaikki yksityiskohdat!
Kuunnelkaa opasta tarkkaan.
Lue kuuluvammin!
Tarkkailkaa lapsen lämpötilaa kolmen päivän ajan 
sairauden alkamisesta. 

3. kehotuksissa jatkaa toimintaa tai ryhtyä toimintaan välittömästi:

Почему́ вы переста́ли писа́ть? Пиши́те да́льше!
Oдева́йся, а то опозда́ешь в шко́лу.
Уже́ семь часо́в. Встава́й.

Miksi lakkasitte kirjoittamasta? Kirjoittakaa edelleen!
Pue päällesi, muuten myöhästyt koulusta.
Kello on jo seitsemän. Nouse ylös.

●● Kun kyse on kehotuksesta ryhtyä toimintaan, imperatiivin sijaan voidaan käyttää ilmauksia tyyppiä пора́ + 
imperfektiivisen aspektin infinitiivi: Уже́ семь часо́в. Пора́ встава́ть (Kello on jo seitsemän. On aika nousta 
ylös).

4. kohteliaissa pyynnöissä ja kutsuissa:

Приходи́те ко мне в суббо́ту на день рожде́ния.
Проходи́те, пожа́луйста, сади́тесь, бери́те 
пече́нье, налива́йте себе́ чай и́ли ко́фе.

Tulkaa lauantaina luokseni syntymäpäiville.
Käykää peremmälle olkaa hyvä, istuutukaa, ottakaa 
keksiä, kaatakaa itsellenne teetä tai kahvia.

5. annettaessa lupa tehdä jotakin:

– Мо́жно войти́? – Входи́те.
– Мо́жно включи́ть ра́дио? – Включа́й.

– Saako tulla sisään? – Tulkaa vain.
– Voinko avata radion? – Avaa vain.

Perfektiivisen aspektin imperatiivia käytetään:

1. esitettäessä neuvo, pyyntö, vaatimus tai käsky suorittaa kertaluonteinen toiminta kokonaisuudessaan:

Откро́йте окно́!
Переда́йте, пожа́луйста, соль!
Прочита́й э́ту кни́гу! Она́ тебе́ понра́вится.
Расскажи́, как прошёл экза́мен.
Вы́учите э́ти пра́вила!
Помоги́те мне, пожа́луйста! 

Avatkaa ikkuna!
Saisinko suolan? [Antakaa suola, olkaa hyvä!]
Lue tämä kirja! Pidät siitä varmasti.
Kerro miten tentti meni.
Opetelkaa nämä säännöt! 
Voisitteko auttaa minua? [Olkaa hyvä ja auttakaa minua!]

2. ilmaistaessa jyrkkäsävyinen, ehdoton käsky tai vaatimus: 

Отста́ньте от меня́!
Встань, когда́ говори́шь со ста́ршими!
Сядь на ме́сто! Ты мне меша́ешь!

Jättäkää minut rauhaan!
Nouse seisomaan, kun puhut vanhemmille ihmisille!
Istu paikallesi! Sinä häiritset minua!
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Kielteiset lauseet

Kielteisissä imperatiivilauseissa aspektien käyttö ei noudata samoja sääntöjä kuin myönteisissä lauseissa. Kiellon 
yhteydessä imperfektiivisen aspektin käyttöala laajenee, ja se esiintyy tavallisesti silloinkin, kun vastaavassa 
myönteisessä imperatiivilauseessa olisi perfektiivinen aspekti. Kyse voi olla kehotuksesta, pyynnöstä, neuvosta 
tai käskystä olla tekemättä jotakin:

Не бери́ слова́рь, он мне ну́жен! 
Не кури́те здесь!
Не спеши́те!
Не открыва́й дверь!
Не шуми́те!
Не пока́зывай им э́ту фотогра́фию!
Не разгова́ривай с чужи́ми!

Älä ota sanakirjaa, tarvitsen sitä!
Älkää tupakoiko täällä!
Älkää kiirehtikö!
Älä avaa ovea!
Älkää metelöikö!
Älä näytä heille tätä valokuvaa!
Älä puhu tuntemattomien kanssa!

Perfektiivisen aspektin imperatiivi ilmaisee kiellon yhteydessä varoituksen, jolla pyritään ehkäisemään jokin 
vahingossa tapahtuva, mahdollisesti ihmisen tahdosta riippumaton toiminta. Niinpä sen käyttöala on varsin 
suppea. Perfektiivistä imperatiivia käytettäessä kyse on yhdestä kerrasta:

Не возьми́ случа́йно мою́ кни́гу!
Не поскользни́тесь!
Смотри́ не оста́вь чемода́н в по́езде!
То́лько не заблуди́сь!
Осторо́жно, не разбе́й ва́зу!
Не простуди́сь!
Не испа́чкайся, тут о́чень гря́зно.

Älä (vain) ota vahingossa kirjaani!
Älkää (vain) liukastuko!    
Katso ettet jätä matkalaukkua junaan!
Älä vain eksy!
Varovasti, älä riko maljakkoa!
Älä vain vilustu!
Varo tahraamasta itseäsi, täällä on todella likaista.

Varoituksissa käytetään usein ilmauksia осторо́жно (varovasti), смотри́/смотри́те не (varo ettet / varokaa 
ettette), то́лько не (älä/älkää vain).

Huom! Myös imperfektiivisen aspektin imperatiivi voi ilmaista varoituksen kiellon yhteydessä. Näissä 
tapauksissa puhujan tarkoituksena ei ole varoittaa mahdollisen huolimattomuuden seurauksista, vaan kieltää 
sellainen tietoinen toiminta, joka voisi johtaa vaaratilanteeseen: 

Не подходи́ бли́зко к пруду́! Ты ещё не уме́ешь 
пла́вать.

Älä mene liian lähelle lampea! Sinä et vielä osaa uida.

Aspektien käytön vertailua 

Aspektin valinta on luonnollisesti helpointa niissä imperatiivilauseissa, joissa aspektien perusmerkitykset 
tulevat selkeimmin esiin. Imperfektiiviselle aspektille tyypillisiä piirteitä ovat prosessuaalisuus ja toistuvuus, 
perfektiivinen aspekti sen sijaan osoittaa loppuunsuoritettavaa ja kertaluonteista toimintaa:

imperfektiivinen aspekti perfektiivinen aspekti

1. Мо́йте ру́ки перед едо́й.
Peskää kädet ennen ruokailua.

Вы́мойте ру́ки и помоги́те мне накры́ть на 
стол.
Peskää kädet ja auttakaa minua kattamaan pöytä.

2. Звони́ мне ча́ще.
Soita minulle useammin.

Позвони́ мне за́втра у́тром!
Soita minulle huomenaamuna!
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Imperfektiivisen aspektin imperatiivi kuvaa molemmissa esimerkeissä toistuvaa toimintaa. Esimerkissä (1) 
perfektiivisen aspektin imperatiivit ilmaisevat yksittäisiä peräkkäisiä toimintoja. Esimerkissä (2) perfektiivisen 
aspektin yhteydessä oleva aikamääre за́втра у́тром liittää yksittäisen toiminnan tiettyyn konkreettiseen 
hetkeen. 

Kun kyse on kertaluonteisesta toiminnasta, perfektiivisen aspektin imperatiivi on yleisesti ottaen tyypillisempi 
vaihtoehto. Tämä on loogista; onhan pyynnön esittäjä useimmiten kiinnostunut nimenomaan pyynnön 
toteutumisesta ja lopputuloksesta. Imperfektiivistä aspektia käytetään, kun puhuja haluaa kiinnittää huomiota 
toiminnan suoritustapaan tai kestoon:

imperfektiivinen aspekti perfektiivinen aspekti

3. Пиши́те сочине́ние разбо́рчивым по́черком.
Kirjoittakaa aine selkeällä käsialalla.

Напиши́те сочине́ние к среде́!
Kirjoittakaa aine keskiviikkoon mennessä!

4. Ва́ня, гуля́й с соба́кой не ме́нее ча́са. Она́ весь 
день была́ одна́ до́ма. 
Vanja, tee koiran kanssa vähintään tunnin 
kävelylenkki. Se on ollut yksin kotona koko päivän.

Ва́ня, вы́неси му́сор и погуля́й с соба́кой.
Vanja, vie roskat ja ulkoiluta koira.

Monissa tapauksissa aspektien perusmerkitykset jäävät taka-alalle eikä aspektin valinta aina ole itsestään 
selvää. Perusperiaatteena on, että imperfektiivisen aspektin imperatiivi on yleensä kehottava ja siinä mielessä 
vähemmän velvoittava kuin perfektiivisen aspektin imperatiivi, joka ilmaisee selkeämmän pyynnön tai käskyn. 
Niinpä imperfektiivinen aspekti on yleensä ainoa kohteliaisuuskonventioiden mukainen vaihtoehto kutsuissa, 
tilannesidonnaisissa kohteliaisuusfraaseissa ja toivotuksissa:

5. Приходи́те к нам в го́сти! Tulkaa meille kylään!

6. Сади́тесь, пожа́луйста! Istuutukaa, olkaa hyvä!

7. Выздора́вливай скоре́е! Parane pian!

Kuten seuraava esimerkki osoittaa, käytännössä ero kehotuksen ja pyynnön välillä on toisinaan häilyvän pieni: 

imperfektiivinen aspekti perfektiivinen aspekti

8. Приходи́ сего́дня домо́й пора́ньше.
Tule tänään aikaisemmin kotiin.

Приди́ сего́дня домо́й пора́ньше.
Tule tänään aikaisemmin kotiin.

Molemmissa tapauksissa kyse on selvästi kertaluonteisesta toiminnasta. Aspektien välillä on kuitenkin pieni 
merkitysero: imperfektiivisen aspektin imperatiivi ilmaisee tässä pikemminkin puhujan toiveen, kun taas 
perfektiivisen aspektin imperatiivi osoittaa puhekumppanille selkeän pyynnön tai vaatimuksen. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että perfektiivisen aspektin imperatiivimuodot olisivat epäkohteliaita. 

Kertaluonteisia kehotuksia ja pyyntöjä esitettäessä perfektiivinen aspekti on usein oletusarvoinen valinta, jos 
imperfektiivisen aspektin käytölle ei ole erityistä syytä. Imperfektiivistä aspektia käytetään ilmaistaessa kehotus 
ryhtyä toimintaan välittömästi, nyt heti. Jos taas imperatiiviin liittyy muu kuin puhehetkeen viittaava ajanilmaus, 
on perfektiivinen aspekti yleensä ainoa vaihtoehto. Esimerkiksi:

imperfektiivinen aspekti perfektiivinen aspekti

9. Почему́ вы не чита́ете? Чита́йте!
Miksi ette lue? Alkakaa (heti) lukea!

Прочита́йте э́ту статью́ к четвергу́!
Lukekaa tämä artikkeli torstaihin mennessä!

10. Уже́ семь часо́в. Буди́ дете́й.
Kello on jo seitsemän. Herätä lapset.

Разбуди́ меня́ за́втра в 7 часо́в.
Herätä minut huomenna kello 7.
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Eräissä tilanteissa ensimmäinen pyyntö saatetaan esittää perfektiivisen aspektin avulla, mutta jos 
puhekumppani epäröi, ujostelee tai ei rohkene toimia, puhuja toistaa pyynnön imperfektiivisellä aspektilla: 

11. Возьми́, пожа́луйста, пиро́жное! … Бери́, бери́, 
не стесня́йся! 

Ota leivos, ole hyvä! … Ota nyt vaan, älä suotta 
ujostele!

12. Войди́те! … Входи́те, входи́те смеле́е, все 
остальны́е уже́ пришли́!

Sisään! … Astukaa vain rohkeasti sisään, kaikki 
muut ovat jo tulleet!

Esimerkissä (11) talon emäntä tai isäntä kehottaa kursailevaa vierasta nauttimaan kahvipöydän antimista. 
Esimerkissä (12) toistuva kehotus osoitetaan oveen koputtaneelle, joka ei heti rohkene astua sisään. Toisinaan 
kehotus toistetaan imperfektiivisellä aspektilla silloin, kun kehottaja käy kärsimättömäksi ja patistaa kuulijaa 
toimimaan heti:

13. Помоги́ мне, пожа́луйста, с э́тим чемода́ном! … 
Ну чего́ ты стои́шь?! Помога́й!

Ole kiltti ja auta minua tämän matkalaukun kanssa! 
… Älä vain seiso siinä, auta nyt!

Imperfektiivisen aspektin avulla annetaan myös lupa tehdä jotakin:

14. – Мо́жно позвони́ть вам за́втра?
– Коне́чно, звони́те в любо́е вре́мя.

– Voinko soittaa teille huomenna?
– Toki, soittakaa mihin aikaan tahansa.

Kuten edellä on käynyt ilmi, puhetilanteella on usein ratkaiseva rooli imperatiivin aspektin valinnassa. Seuraava 
dialogi käydään ravintolassa tarjoilijan ja asiakkaan välillä:

15. – Вот меню́, смотри́те и выбира́йте.
– Принеси́те, пожа́луйста, сала́т с креве́тками  
   и минера́льную во́ду.
– А что бу́дете брать на десе́рт?
– Посове́туйте, пожа́луйста, что́-нибудь. 
– Возьми́те пиро́жное, они́ у нас о́чень вку́сные. 
– Хорошо́! Принеси́те клубни́чное пиро́жное.

– Tässä on ruokalista, katsokaa ja valitkaa.
– Olkaa hyvä ja tuokaa katkarapusalaatti  
    ja kivennäisvesi.
– Mitä saisi olla jälkiruoaksi?
– Suositelkaa minulle jotain, olkaa hyvä.
– Ottakaa leivos, ne ovat meillä todella herkullisia.
– Hyvä! Tuokaa minulle mansikkaleivos.

Tarjoilija aloittaa keskustelun kehottamalla asiakasta tutustumaan ruokalistaan ja valitsemaan siitä haluamansa 
vaihtoehdot. Muotona on imperfektiivisen aspektin imperatiivi, jota käytetään usein silloin, kun toiminta (tässä 
tapauksessa ruokalistaan tutustuminen ja ruoan valitseminen) on puhetilanteessa itsestään selvää ja kuulijan 
odotusten mukaista. Tarjoilijan ehdottama toiminta vastaa sitä, miten asiakkaan on tapana toimia ravintolassa 
ruokalistan saatuaan. Sen sijaan viimeisessä repliikissään tarjoilija esittää jälkiruokasuosituksensa perfektiivisen 
aspektin avulla (возьми́те). Tarjoilijan kehotus (ottakaa jälkiruoaksi nimenomaan leivos) ei ole asiakkaalle 
sisällöltään puhetilanteen perusteella itsestään selvä. Myös asiakkaan repliikeissä kertaluonteiseen toimintaan 
viitataan perfektiivisen aspektin imperatiivin avulla (принеси́те, посове́туйте). Imperfektiivisen aspektin 
valinnalle ei ole näissä tapauksissa mitään syytä.

Kielteisissä imperatiivilauseissa aspektin valinta on myönteisiä lauseita yksiselitteisempää: perfektiivinen aspekti 
esiintyy tahatonta toimintaa koskevissa varoituksissa, muissa tapauksissa valitaan imperfektiivinen aspekti, 
olipa kyse sitten kehotuksesta, pyynnöstä, vaatimuksesta tai käskystä:

imperfektiivinen aspekti perfektiivinen aspekti

16. Не забыва́й меня́!
Älä unohda minua!

Не забу́дь позвони́ть па́пе!
Älä vain unohda soittaa isälle!

17. Не буди́ ма́му, пусть ещё поспи́т!
Älä herätä äitiä, nukkukoon vielä!

Смотри́ не разбуди́ ребёнка!
Katso ettet vahingossa herätä lasta!
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Muita käskymuotoja  

Varsinaisen imperatiivin lisäksi käskyjä, pyyntöjä ja kehotuksia voidaan ilmaista myös muilla rakenteilla: 

1. Дава́й/дава́йте 

Дава́й попро́буем что́-нибу́дь но́вое!
Дава́й вы́пьем ко́фе!
Друзья́, дава́йте ча́ще встреча́ться!
Дава́йте познако́мимся!

Kokeillaan jotain uutta!
Juodaan kahvit!
Ystävät hyvät, tavataan useammin!
Tehdäänpä tuttavuutta [tutustukaamme]!

●● jos дава́й/дава́йте-muotoon yhdistetään imperfektiivisen aspektin verbi, se tulee infinitiiviin; perfektiivisen 
aspektin verbi on monikon 1. persoonassa (futuurissa)

●● дава́й/дава́йте-kehotukset ilmaisevat yhteistä toimintaa: дава́й-muotoa käytetään sinuteltaessa 
puhekumppania (sinä ja minä yhdessä); дава́йте-muotoa käytetään teititeltäessä (Te ja minä yhdessä) tai jos 
kehotus koskee useampaa ihmistä puhuja mukaan lukien (te ja minä yhdessä)

2. Monikon 1. persoonan muoto 

Пойдём гуля́ть!
Посиди́м ещё немно́го!
Идём да́льше и перехо́дим на страни́цу 40.

Mennään kävelylle!
Istutaan vielä hetki!
Mennään eteenpäin ja siirrytään sivulle 40.

●● monikon 1. persoonan imperatiivimuodot ilmaisevat (дава́й/дава́йте-kehotusten tavoin) yhteistä toimintaa: 
kehotus koskee kahta tai useampaa ihmistä puhuja mukaan lukien

●● kohteliaissa kehotuksissa monikon 1. persoonan muotoon voi liittyä postfiksi -те. Nykykielessä postfiksi on 
harvinainen ja sen käyttö rajoittuu vain joihinkin verbeihin. Esimerkkinä voidaan mainita liikeverbit идти́ 
(mennä kävellen) ja пойти́P (mennä/lähteä kävellen), esim. Ни́на Андре́евна, пойдёмте в мой кабине́т 
(Nina Andrejevna, menkäämme minun työhuoneeseeni)! 

3. Пусть/пуска́й 

Пусть Ива́н пойдёт в магази́н!
Пуска́й де́лают что хотя́т!

Menköön Ivan kauppaan!
Tehkööt mitä huvittaa!

– Де́ти хотя́т петь. 
– Пусть пою́т!

– Lapset haluavat laulaa.
– Laulakoot vain!

●● пусть/пуска́й-muotoon voidaan yhdistää yksikön tai monikon 3. persoonan preesensmuoto (imperfektiivinen 
aspekti) tai futuurimuoto (perfektiivinen aspekti)

●● пуска́й on tyylisävyltään puhekielinen (arkityylinen) 

4. Infinitiivi 

Не кури́ть!
По газо́нам не ходи́ть!
Не шуме́ть!
Пристегну́ть ремни́!
Всем молча́ть!

Ei saa tupakoida!
Nurmikoilla kävely kielletty!
Ei saa meluta!
Kiinnittäkää turvavyöt!
Suut kiinni / Olkaa kaikki hiljaa!       

●● infinitiivin ilmaisemat kiellot ja käskyt ovat hyvin jyrkkiä ja ehdottomia. Tämän vuoksi infinitiivin käyttö 
imperatiivin tehtävässä voi synnyttää tylyn tai epäkohteliaan vaikutelman. Rakenne on tyypillinen erilaisissa 
kieltokylteissä. Lisäksi se on yleinen tilanteissa, joissa puhujan ja puhuteltavan välinen suhde on hierarkkinen 
(esim. opettaja puhuttelee oppilaita). 
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16.3. Konditionaali 

Konditionaali (сослага́тельное/усло́вное наклоне́ние) sijoittaа kuvatun asiantilan irreaaliseen maailmaan. 
Toiminta esitetään ehdollisena, mahdollisena tai esimerkiksi toivottuna: 

Е́сли бы ты позвони́ла мне, я помо́г бы тебе́. 
Я хоте́ла бы изуча́ть ара́бский язы́к.

Jos olisit soittanut minulle, olisin auttanut sinua.
Haluaisin opiskella arabian kieltä.

Muodostus

Konditionaali muodostetaan verbin preteritimuodosta ja бы-partikkelista:

хоте́ть (haluta)

я, ты, он хоте́л бы

я, ты, она́ хоте́ла бы

мы, вы, они́ хоте́ли бы

Puhekielessä, runoissa ja lauluissa бы-partikkeli esiintyy toisinaan lyhennettynä б-varianttina, esim. Ах, е́сли б  
она́ пришла́ скоре́е (Kunpa hän tulisi pikemmin)! Omassa kielenkäytössä on suositeltavaa käyttää бы-partikkelia.

Бы-partikkelin paikka lauseessa

1. tavallisesti verbin jälkeen:

Тама́ра хоте́ла бы купи́ть велосипе́д. Tamara haluaisi ostaa polkupyörän.

2. toisinaan sen sanan jälkeen, jota halutaan erityisesti korostaa, ja puhekielessä usein ilman erityistä syytä 
etenkin pronominilla ilmaistun subjektin jälkeen:

Я бы с удово́льствием пошла́ в теа́тр. Minä (ainakin) lähtisin mielelläni teatteriin [toisin kuin 
joku toinen, josta on ollut puhetta].

Без вас мы бы не спра́вились! Спаси́бо огро́мное! Ilman teitä emme olisi selvinneet! Suuret kiitokset!

3. ehtolauseissa välittömästi е́сли-konjunktion jälkeen:

Е́сли бы ма́ма зна́ла об э́том, она́ рассерди́лась бы 
на меня́.

Jos äiti tietäisi tästä, hän suuttuisi minulle.

4. ilmaistaessa tarkoitusta, haluamista, käskyä, pyyntöä tms. бы-partikkeli sulautuu yhteen что-konjunktion 
kanssa что́бы-muodoksi (что́бы-lauseista ks. s. 189):

Па́па хо́чет, что́бы де́ти убра́ли свою́ ко́мнату. Isä haluaa, että lapset siivoaisivat huoneensa.
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Käyttö

Konditionaalia käytetään:

1. ilmaistaessa toimintaa, joka on tiettyjen ehtojen toteutuessa mahdollinen:

Я мог бы рассказа́ть ещё мно́гое, но в ко́мнату 
вошёл Воло́дя и помеша́л.
Е́сли бы я не взяла́ зо́нтик, то промо́кла бы.

Olisin voinut kertoa paljon muutakin, mutta 
huoneeseen tuli Volodja ja häiritsi.
Jos en olisi ottanut sateenvarjoa, olisin kastunut 
läpimäräksi.

Huom! Kuten jälkimmäinen esimerkki osoittaa, sekä е́сли-konjunktiolla alkavan ehtolauseen että päälauseen verbit 
ovat konditionaalissa. Muista myös, että бы-partikkeli tulee е́сли-konjunktion (ei siis verbin preteritimuodon) jälkeen.

2. ilmaistaessa odotettua tai toivottua toimintaa:

Е́сли бы он знал!
Пришли́ бы они́ пора́ньше!
Я съе́ла бы что-нибу́дь вку́сненькое.

Kunpa hän tietäisi!
Kunpa he tulisivat aikaisemmin!
Söisin (mielelläni) jotain herkullista.

3. ilmaistaessa kohteliaita pyyntöjä, neuvoja, kehotuksia, kutsuja tms.:

Мы хоте́ли бы пригласи́ть вас в го́сти.
Я посове́товала бы тебе́ взять такси́.
Вы не могли́ бы мне помо́чь?

Haluaisimme kutsua teidät kylään.
Neuvoisin sinua ottamaan taksin.
Voisitteko auttaa minua?

Venäjän ja suomen konditionaalin eroista

Venäjän ja suomen konditionaalin välillä on kaksi keskeistä eroa:

1. Venäjän konditionaalilla ei ole aikamuotoja, kun taas suomessa konditionaalia voidaan käyttää preesensissä 
ja perfektissä. Niinpä alla olevalla venäjänkielisellä esimerkkilauseella on kaksi mahdollista suomennosta. 
Käännösvastineen valinta riippuu lauseen käyttöyhteydestä.

Е́сли бы у меня́ бы́ло вре́мя, я бы пошла́ в кино́.

Jos minulla olisi aikaa, menisin elokuviin. 
(konditionaalin preesens)

Jos minulla olisi ollut aikaa, olisin mennyt elokuviin. 
(konditionaalin perfekti)

2. Suomessa konditionaali on huomattavasti yleisempi kuin venäjässä ja sitä käytetään myös silloin, kun 
venäläinen ilmaisee asian toisin. Suomen konditionaalia vastaa venäjässä usein indikatiivi:

Saša oli varma, että Maša ei suostuisi hänen 
kosintaansa.
Luulisin, että he tulevat.

Са́ша был уве́рен, что Ма́ша не согласи́тся стать 
его́ жено́й.
Ду́маю, что они́ приду́т.

Yllä olevissa esimerkeissä konditionaalin käyttö ei tulisi kummassakaan tapauksessa kysymykseen. Ensimmäisessä 
esimerkissä suomen konditionaalin käännösvastineena on yksinkertainen futuuri. Huomaa, että sivulauseen 
aikamuoto on sama kuin vastaavassa suorassa esityksessä: Са́ша ду́мал: «Ма́ша не согласи́тся стать мое́й 
жено́й». Jälkimmäisessä esimerkissä käännösvastineena on preesens. Näissä tapauksissa on pitkälti kyse 
vakiintuneista sanontatavoista; siinä missä luulisin-muotoa vastaa venäjässä preesens (я ду́маю), sanoisin-
muodon käännösvastineena on konditionaali: я бы сказа́л(а).
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Что́бы-lauseet

Что́бы-konjunktiota (jotta, että) käytetään 

1. ilmaistaessa tarkoitusta, käskyä, pyyntöä, haluamista, toivomusta tms. Muussa tapauksessa alisteisen 
sivulauseen aloittaa что-konjunktio. Esimerkiksi:

Пе́тя пришёл к нам, что́бы рассказа́ть о пое́здке.
Мы вста́ли ра́но, что́бы не опозда́ть на по́езд.
Я позвони́ла бра́ту, что́бы он встре́тил меня́ на 
вокза́ле.
Я хочу́, что́бы ты оста́лась до́ма.
Ни́на попроси́ла, что́бы мы пришли́ в семь.
Дире́ктор потре́бовал, что́бы докуме́нты бы́ли 
гото́вы к пяти́ часа́м.

Petja tuli meille kertoakseen matkasta.
Nousimme aikaisin, jotta emme myöhästyisi junasta.
Soitin veljelleni, jotta hän tulisi minua asemalle 
vastaan.
Haluan, että jäät kotiin.
Niina pyysi meitä tulemaan seitsemältä.
Johtaja vaati, että asiakirjat olisivat valmiit kello 
viiteen mennessä. 

●● Seuraavien verbien yhteydessä sivulause alkaa aina что́бы-konjunktiolla: хоте́ть (haluta), проси́ть II / 
попроси́ть II (pyytää), прика́зывать I / приказа́ть II (käskeä), веле́ть II (käskeä), тре́бовать I / потре́бовать I 
(vaatia), жела́ть I / пожела́ть I (toivoa, haluta / esittää toive). 

●● Huomaa, että verbin наде́яться I (toivoa, luottaa) yhteydessä käytetään aina что-konjunktiota, esim. Я 
наде́юсь, что всё бу́дет в поря́дке (Toivon, että kaikki järjestyy).

●● Kun verbi сказа́тьP I esiintyy perusmerkityksessään (sanoa), sen yhteydessä käytetään что-konjunktiota. 
Samalla verbillä voidaan viitata myös käskemiseen, ja silloin käytetään что́бы-konjunktiota. Konjunktion 
valinta riippuu siitä, vastaisiko sivulausetta suorassa esityksessä indikatiivi vai imperatiivi: 

Ко́ля сказа́л па́пе, что не хо́чет учи́ть уро́ки.
(vastaava suora esitys: Ко́ля сказа́л па́пе: «Я не хочу́ 
учи́ть уро́ки».)

Kolja sanoi isälle, ettei halua lukea läksyjä.
(vastaava suora esitys: Kolja sanoi isälle: ”En halua 
lukea läksyjä.”)

Па́па сказа́л Ко́ле, что́бы он сде́лал му́зыку ти́ше.
(vastaava suora esitys: Па́па сказа́л Ко́ле: «Сде́лай 
му́зыку поти́ше!»)

Isä käski Koljaa laittamaan musiikin hiljaisemmalle.
(vastaava suora esitys: Isä sanoi Koljalle: ”Laita 
musiikki hiljaisemmalle!”)

2. kun päälauseen predikaattina on modaalinen adverbi tyyppiä на́до (pitää, täytyy), ну́жно (on tarpeen, 
täytyy), необходи́мо (on välttämätöntä), (не)жела́тельно (ei ole / on toivottavaa):

Необходи́мо, что́бы ты пришёл.
Жела́тельно, что́бы в заявле́нии бы́ло ука́зано 
пре́жнее ме́сто рабо́ты.

On välttämätöntä, että tulet.
On toivottavaa, että hakemuksessa ilmoitetaan 
edellinen työpaikka. 

Что́бы-konjunktiolla alkavissa sivulauseissa verbi on joko infinitiivissä tai preteritissä. Infinitiiviä käytetään, 
kun pää- ja sivulauseen subjekti on sama. Jos pää- ja sivulauseessa on eri subjektit, sivulauseen verbi tulee 
preteritiin. Esimerkiksi:

sama subjekti eri subjektit

И́ра позвони́ла ма́ме, что́бы пригласи́ть её в 
го́сти.
Ira soitti äidille kutsuakseen tämän kylään.

И́ра позвони́ла ма́ме, что́бы она́ не волнова́лась.
Ira soitti äidille, jotta tämä ei olisi huolissaan.
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Kertauskysymyksiä luvusta 16:                  

 Kuinka monta tapaluokkaa venäjässä on? Nimeä tapaluokat suomeksi ja venäjäksi.

 Miten suomen aikamuotokategoria eroaa venäjän aikamuotokategoriasta?

 Missä tehtävässä verbin идти́ (mennä) preesensmuotoa on käytetty lauseessa Ве́чером мы идём в теа́тр?

 Muodosta preteritimuodot verbeistä бере́чь (suojella, säästää), есть (syödä), идти́ (kävellä, tulla, mennä), 

исче́знуть (kadota), лечь (käydä makuulle, mennä nukkumaan), мочь (voida), нести́ (kantaa, viedä), 

пры́гнуть (hypätä). Määritä lisäksi kunkin verbin aspekti.

 Jos imperfektiivisen aspektin verbin yhteydessä on toiminnan kestoa osoittava ajanmääre, se vastaa 

kysymykseen как до́лго, ско́лько вре́мени. Ajanilmaus on useimmiten akkusatiivissa (ilman prepositiota) 

tai ilmaistu adverbilla. Mihin kysymykseen perfektiivisen aspektin yhteydessä oleva ajanmääre vastaa? 

Millä rakenteella se ilmaistaan? Anna esimerkkilause molemmista aspekteista.

 Lauseessa И́нна брала́/взяла́ кни́гу в библиоте́ке aspektimuodon valinta vaikuttaa ratkaisevasti lauseen 

merkitykseen. Kumpaan aspektiin liittyy toiminnan tuloksen mitätöitymisen merkitys?

 Kumpaa aspektia käytetään osoittamaan yhtäkkistä ja odottamatonta toimintaa?

 Mitkä kaksi futuurimuotoa venäjässä on? Nimeä muodot suomeksi ja venäjäksi. Miten ne muodostetaan?

 Ns. yleisesti toteavassa merkityksessä (òбщефакти́ческое значе́ние) toimintaan viitataan toteutuneena 

tosiasiana. Kumman aspektin käyttöön merkitys liittyy?

 Kumpi aspekti valitaan kuvattaessa samanaikaisia prosesseja?

 Miten lauseet Он ещё не гото́вился к экза́мену ja Он ещё не подгото́вился к экза́мену eroavat toisistaan 

merkityksensä suhteen?

 Muodosta yksikön 2. persoonan imperatiivi verbeistä написа́ть (kirjoittaa), отве́тить (vastata), пить 

(juoda), по́мнить (muistaa), продава́ть (myydä), сади́ться (istuutua), сказа́ть (sanoa), слу́шать (kuunnella). 

Määritä lisäksi kunkin verbin aspekti.

 Lauseessa То́лько не заблуди́сь (Älä vain eksy)! on käytetty perfektiivisen aspektin imperatiivia. Miksi 

perfektiivisen aspektin imperatiivia käytetään kiellon yhteydessä?

 Miten konditionaali muodostetaan?

 Miten suomen konditionaali eroaa venäjän konditionaalista? Mainitse kaksi keskeistä eroa.

 Virkkeessä И́ра позвони́ла ма́ме, что́бы пригласи́ть её в го́сти tarkoitusta ilmaisevan что́бы-lauseen 

verbi on infinitiivissä. Milloin infinitiiviä käytetään? Milloin sivulauseen verbi tulee preteritiin?
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   INFINITIIVI (ИНФИНИТИ́В / НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ  
 ФО́РМА ГЛАГО́ЛА) 

Infinitiivin päätteitä on kolme: 

-ть говори́ть II
лезть I 
отдохну́тьP I 
сестьP I 
смотре́ть II 
чита́ть I 

puhua
kiivetä
levähtää 
istuutua
katsoa
lukea

●● vokaalien ja joskus myös konsonanttien с ja з 
jälkeen 

●● yleisin pääte

-ти везти́ I 
нести́ I 
ползти́ I 
расти́ I 

kuljettaa
kantaa
ryömiä
kasvaa

●● konsonanttien jälkeen
●● pääte on aina painollinen lukuun ottamatta 

вы-etuliitteisiä perfektiivisen aspektin verbejä 
(esim. вы́йти I)

-чь мочь I 
печь I 
помо́чьP I 
течь I 

voida
paistaa, leipoa
auttaa
virrata

●● Huom! konsonanttivaihtelu г/ж tai к/ч:  
мочь: могу́, мо́жешь, мо́гут;  
pret. мог, могла́, могли́ 
печь: пеку́, печёшь, пеку́т;  
pret. пёк, пекла́, пекли́       

Infinitiiviä voidaan käyttää:

1. toisen verbin määreenä 

Хо́чешь пойти́ со мно́й в кино́?
Помоги́те мне нести́ э́ту су́мку!
Я люблю́ пла́вать.

Haluatko lähteä kanssani elokuviin?
Auttakaa minua kantamaan tämä laukku!
Pidän uimisesta.

2. adjektiivin määreenä

Ната́ша гото́ва оста́ться до́ма.
Я всегда́ ра́да ви́деть вас.
Он был вы́нужден верну́ться домо́й.
Врач обя́зан помо́чь больно́му.

Nataša on valmis jäämään kotiin.
Olen aina iloinen nähdessäni teidät.
Hän oli pakotettu palaamaan kotiin.
Lääkäri on velvollinen auttamaan potilasta.

3. modaalisten predikatiivisten adverbien ja о-loppuisten predikatiivisten adverbien määreenä

Мне на́до купи́ть ноутбу́к.
Здесь нельзя́ кури́ть!
Ба́бушке ну́жно отдыха́ть. 
Mне тру́дно отве́тить на твой вопро́с. 
Бы́ло прия́тно познако́миться с ним.

Minun täytyy ostaa kannettava tietokone.
Täällä ei saa tupakoida!
Isoäidin pitää levätä.
Minun on vaikea vastata kysymykseesi.
Oli mukava tutustua häneen.

4. substantiivin määreenä

У меня́ есть привы́чка ра́но встава́ть. 
Он ма́стер гото́вить су́ши.
Са́мое гла́вное – э́то уме́ние учи́ться на свои́х оши́бках.

Minulla on tapana nousta aikaisin.
Hän on mestari valmistamaan sushia.
Kaikkein tärkeintä on kyky oppia omista virheistään.

17.
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5. не-alkuisten pronominien ja adverbien määreenä

Мне не́чего бы́ло де́лать.
Бра́ту не́когда отдыха́ть. 

Minulla ei ollut mitään tekemistä.
Veljellä ei ole aikaa viettää lomaa.

6. infinitiivilauseissa itsenäisenä predikaattina 

Не шуме́ть!
Как пройти́ к музе́ю?

Ei saa metelöidä! 
Miten museolle pääsee?

17.1. Infinitiivin käyttö toisen sanan tai ilmauksen määreenä

Kun infinitiivi liittyy toiseen sanaan tai ilmaukseen, käytetään sekä imperfektiivisen että perfektiivisen aspektin 
infinitiiviä. Joissakin tapauksissa infinitiivin aspekti määräytyy infinitiivin pääsanan mukaan ja vain toinen 
aspekti on mahdollinen. Muissa tapauksissa infinitiivin aspekti ei määräydy yhtä yksiselitteisesti. Tällöin aspektin 
valinnassa on otettava huomioon aspektien perusmerkitykset.

17.1.1. Infinitiivin aspekti määräytyy pääsanan mukaan

1. Infinitiivin aspekti on aina imperfektiivinen, kun infinitiivi liittyy 

a) verbiin, joka osoittaa toiminnan vaihetta, esim. 

начина́ть I / нача́ть I alkaa 

статьP I alkaa 

принима́ться I / приня́ться I aloittaa, ryhtyä

продолжа́ть I / продо́лжить II jatkaa

перестава́ть I / переста́ть I lakata

прекраща́ть I / прекрати́ть II keskeyttää

конча́ть I / ко́нчить II lopettaa

броса́ть I / бро́сить II lopettaa, lakata

Оте́ц на́чал чита́ть газе́ту.
Они́ приняли́сь убира́ть кварти́ру.
Ребёнок переста́л пла́кать.
Де́душка бро́сил кури́ть.

Isä alkoi lukea lehteä.
He ryhtyivät siivoamaan asuntoa.
Lapsi lakkasi itkemästä.
Isoisä lopetti tupakanpolton.

b) verbiin, joka osoittaa oppimista, tottumista, osaamista, pitämistä, kyllästymistä tai väsymistä, esim. 

учи́ться II / научи́ться II opetella / oppia

учи́ть II / научи́ть II opettaa

привыка́ть I / привы́кнуть I tottua

приуча́ть I / приучи́ть II totuttaa, opettaa

уме́ть I osata

нра́виться II / понра́виться II miellyttää

люби́ть II pitää, rakastaa
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полюби́тьP II alkaa pitää/rakastaa

разлюби́тьP II lakata pitämästä/rakastamasta

надоеда́ть I / надое́сть kyllästyttää

устава́ть I / уста́ть I väsyä

Пе́тя научи́лся чита́ть в пять лет.
Она́ привы́кла встава́ть ра́но.
Ты уме́ешь игра́ть в те́ннис ?
Мне надое́ло жда́ть.
А́нне нра́вится е́здить верхо́м.
Па́ули полюби́л гото́вить та́йские блю́да.

Petja oppi lukemaan viisivuotiaana.
Hän tottui nousemaan aikaisin.
Osaatko pelata tennistä?
Olen kyllästynyt odottamaan.
Anna pitää ratsastamisesta.
Pauli on innostunut thairuokien valmistamisesta.

c) ilmaukseen, jossa toiminta todetaan turhaksi, tarpeettomaksi, kannattamattomaksi tms., esim.

не на́до ei pidä, ei tarvitse

не ну́жно ei tarvitse

не сле́дует ei pidä

не сто́ит ei kannata

напра́сно/не́зачем/не́чего on turha

бесполе́зно on hyödytöntä 

доста́точно/хва́тит riittää

вре́дно on vaarallista/haitallista/vahingollista

Не сто́ит бо́льше ждать.
На заня́тия не сле́дует опа́здывать.
Ему́ не́зачем остава́ться здесь.
Доста́точно обсужда́ть э́то предложе́ние!

Ei kannata enää odottaa.
Tunneilta ei pidä myöhästyä.
Hänen on turha jäädä tänne.
Tätä ehdotusta on nyt käsitelty ihan tarpeeksi!

2. Infinitiivin aspekti on perfektiivinen verbien забы́тьP I (unohtaa), уда́тьсяP I (onnistua) ja успе́тьP I (ehtiä) 
kanssa.   

Ма́ма забы́ла купи́ть хлеб.
Мне удало́сь доста́ть биле́ты в теа́тр.
Пе́кка не успе́ет перевести́ текст.

Äiti unohti ostaa leipää.
Onnistuin saamaan liput teatteriin.
Pekka ei ehdi kääntää tekstiä.

Huom! Näiden verbien imperfektiivisen aspektin muotojen (забыва́ть I, удава́ться I, успева́ть I) kanssa 
voidaan käyttää kumpaakin aspektia, esim. 

Я всегда́ забыва́ю брать/взять с собо́й слова́рь. Unohdan aina ottaa sanakirjan mukaani.

17.1.2. Infinitiivin aspekti ei määräydy pääsanan mukaan

Kun infinitiivin aspekti ei määräydy pääsanan mukaan, aspektin valintaan vaikuttavat aspektien perusmerkitykset. 

1. Infinitiivin aspekti ilmaistaessa toistuvaa toimintaa

Toistuva tai tavanomainen toiminta ilmaistaan pääasiallisesti imperfektiivisen aspektin infinitiivillä. Perfektiivisen 
aspektin infinitiivi kuvaa vastaavanlaisissa tapauksissa kerran tapahtuvaa toimintaa. Esimerkiksi:
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IA: toistuva/tavanomainen toiminta PA: kerran tapahtuva toiminta

Сове́тую тебе́ смотре́ть ру́сские фи́льмы. 
Suosittelen sinulle venäläisten elokuvien katsomista.

Сове́тую тебе́ посмотре́ть э́тот ру́сский фи́льм. 
Suosittelen, että katsot tämän venäläisen elokuvan.

Дире́ктор приказа́л всегда́ проверя́ть счета́. 
Johtaja käski tarkistamaan aina laskut.

Дире́ктор приказа́л прове́рить счёт.
Johtaja käski tarkistamaan laskun.

Я наде́юсь ча́сто встреча́ться с ва́ми.
Toivon tapaavani teitä usein.

Я наде́юсь ско́ро сно́ва встре́титься с ва́ми. 
Toivon tapaavani teidät pian uudestaan.

Мне тру́дно отвеча́ть на таки́е вопро́сы. 
Minun on vaikea vastata tällaisiin kysymyksiin.

Мне тру́дно отве́тить на э́тот вопро́с.  
Minun on vaikea vastata tähän kysymykseen.

На уро́к ну́жно всегда́ приноси́ть слова́рь. 
Oppitunnille täytyy aina tuoda sanakirja.

За́втра ну́жно принести́ на уро́к слова́рь. 
Huomenna oppitunnille täytyy tuoda sanakirja.

Ка́ждый челове́к до́лжен отвеча́ть за свои́ посту́пки. 
Jokaisen ihmisen tulee vastata teoistaan.

Он до́лжен встре́тить Ле́ну в 9 часо́в.
Hänen on määrä tavata Leena kello yhdeksän.

Sanojen мочь (voida), мо́жно (voi) ja гото́в (olla valmis) yhteydessä toistuvaa toimintaa voidaan kuitenkin 
kuvata perfektiivisen aspektin infinitiivillä. Tällöin se ilmaisee potentiaalista merkitystä: 

PA: potentiaalinen toistuvuus

В на́шем рестора́не вы всегда́ мо́жете попро́бовать 
са́мые вку́сные блю́да ру́сской национа́льной 
ку́хни!

Meidän ravintolassamme pääsette (aina) maistamaan 
venäläisen keittiön parhaimpia herkkuja!

Ему́ мо́жно позвони́ть в любо́е вре́мя и рассказа́ть 
о свои́х пробле́мах.

Hänelle voi soittaa mihin aikaan tahansa ja kertoa 
ongelmistaan.

Не забыва́й, что я всегда́ гото́ва прийти́ тебе́ на 
по́мощь.

Muista, että olen aina valmis tulemaan avuksesi.

Perfektiivisen aspektin infinitiivi ilmaisee, että toiminta voi toistua yhden tai useamman kerran. Huomion 
kohteena on ikään kuin yksi esimerkinomainen tapaus, jolloin ravintolassa käydään, soittaminen on 
ajankohtaista tai apu on tarpeen. Potentiaalista toistuvuutta ilmaisevissa lauseissa on usein aikamääreenä 
всегда́ tai в любо́е вре́мя.

2. Infinitiivin aspekti ilmaistaessa kerran tapahtuvaa toimintaa

Kun infinitiivi kuvaa kertaluonteista toimintaa, perfektiivinen aspekti on selvästi todennäköisempi vaihtoehto. 
Perfektiivisen aspektin infinitiiviä käytettäessä toiminta käsitetään yhtenä kokonaisuutena. Huomion kohteena 
on toiminnan loppuun suorittaminen tai tuloksellisuus. 

PA: kertaluonteinen toiminta, joka käsitetään yhtenä kokonaisuutena

Нача́льник обеща́л реши́ть пробле́му как мо́жно 
скоре́е. 
О́ля хо́чет написа́ть письмо́ Де́ду Моро́зу. 
Са́ту попро́бовала вы́разить свою́ мысль по-
шве́дски. 
Наде́юсь сдать экза́мен.
Бы́ло интере́сно услы́шать ва́ше мне́ние.
Мо́жно мне позвони́ть?
Ей ну́жно купи́ть но́вую электродре́ль.

Esimies lupasi ratkaista ongelman mahdollisimman 
pian.
Olja haluaa kirjoittaa kirjeen Pakkasukolle.
Satu yritti ilmaista ajatuksensa ruotsiksi.

Toivon läpäiseväni tentin.
Oli mielenkiintoista kuulla mielipiteenne.
Voinko soittaa?
Hänen täytyy ostaa uusi sähköpora.
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Vaikka perfektiivinen aspekti onkin selvästi yleisempi kertaluonteiseen toimintaan viitattaessa, 
imperfektiivistäkin aspektia käytetään. Se esiintyy ennen kaikkea silloin, kun korostetaan itse toimintaa eli 
prosessia (tällöin infinitiivinä on varsin usein aspektipariton imperfektiivisen aspektin verbi, esim. рабо́тать): 

IA: kertaluonteinen prosessuaalinen toiminta

Я хочу́ изуча́ть ру́сский язы́к.
Мне бы́ло интере́сно слу́шать вас. 
Мы ре́шили рабо́тать до са́мого утра́.

Haluan opiskella venäjää.
Minusta oli mielenkiintoista kuunnella teitä.
Päätimme tehdä töitä aamuun saakka.

Toisinaan molemmat aspektit ovat mahdollisia näkökulmasta riippuen:

Я хочу́ смотре́ть э́ти фотогра́фии. 
Haluan katsella näitä valokuvia.

Я хочу́ посмотре́ть э́ти фотогра́фии.
Haluan katsoa nämä valokuvat.

Edellä mainittujen tapausten lisäksi imperfektiivisen aspektin infinitiiviä käytetään yksittäisestä toiminnasta 
silloin, kun kyse on toimintaan ryhtymisestä: puhuja ilmaisee, että juuri nyt (puhehetkellä) on aika tehdä jotakin, 
on lupa aloittaa toiminta tai toimintaan tulee ryhtyä välittömästi:

IA: toimintaan ryhtyminen

Пора́ встава́ть, уже́ де́вять часо́в.
Всё гото́во, мо́жете начина́ть.
На́до одева́ться, а то опозда́ем.

On aika nousta, kello on jo yhdeksän.
Kaikki on valmista, voitte aloittaa.
Täytyy pukeutua, muuten myöhästymme.

3. Infinitiivin aspekti liikeverbien yhteydessä

Oman ryhmänsä muodostavat tapaukset, joissa pääverbinä on liikeverbi tai muu suuntaa osoittava verbi. 
Tällöin infinitiivimääre ilmaisee, missä tarkoituksessa liike suoritetaan. Yleisesti ottaen imperfektiivisen aspektin 
infinitiivi esiintyy liikeverbien yhteydessä perfektiivistä useammin. Imperfektiivinen aspekti valitaan, kun itse 
prosessi on varsinaista päämäärää tai lopputulosta olennaisempi. Esimerkiksi:

IA: toiminta prosessina

Я пое́ду отдыха́ть на юг. 
Ма́льчик побежа́л купа́ться.
Она́ прие́хала в Москву́ учи́ться.
По́сле прогу́лки мы идём у́жинать в кита́йский 
рестора́н.

Matkustan etelään lomailemaan.
Poika juoksi uimaan.
Hän tuli Moskovaan opiskelemaan.
Kävelyn jälkeen menemme illalliselle kiinalaiseen 
ravintolaan.

Perfektiivistä aspektia käytetään, kun toiminta käsitetään yhtenä kokonaisuutena ja halutaan korostaa liikkeen 
tarkoitusta, päämäärää tai toiminnan loppuunsuorittamista: 

PA: toiminta yhtenä kokonaisuutena

Она́ пришла́ предупреди́ть нас.
Па́па пошёл в магази́н купи́ть чего́-нибу́дь 
перекуси́ть.

Hän tuli varoittamaan meitä.
Isä lähti kauppaan ostamaan jotain välipalaa.



196  VENÄJÄN KIELIOPPI  17.  INFINITIIVI (ИНФИНИТИ́В / НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФО́РМА ГЛАГО́ЛА) 

17.1.3. Infinitiivi ja kieltomuodot

Kiellon yhteydessä infinitiivin aspektiin vaikuttaa se, liittyykö kieltosana infinitiiviin vai pääsanaan. 

1. Kielto liittyy infinitiiviin 

Kun kieltopartikkeli liittyy infinitiiviin, käytetään tavallisesti imperfektiivisen aspektin infinitiiviä siitä riippumatta,  
mikä aspekti vastaavassa myönteisessä lauseessa olisi.

pääverbi + не + IA (’olla tekemättä jotakin’)

Мы реши́ли не покупа́ть маши́ну.
Я сове́тую тебе́ не соглаша́ться на его́ 
предложе́ние.  
Ма́ма проси́ла не вызыва́ть врача́. 
Ко́ля обеща́л не прогу́ливать шко́лу.
Тебе́ лу́чше не есть э́тот сала́т. Он несве́жий.

Päätimme olla ostamatta autoa.
Neuvon sinua olemaan suostumatta hänen 
ehdotukseensa. 
Äiti pyysi olemaan kutsumatta lääkäriä.
Kolja lupasi olla lintsaamatta koulusta.
Sinun on parempi olla syömättä tätä salaattia. Se ei 
ole tuoretta.

Huom! Kun kieltopartikkeli liittyy мочь-verbin yhteydessä olevaan infinitiiviin, käytetään imperfektiivisen 
aspektin infinitiiviä, jos toiminta on tarpeetonta. Perfektiivistä aspektia käyttämällä puhuja ilmaisee epäilyksen 
tai pelon siitä, että toiminnan suorittaminen on mahdotonta. 

мочь + не + IA: tarpeettomuus мочь + не + PA: epäilys, pelko

Вы мо́жете не отвеча́ть на э́тот вопро́с. 
Voitte olla vastaamatta tähän kysymykseen.

Вы мо́жете не отве́тить на все вопро́сы. 
Voi olla, että ette osaa vastata kaikkiin kysymyksiin.

2. Kielto ei liity infinitiiviin

Kun kielto kohdistuu modaalista merkitystä ilmaisevaan pääsanaan, infinitiivin aspektin valintaan liittyy joitakin 
säännönmukaisuuksia. Yksi niistä on tullut ilmi jo aiemmin: infinitiivin aspekti on imperfektiivinen, kun pääsana 
on toiminnan tarpeettomuutta tai turhuutta osoittava ilmaus tyyppiä не на́до, не ну́жно, не сле́дует, не сто́ит 
(ks. 17.1.1.):

IA: tarpeettomuus

Не ну́жно покупа́ть хлеб, я уже́ купи́ла.
Не сто́ит откла́дывать визи́т к зубно́му врачу́.

Ei tarvitse ostaa leipää, minä olen jo ostanut.
Ei kannata lykätä hammaslääkärille menoa.

Нельзя́-sanan yhteydessä imperfektiivinen aspekti ilmaisee, että toiminta on kiellettyä. Perfektiivinen aspekti 
osoittaa toiminnan mahdottomuutta. (Aspektisäännöstä tarkemmin ks. 27.3.) 

IA: ei saa, ei ole lupa PA: ei voi, ei ole mahdollista

Дверь нельзя́ открыва́ть, в ко́мнате спят. 
Ovea ei saa avata, huoneessa nukutaan.

Дверь нельзя́ откры́ть, поте́рян ключ.  
Ovea ei pysty avaamaan, avain on hukassa.

Myös мочь-verbiä voidaan käyttää kiellon kanssa vastaavalla tavalla: 

IA: ei saa, ei ole lupa PA: ei voi, ei ole mahdollista

К сожале́нию, я не могу́ расска́зывать вам об э́том.
Valitettavasti en saa kertoa teille siitä.

Я не могу́ рассказа́ть вам об э́том, потому́ что сама́ 
ничего́ не зна́ю.
En voi kertoa teille siitä, koska en itsekään tiedä mitään.
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Kun kieltopartikkeli liittyy adjektiiviin до́лжен, imperfektiivisen aspektin infinitiivi osoittaa, että toiminta on 
kiellettyä tai tarpeetonta. Perfektiivinen aspekti ilmaisee puhujan arvion toiminnan todennäköisyydestä: puhuja 
on hyvin varma siitä, ettei toimintaa tule tapahtumaan. Suomessa sama ajatus voidaan ilmaista esimerkiksi 
konditionaalimuodolla ”ei pitäisi”.

IA: ei pidä, ei saa / ei tarvitse PA: toiminta on puhujan arvion mukaan 
epätodennäköistä

Он не до́лжен забыва́ть принима́ть витами́ны. 
Hänen ei pidä unohtaa ottaa vitamiineja.

Он не до́лжен забы́ть о встре́че: я позвони́л ему́ 
вчера́ и напо́мнил. 
Hänen ei pitäisi unohtaa tapaamista: soitin hänelle 
eilen ja muistutin.

Е́сли вы не хоти́те, вы не должны́ отвеча́ть на э́тот 
вопро́с.
Teidän ei tarvitse vastata tähän kysymykseen, jos ette 
halua.

Он до́брый челове́к – он не до́лжен отве́тить нам 
отка́зом.
Hän on hyväsydäminen ihminen – tuskinpa hän 
vastaa meille kieltävästi.

17.2. Infinitiivilauseet 

Infinitiivilauseet (инфинити́вные предложе́ния) ovat yksiosaisia lauseita, joissa infinitiivi toimii itsenäisenä 
predikaattina ja on lauseen ainoa pääjäsen. Infinitiivilauseet toimivat eri tehtävissä ja ilmaisevat erilaisia 
modaalisia merkityksiä, kuten mahdollisuus, mahdottomuus, välttämättömyys, väistämättömyys, velvollisuus, 
tarpeettomuus. Esimerkiksi:

mahdollisuus Как пройти́ на Кра́сную пло́щадь?
Miten Punaiselle torille pääsee?

mahdottomuus Ему́ не перевести́ э́тот расска́з.
Hän ei kykene kääntämään tätä kertomusta.

välttämättömyys, velvollisuus Нам уезжа́ть в два часа́.
Meidän on lähdettävä kahdelta.

И́ре ещё зака́нчивать рефера́т.
Iran täytyy vielä saada referaatti valmiiksi.

tarpeettomuus, turhuus Заче́м чита́ть кла́ссику?!
Miksi muka pitäisi lukea klassikoita?!

kategorinen kielto tai käsky На уро́ке не разгова́ривать!
Tunnilla ei saa keskustella!

Сиде́ть ти́хо!
Istukaa hiljaa! 

epäröinti, harkinta Не верну́ться ли домо́й?
Pitäisiköhän palata takaisin kotiin?

Нам пойти́ и́ли нет?
Pitäisikö meidän mennä vai ei?

ohje Зая́вки присыла́ть по а́дресу: …
Hakemukset lähetetään osoitteeseen: …

toivomus, suotavuus Получи́ть бы кварти́ру!
Kunpa saisin asunnon! 

Тебе́ бы отдохну́ть!
Sinun olisi hyvä saada levättyä.

väistämättömyys Быть си́льному дождю́!
Tulee varmasti kova sade.
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Infinitiivilauseet ovat usein emotionaalisesti värittyneitä ja ekspressiivisiä, ja siksi niitä käytetään paljon etenkin 
puhekielessä ja kaunokirjallisuudessa. Lisäksi itsenäinen infinitiivi esiintyy usein sivulauseen osana, jolloin se on 
tyylillisesti neutraali. Esimerkiksi: 

Пре́жде чем перейти́ к рассмотре́нию э́того 
вопро́са, сде́лаем некото́рые терминологи́ческие 
уточне́ния.

Ennen kuin siirrytään tarkastelemaan tätä kysymystä, 
täsmennetään hieman terminologiaa.

Е́сли сравни́ть росси́йские тю́рьмы с зарубе́жными, 
то после́дние бо́льше похо́жи на дома́ о́тдыха.

Jos venäläisiä vankiloita vertaa ulkomaisiin, niin 
jälkimmäiset muistuttavat pikemminkin lomakoteja.

Jos infinitiivilauseessa on viittaus toiminnan suorittajaan tai tilan kokijaan, se on ilmaistu datiivimuotoisen 
semanttisen subjektin avulla: 

Что нам де́лать? Mitä meidän pitäisi tehdä? 

Никому́ не реши́ть э́ту зада́чу. Kukaan ei pysty ratkaisemaan tätä tehtävää.

Usein semanttinen subjekti jää ilmaisematta. Viittauskohde voi tällöin olla joko spesifinen tai geneerinen. 
Ensin mainitussa tapauksessa kyse on tavallisesti puhujasta itsestään ja/tai puhetilanteen muista osallistujista, 
jälkimmäisessä tapauksessa sanottu koskee ketä tahansa. Esimerkiksi:

Оста́ться бы зде́сь на весь о́тпуск! Kunpa voisin/voisimme jäädä tänne koko loman ajaksi!

Судьбы́ не минова́ть. Kohtalolta ei voi välttyä.

Infinitiivilauseet ovat hyvin tiivis ilmaisukeino: ne ilmaisevat modaalisia merkityksiä ilman modaalisia sanoja. 
Niinpä ne ovat usein synonyymisiä sellaisten rakenteiden kanssa, joissa modaalinen merkitys tulee ilmi 
eksplisiittisesti:

С кем мне посове́товаться?
≈ С кем я могу́ / мне мо́жно посове́товаться?

Keneltä voin kysyä neuvoa?

Я не могу́ пойти́ в кино́. Мне ещё переводи́ть статью́.
≈ Я не могу́ пойти́ в кино́. Мне ну́жно ещё 
перевести́ статью́.

En voi lähteä elokuviin. Minun on vielä käännettävä 
artikkeli.

К чему́ так волнова́ться?!
≈ Не сто́ит так волнова́ться!

Ihan turha olla huolissaan!

Alla olevissa dialogeissa itsenäistä infinitiiviä on käytetty kysymyksissä, joiden avulla tiedustellaan toiminnan 
tarpeellisuutta. Kielteisissä vastauksissa, joissa toiminta todetaan turhaksi, infinitiivi liittyy modaaliseen sanaan. 

– Стере́ть с доски́? 
– Не на́до стира́ть.

– Pyyhitäänkö taulu? 
– Ei pyyhitä [ei pidä/tarvitse pyyhkiä].

– Записа́ть вам мой телефо́н? 
– Не на́до запи́сывать.

– Kirjoitanko ylös puhelinnumeroni?
– Ei tarvitse kirjoittaa.

Infinitiivilauseet mahdollistavat toisinaan eri tulkintoja, ja eri modaaliset merkitykset saattavat sekoittua 
toisiinsa. Käytännön kannalta monitulkintaisuudesta ei tavallisesti ole haittaa. Esimerkiksi:

Куда́ позвони́ть, что́бы узна́ть но́мер ре́йса? 
≈ Куда́ мо́жно/ну́жно позвони́ть, что́бы узна́ть 
но́мер ре́йса?

Mihin voi/tulee soittaa, jotta saisi selville lennon 
numeron?
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Huom! Toiminnan mahdottomuutta ilmaistaan kieltopartikkelin ja perfektiivisen aspektin infinitiivin avulla. 
Imperfektiivisen aspektin infinitiivi osoittaa kiellon yhteydessä, ettei toiminnan suorittaminen ole tarpeen tai 
välttämätöntä. Saman rakenteen avulla voidaan ilmaista myös kategorisia kieltoja. Esimerkiksi:

не + IA: tarpeettomuus / ehdoton kielto не + PA: mahdottomuus

Ему́ не реша́ть э́ту зада́чу. 
≈ Ему́ не ну́жно реша́ть э́ту зада́чу. 
Hänen ei tarvitse ratkaista tätä tehtävää.

Ему́ не реши́ть э́ту зада́чу. 
≈ Он не смо́жет реши́ть э́ту зада́чу.
Hän ei pysty ratkaisemaan tätä tehtävää.

Дверь не открыва́ть! В ко́мнате спят. 
≈ Дверь нельзя́ открыва́ть… 
Ovea ei saa avata! Huoneessa nukutaan.

Дверь не откры́ть, сло́ман замо́к.
≈ Дверь нельзя́ откры́ть…
Ovea ei saa avattua, lukko on rikki.

Kertauskysymyksiä luvusta 17:   

 Infinitiivillä on venäjässä kolme päätettä. Anna yksi esimerkkiverbi kustakin päätteestä. 

 Anna esimerkkilause, jossa infinitiiviä on käytetty modaalisen predikatiivisen adverbin määreenä.

 Määritä seuraavien verbien aspekti ja ilmoita, kumman aspektin infinitiiviä niiden määreenä käytetään: 

нра́виться, научи́ться, забы́ть, полюби́ть, уме́ть, бро́сить, уда́ться, успе́ть, продолжа́ть. 

 Valitse oikea aspekti: Не сто́ит говори́ть/сказа́ть ему́ об э́том. Perustele valintasi. 

 Määritä infinitiivin aspekti ja perustele, miksi kyseistä aspektia on käytetty: Дверь нельзя́ откры́ть, поте́рян 

ключ; Она́ привы́кла встава́ть ра́но; Наде́юсь сдать экза́мен; На заня́тия не сле́дует опа́здывать; 

Сове́тую тебе́ смотре́ть ру́сские фи́льмы; Мы реши́ли не покупа́ть маши́ну. 

 Mitä tarkoitetaan termillä инфинити́вное предложе́ние?

 Mitä modaalista merkitystä lause Ему́ не перевести́ э́тот расска́з ilmaisee?

 Jos infinitiivilauseessa on toiminnan suorittajaan tai tilan kokijaan viittaava sana, mihin sijamuotoon se tulee?

 Missä tehtävässä infinitiiviä on käytetty lauseessa Сиде́ть ти́хо!
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18.     TRANSITIIVISUUS (ПЕРЕХО́ДНОСТЬ)    

Venäjän verbit voivat olla transitiivisia, epäsuorasti transitiivisia tai intransitiivisia. 

18.1. Transitiiviset verbit

Transitiivisiksi (перехо́дные глаго́лы) kutsutaan verbejä, jotka myönteisessä lauseessa voivat saada 
määreekseen akkusatiivilla ilmaistun suoran objektin (прямо́е дополне́ние). Tietyissä tapauksissa, ennen 
kaikkea kiellon yhteydessä, transitiiviverbin objekti voi olla myös genetiivissä. Esimerkiksi:

Та́ня нарисова́ла я́блоко
Я не купи́ла биле́т/биле́та.

Tanja piirsi omenan.
En ostanut lippua.

Olipa kyseessä sitten akkusatiivi tai genetiivi, suora objekti on aina ilman prepositiota. 

Transitiivisen verbin objektin sija: akkusatiivi vai genetiivi?

Myönteiset lauseet 

Myönteisissä lauseissa (утверди́тельное предложе́ние) suoran objektin sija on pääsääntöisesti akkusatiivi. 

Сего́дня мы гото́вили борщ.
Пе́тя смо́трит му́льтики.
Оте́ц одева́ет до́чку. 
Ты уже́ прочита́ла газе́ту? 

Valmistimme tänään borssikeittoa.
Petja katsoo piirrettyjä.
Isä pukee tytärtä.
Oletko jo lukenut sanomalehden?

Huom! Muista, että monikossa ja yksikön maskuliinissa elollisiin tarkoitteisiin viittaavien substantiivien 
akkusatiivi on genetiivin kaltainen, esim. Оте́ц одева́ет сы́на/дете́й (Isä pukee poikaa/lapsia). Vaikka akkusatiivi 
ja genetiivi lankeavat näissä tapauksissa yhteen, kyse on silti suorasta akkusatiiviobjektista.    

Genetiivin käyttö suoran objektin sijana rajoittuu kahteen tapaukseen:

1. Genetiiviä käytetään ilmaisemaan, että kyse on kokonaisuuden osasta (ns. partitiivinen genetiivi). 
Predikaattina on tällöin perfektiivisen aspektin verbi. 

Она́ вы́пила воды́. 
Купи́ хле́ба.

Hän joi vettä.
Osta leipää.

Akkusatiivin avulla voidaan vastaavissa tapauksissa viitata tiettyyn kokonaisuuteen tai määrään: Она́ вы́пила 
во́ду (Hän joi veden). Nykykielessä genetiivin ja akkusatiivin välinen merkitysero on monissa tapauksissa 
vähäinen tai olematon. Molempia sijamuotoja käytetään partitiivisessa merkityksessä rinnakkain ja etenkin 
puhekielessä akkusatiivi voittaa alaa: Купи́ хле́ба/хлеб (Osta leipää). Kun lause on myönteinen ja predikaatti 
on aspektiltaan imperfektiivinen, voidaan käyttää vain akkusatiivia: Она́ пила́ во́ду (Hän joi vettä); Я всегда́ 
покупа́ю хлеб в пека́рне (Ostan aina leipää leipomosta).

2. Genetiiviä käytetään, kun predikaattina on ждать I / подожда́ть I (odottaa), иска́ть I (etsiä), проси́ть II / попроси́ть II  
(pyytää), тре́бовать I / потре́бовать I (vaatia) tai хоте́ть (haluta) ja objekti on abstraktisana tai ainesana. 

Ма́ма попроси́ла по́мощи.
Ты хо́чешь моро́женого?
Я ждала́ твоего́ звонка́

Äiti pyysi apua.
Haluatko jäätelöä?
Odotin soittoasi.



201  VENÄJÄN KIELIOPPI  18.  TRANSITIIVISUUS (ПЕРЕХО́ДНОСТЬ)    

Jos objekti on konkreettinen tai määräinen, käytetään akkusatiivia: Де́ти хотя́т но́вые игру́шки (Lapset haluavat 
uusia leluja); Я жду́ подру́гу (Odotan ystävää).

Kielteiset lauseet

Kielteisissä lauseissa (отрица́тельное предложе́ние) transitiivisten verbien objektin sijamuotona käytetään 
sekä akkusatiivia että genetiiviä. Monissa tapauksissa molemmat sijamuodot ovat mahdollisia. Tällöin akkusatiivi  
on yleinen etenkin puhutussa kielessä, genetiivi taas on usein tyylisävyltään kirjakielisempi vaihtoehto. Vaikka 
sijamuodon määräytymiselle ei ole olemassa tarkkoja sääntöjä, joitain ohjeistuksia ja suosituksia voidaan 
antaa:

1. Genetiivi on yleinen, kun kieltolauseen objektina on abstrakti substantiivi. Akkusatiivia käytetään 
tyypillisesti silloin, kun objektina on konkreettinen, tunnettu tai muuten määräinen substantiivi.

genetiivi akkusatiivi

Предложе́ние не встре́тило подде́ржки.
(Ehdotus ei saanut kannatusta.)
Ка́тя не чу́вствовала уста́лости.
(Katja ei tuntenut väsymystä.)

Я ещё не чита́ла э́тот журна́л.
(En ole vielä lukenut tätä lehteä.)
Ива́н не верну́л мне мои́ ключи́.
(Ivan ei palauttanut minulle avaimiani.)

2. Genetiiviä käytetään

a) kun kielto on voimakas.

Са́ша не хоте́л чита́ть никаки́х книг.
Я не купи́ла ни одного́ сувени́ра.

Saša ei halunnut lukea mitään kirjoja.
En ostanut yhtäkään matkamuistoa.

b) kun objekti ilmaisee osaa jostakin kokonaisuudesta (partitiivinen genetiivi). Toisin kuin myönteisissä 
lauseissa verbi voi olla aspektiltaan myös imperfektiivinen.

На э́тот раз ба́бушка не принесла́ я́блок. 
Де́вочка не пила́ воды́. 
(vrt. Ребёнок не вы́пил молоко́, кото́рое ему́ дала́ 
мать.)

Tällä kertaa isoäiti ei tuonut omenoita.
Tyttö ei juonut vettä.
(Lapsi ei juonut maitoa, jonka äiti hänelle antoi.   
– tietty määrä/annos maitoa)

c) hyvin yleisesti silloin, kun kieltolauseen predikaattina on verbi име́ть I (olla, omistaa).

Ива́н не име́ет маши́ны. 
Для меня́ э́то не име́ет большо́го значе́ния.

Ivanilla ei ole autoa.
Minulle sillä ei ole suurta merkitystä.

d) eräissä vakiintuneissa sanaliitoissa, kuten принима́ть I / приня́ть I уча́стие (ottaa osaa), обраща́ть I /  
обрати́ть II внима́ние (kiinnittää huomiota), игра́ть I роль (olla merkitystä), придава́ть I / прида́ть 
значе́ние (antaa painoarvoa), уделя́ть I / удели́ть II внима́ние (osoittaa huomiota), внуша́ть I / внуши́ть II 
дове́рие (herättää luottamusta).

Он не принима́ет уча́стия в разгово́ре.
И́ра не обраща́ет внима́ния на меня́.
Его́ вне́шний вид не внуша́л дове́рия.

Hän ei ota osaa keskusteluun.
Ira ei kiinnitä minuun huomiota.
Hänen ulkonäkönsä ei herättänyt luottamusta.
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3. Akkusatiivia käytetään

a) kaksoiskiellon yhteydessä. Merkitys on tällöin myönteinen.

Не могу́ не показа́ть тебе́ его́ письмо́. En voi olla näyttämättä sinulle hänen kirjettään.

b) rakenteen чуть не (olla vähällä) yhteydessä.

Ма́ма чуть не урони́ла ва́зу. Äiti oli vähällä pudottaa maljakon.

c) kun predikaattiverbillä on kaksoisrektio (kaksi pakollista määrettä, joista toinen on akkusatiiviobjekti). 
Tällöin kielto ei kohdistu objektiin, vaan koko lauseen sisältöön.        

Я не счита́ю ру́сский язы́к тру́дным.
(счита́ть I кого́-что кем-чем)

En pidä venäjän kieltä vaikeana.

d) useimmiten silloin, kun objektina on elollinen substantiivi. Myös genetiivi on toisinaan mahdollinen 
(esimerkiksi silloin, kun kielto on erityisen voimakas).

Я давно́ не ви́дела О́льгу.
(vrt. Я не ви́жу здесь никако́й соба́ки.)

En ole pitkään aikaan nähnyt Olgaa.
(En näe täällä mitään koiraa.)

e) tavallisesti silloin, kun objekti liittyy infinitiiviin eikä erityistä syytä genetiivin käyttämiseen ole.

Мать не успе́ла сши́ть пла́тье. Äiti ei ehtinyt ommella mekkoa valmiiksi.

4. Muita tapauksia

a) Kun predikaattina on havaintoa tai ajatusta ilmaiseva verbi, on joidenkin kielenoppaiden mukaan 
suositeltavaa käyttää genetiiviä, mutta akkusatiiviakin käytetään. Tähän ryhmään kuuluvat mm. verbit 
ви́деть II / уви́деть II (nähdä), замеча́ть I / заме́тить II (havaita, huomata), по́мнить II (muistaa), понима́ть I 
/ поня́ть I (ymmärtää), расслы́шатьP II (kuulla, saada selvää), слы́шать II / услы́шать II (kuulla), чу́вствовать I 
(tuntea).

А́ня не замеча́ла моего́ отсу́тствия.
Учи́тель не расслы́шал отве́та/отве́т.
Пе́тя не понима́ет свою́ жену́.

Anja ei huomannut poissaoloani.
Opettaja ei kuullut vastausta.
Petja ei ymmärrä vaimoaan.

b) Kirjalliselle tyylille ominaisissa gerundi- ja partisiippirakenteissa objekti on usein genetiivissä, mutta 
akkusаtiiviakin käytetään.

Писа́тель у́мер, не дописа́в рома́на (/рома́н).
Лю́ди, не соблюда́ющие пра́вил (/пра́вила) 
ли́чной гигие́ны, подве́ржены инфекцио́нным 
заболева́ниям.

Kirjailija kuoli ehtimättä kirjoittaa romaania loppuun.
Ihmiset, jotka eivät noudata henkilökohtaisen 
hygienian sääntöjä, ovat alttiita tartuntataudeille.

Lopuksi on syytä painottaa, että kohdassa 4 mainitut tendenssit ovat selvästi heikompia kuin kohdissa 1–3 
mainitut. 
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18.2. Epäsuorasti transitiiviset verbit

Epäsuorasti transitiiviset verbit (ко́свенно-перехо́дные глаго́лы) eivät voi saada suoraa objektia. Puhutaan 
epäsuorasta objektista (ко́свенное дополне́ние), joka ilmaistaan jollakin muulla muodolla kuin akkusatiivilla tai 
sitä vastaavalla genetiivillä. Epäsuora objekti voi olla: 

●● genetiivissä, datiivissa tai instrumentaalissa preposition kanssa tai ilman: 

Они́ отказа́лись от предложе́ния. 
(отказа́тьсяP I от кого́-чего́)

He kieltäytyivät ehdotuksesta.

Де́ти боя́тся темноты́.
(боя́ться II кого́-чего́) 

Lapset pelkäävät pimeää.

И́ра всегда́ помога́ет свои́м друзья́м.
(помога́ть I кому́-чему́)

Ira auttaa aina ystäviään.

Ива́н интересу́ется астроно́мией.
(интересова́ться I кем-чем)

Ivan on kiinnostunut tähtitieteestä.

●● preposition kanssa akkusatiivissa tai prepositionaalissa: 

Людми́ла посмотре́ла на часы́.
(посмотре́тьP II на кого́-что)

Ljudmila katsoi kelloa.

Роди́тели говори́ли о де́тях / про дете́й.
(говори́ть II о ком-чём / про кого́-что )

Vanhemmat puhuivat lapsista.

Расскажи́ мне о свое́й пое́здке!
(рассказа́тьP I о ком-чём)

Kerro minulle matkastasi!

Muista, että transitiiviverbiin liittyvä suora objekti on aina ilman prepositiota. Muussa tapauksessa kyse on 
epäsuorasta objektista, kuten говори́ть о ком-чём / про кого́-что ; посмотре́тьP на кого́-что.

18.3. Intransitiiviset verbit

Intransitiiviverbit (неперехо́дные глаго́лы) eivät voi saada objektia lainkaan, mutta niihin voi liittyä muita 
määreitä (adverbiaaleja). Esimerkiksi:

Де́вочка ве́жливо поздоро́валась. 
(поздоро́ватьсяP I как?)

Tyttö tervehti kohteliaasti.

Мы живём в Финля́ндии.
(жить I где?)

Asumme Suomessa.

А́нна пришла́ на рабо́ту.
(прийти́P I куда́?)

Anna tuli töihin.

Собра́ние начина́ется в три часа́.
(начина́ться I когда́ ?)

Kokous alkaa kolmelta.
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Kertauskysymyksiä luvusta 18:   

 Millä nimellä kutsutaan verbejä, jotka voivat saada määreekseen suoran objektin? Anna termi suomeksi ja 

venäjäksi.

 Mikä on suoran objektin sijamuoto venäjässä? Anna venäjänkielinen esimerkkilause, jossa verbin määreenä 

on suora objekti.

 Lauseessa Ма́льчик вы́пил во́ду/воды́ objektin sijamuodon valinta vaikuttaa ratkaisevasti lauseen 

merkitykseen. Kumpi sijamuoto (akkusatiivi vai genetiivi) ilmaisee, että kyse on tietystä kokonaisuudesta tai 

määrästä? Suomenna molemmat vaihtoehtoiset lauseet. Miksi lauseessa Ма́льчик пил во́ду suora objekti 

on akkusatiivissa? Onko genetiivi mahdollinen?

 Kielteisissä lauseissa transitiivisten verbien objektin sijamuotona käytetään sekä akkusatiivia että genetiiviä. 

Jos molemmat sijamuodot ovat mahdollisia, niin kumpi sijamuodoista on tavallisesti tyylisävyltään 

kirjakielisempi vaihtoehto?

 Kumpi sijamuoto (akkusatiivi vai genetiivi) on yleisempi suoran objektin sijana, kun kielteisen lauseen 

objektina on konkreettinen substantiivi?

 Mikä on vaikuttanut siihen, että lauseessa Я не купи́ла ни одного́ сувени́ра (En ostanut yhtäkään 

matkamuistoa) suoran objektin sijamuotona on käytetty genetiiviä? Entä miksi lauseessa Я чуть не 

потеря́ла терпе́ние (Olin vähällä menettää malttini) suora objekti on akkusatiivissa?

 Mitä tarkoitetaan epäsuoralla objektilla? Millä nimellä sitä kutsutaan venäjäksi?

 Onko lauseessa Окса́на посмотре́ла на часы́ (Oksana katsoi kelloa) suora vai epäsuora objekti? 

 Anna esimerkki verbistä, joka ei voi saada objektia lainkaan. Millä nimellä tällaisia verbejä kutsutaan? Anna 

termi suomeksi ja venäjäksi.
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  СЯ-VERBIT / REFLEKSIIVIVERBIT  
  (ВОЗВРА́ТНЫЕ ГЛАГО́ЛЫ)

Venäläisissä kielenoppaissa refleksiiviverbin käsitteellä viitataan tavallisesti kaikkiin ся-loppuisiin verbeihin 
verbin pääluokasta tai sen ilmaisemasta merkityksestä riippumatta. Refleksiiviverbin käsitettä voidaan kuitenkin 
käyttää myös suppeammassa merkityksessä. Tällöin sillä tarkoitetaan verbejä, jotka ilmaisevat, että toiminta 
kohdistuu subjektiin itseensä. Kuten myöhemmin käy ilmi, varsinaisen refleksiivisen merkityksen lisäksi ся-
loppuiset verbit ilmaisevat myös muunlaisia merkityksiä.

Suurin osa ся-loppuisista verbeistä on muodostettu transitiiviverbistä lisäämällä sen loppuun refleksiivinen ся-
partikkeli (части́ца -ся). Voidaan puhua myös ся-postfiksista (по́стфикс -ся). Lisäksi on joitakin verbejä, joita ei 
käytetä ilman ся-partikkelia. 

Ся-verbit taipuvat aikamuodoissa ja tapaluokissa samalla tavalla kuin ilman ся-postfiksia olevat verbit. 
Konsonanttiloppuiseen päätteeseen lisätään -ся, vokaalin jälkeen postfiksi on muodossa -сь:

одева́ться I 
(pukeutua, imperf. asp.)

оде́ться I 
(pukeutua, perf. asp.)

preesens (IA) /
futuuri (PA)

я одева́юсь
ты одева́ешься
он/она́ одева́ется
мы одева́емся
вы одева́етесь
они́ одева́ются

я оде́нусь
ты оде́нешься
он/она́ оде́нется
мы оде́немся
вы оде́нетесь
они́ оде́нутся

preteriti

он одева́лся
она́ одева́лась
(оно́ одева́лось)
они́ одева́лись

он оде́лся
она́ оде́лась
(оно́ оде́лось)
они́ оде́лись

imperatiivi
одева́йся
одева́йтесь

оде́нься
оде́ньтесь

Ся-loppuiset verbit eivät yleensä voi saada määreekseen akkusatiiviobjektia; ne ovat siis pääsääntöisesti joko 
epäsuorasti transitiivisia tai intransitiivisia (transitiivisuuden käsitteestä ks. luku 18). Epäsuorasti transitiivisten 
verbien yhteydessä objekti ilmaistaan jollakin muulla muodolla kuin akkusatiivilla tai sitä vastaavalla genetiivillä. 
Intransitiiviverbit eivät voi saada objektia lainkaan. 

Ся-verbien ilmaisemia merkityksiä

Ся-verbejä voidaan luokitella eri tavoin. Alla oleva jaottelu perustuu ennen kaikkea ся-loppuisten verbien 
ilmaisemiin merkityksiin, muttei kata kaikkia tapauksia. Verbit, joiden merkitys on täysin eri kuin vastaavalla 
transitiiviverbillä ja verbit, joita ei käytetä ilman ся-partikkelia, on erotettu omaksi ryhmäkseen.

1. Refleksiiviverbit, jotka ilmaisevat, että subjektin toiminta kohdistuu subjektiin itseensä

бри́ться I / побри́ться I ajaa partansa

вытира́ться I / вы́тереться I kuivata itsensä

защища́ться I / защити́ться II puolustautua, suojautua

купа́ться I / вы́купаться I kylpeä, uida

мы́ться I / помы́ться/вы́мыться I peseytyä

19.
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одева́ться I / оде́ться I pukeutua

причёсываться I / причеса́ться I kammata tukkansa

пря́таться I / спря́таться I piiloutua

раздева́ться I / разде́ться I riisuutua

умыва́ться I / умы́ться I peseytyä (pestä kasvonsa, kätensä)

Я мо́юсь.
Мать одева́ется.
Сестра́ причёсывается.

Minä peseydyn.
Äiti pukeutuu.
Sisko kampaa hiuksia.

●● Tämän ryhmän verbien yhteydessä esiintyvä subjekti on samaan aikaan sekä aktiivinen toimija että 
toiminnan kohde. Vastaavia transitiiviverbejä käytetään suoran objektin kanssa, esim. 

Я мо́ю ру́ки.
Мать одева́ет ребёнка.
Па́па причёсывает дочь.

Pesen käsiä.
Äiti pukee lasta.
Isä kampaa tyttären hiuksia.

●● Myös refleksiivipronominin себя́ avulla voidaan ilmaista, että toiminta kohdistuu lauseen subjektiin, esim.  
Он защити́л себя́ от нападе́ния соба́ки (Hän puolustautui koiran hyökkäykseltä).

2. Resiprookkiverbit, jotka osoittavat kahden tai useamman henkilön keskinäistä toimintaa

ви́деться II / уви́деться II nähdä/tavata toisensa

встреча́ться I / встре́титься II tavata toisensa, kohdata toisensa

знако́миться II / познако́миться II tutustua (toisiinsa)

обнима́ться I / обня́ться II halata/syleillä toisiaan

ссо́риться II / поссо́риться II riidellä, nahistella

целова́ться I / поцелова́ться I suudella toisiaan

Мы познако́мились 10 лет наза́д.
Оте́ц и сын обняли́сь.
Они́ поцелова́лись на мосту́.

Tutustuimme 10 vuotta sitten.
Isä ja poika halasivat.
He suutelivat sillalla.

●● Vastaavia transitiiviverbejä käytetään suoran objektin kanssa, esim. 

О́ля познако́мила меня́ с Ми́шей.
Оте́ц о́бнял сы́на.
Жена́ поцелова́ла му́жа.

Olja tutustutti minut Mišaan.
Isä halasi poikaansa.
Vaimo suuteli miestään.

●● Kahden tai useamman henkilön keskinäistä toimintaa voidaan ilmaista myös resiprookkipronominin друг 
дру́га avulla, esim. Бра́тья помога́ют друг дру́гу (Veljet auttavat toisiaan), Они́ смотре́ли друг на дру́га  
(He katsoivat toisiinsa).

3. Ся-verbit, jotka osoittavat (laji)tyypillisiä ominaisuuksia

же́чься I polttaa

куса́ться I purra

мя́ться I rypistyä, mennä ryppyyn

па́чкаться I likaantua, tahriintua
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Крапи́ва жжётся.
Соба́ки куса́ются.
Э́та ткань не мнётся.
Стена́ па́чкается.

Nokkonen polttaa (pistää).
Koirat purevat. 
Tämä kangas ei rypisty.
Seinä likaantuu.

●● Tämän ryhmän verbeillä ei ole perfektiivistä paria10. Ne eivät kuvaa tietyllä hetkellä jatkuvaa tai jatkunutta 
toimintaa, vaan pysyviä ominaisuuksia (esim. ’koirat ovat sellaisia, että ne purevat’; ’tämä kangas on sellaista 
materiaalia, ettei se rypisty’).

●● Vastaavilla transitiiviverbeillä on perfektiivinen pari: жечь I / сжечь I (polttaa), куса́ть I / укуси́ть II (purra), 
мять I / смять I (rypistää, rutistaa), па́чкать I / испа́чкать I (liata, tahrata). Transitiiviverbit eivät ilmaise 
pysyviä lajityypillisiä ominaisuuksia, esim. 

Со́лнце жжёт спи́ну.
Соба́ка куса́ет прохо́жих.

Aurinko polttaa selkää.
Koira puree ohikulkijoita. 

4. Ся-verbit, jotka osoittavat suuntaa, tilan muutosta tms.

возвраща́ться I / верну́ться I 
(PA myös: возврати́ться II)

palata

дви́гаться I / дви́нуться I liikkua, kulkea, edetä

закрыва́ться I / закры́ться I sulkeutua

замедля́ться I / заме́длиться II hidastua, viivästyä

изменя́ться I / измени́ться II muuttua

нагиба́ться I / нагну́ться I kumartua, kyyristyä, taipua

направля́ться I / напра́виться II suuntautua, suunnata kulkunsa

ослабля́ться I / осла́биться II heikentyä

остана́вливаться I / останови́ться II pysähtyä

открыва́ться I / откры́ться I avautua

поднима́ться I / подня́ться I nousta ylös

развива́ться I / разви́ться I kehittyä, edistyä

распространя́ться I / распространи́ться II laajentua, yleistyä, levittäytyä

расширя́ться I / расши́риться II laajentua, laajeta, leventyä, levitä

спуска́ться I / спусти́ться II laskeutua alas

увели́чиваться I / увели́читься II suurentua

укрепля́ться I / укрепи́ться II vahvistua

улучша́ться I / улу́чшиться II parantua

уменьша́ться I / уме́ньшиться II pienentyä

уси́ливаться I / уси́литься II voimistua

ускоря́ться I / уско́риться II nopeutua, kiihtyä

ухудша́ться I / уху́дшиться II heikentyä, huonontua

Направле́ние ве́тра измени́лось. 
Маши́на останови́лась.
Состоя́ние больно́го улу́чшилось.

Tuulen suunta muuttui.
Auto pysähtyi.
Potilaan terveydentila parani. 

10 Aspektiparit па́чкаться/испа́чкаться (liata itsensä, tahria itsensä likaan) ja же́чься/обже́чься (polttaa itsensä, saada palohaava) 
kuuluvat tässä luokittelussa ryhmään 1.

29

29
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●● Vastaavia transitiiviverbejä käytetään suoran objektin kanssa, esim. 

Тури́сты измени́ли маршру́т.
Води́тель останови́л маши́ну.
Лече́ние улу́чшило состоя́ние больно́го.

Turistit muuttivat reittiä.
Kuljettaja pysäytti auton.
Hoito paransi potilaan terveydentilaa.

5. Ся-verbit, jotka osoittavat ihmisen henkistä olotilaa tai tunnetta

беспоко́иться II olla huolissaan, hätäillä, huolehtia

волнова́ться I murehtia, olla huolissaan/hermostunut

восхища́ться I ihailla, ihastella, olla haltioissaan

интересова́ться I / заинтересова́ться I olla kiinnostunut / kiinnostua

печа́литься II murehtia, olla murheissaan, surra

ра́доваться I / обра́доваться I iloita / ilahtua 

серди́ться II / рассерди́ться II olla suuttunut / suuttua

трево́житься II olla huolissaan/hädissään

удивля́ться I / удиви́ться II ihmetellä, hämmästellä / hämmästyä

успока́иваться I / успоко́иться II rauhoittua, tyyntyä 

Я волну́юсь за сы́на.
Она́ интересу́ется му́зыкой.
Мать ра́дуется успе́хам свои́х дете́й.

Olen huolissani pojasta.
Hän on kiinnostunut musiikista.
Äiti iloitsee lastensa menestyksestä.

●● Vastaavia transitiiviverbejä käytetään suoran objektin kanssa, esim. 

Меня́ волну́ет оди́н вопро́с.
Её интересу́ет му́зыка.
Де́ти ра́дуют мать.

Minua huolestuttaa eräs asia.
Häntä kiinnostaa musiikki.
Lapset ilahduttavat äitiä.

6. Ся-verbit, jotka osoittavat toiminnan vaihetta 

заверша́ться I / заверши́ться II päättyä, tulla päätökseen, loppua

зака́нчиваться I / зако́нчиться II loppua, päättyä

начина́ться I / нача́ться I alkaa

прекраща́ться I / прекрати́ться II keskeytyä

продолжа́ться I / продо́лжиться II jatkua

Ле́то зако́нчилось.
Ле́кция начала́сь.
Перегово́ры прекрати́лись.

Kesä päättyi.
Luento alkoi.
Neuvottelut keskeytyivät.

●● Vastaavia transitiiviverbejä käytetään suoran objektin tai infinitiivin kanssa, ja lauseen subjekti on aina 
aktiivinen toimija, esim.

О́ля зако́нчила писа́ть письмо́.
Профе́ссор на́чал ле́кцию.
ЕС прекрати́л перегово́ры с Росси́ей.

Olja lopetti kirjeen kirjoittamisen.
Professori aloitti luennon.
EU keskeytti neuvottelut Venäjän kanssa.

●● Jos toiminnan vaihetta osoittavan verbin yhteydessä on infinitiivi, sen aspekti on aina imperfektiivinen (ks. 17.1.1.). 
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7. Persoonattomat ся-verbit, jotka osoittavat kontrolloimattomia, subjektin tahdosta 
riippumattomia tiloja 

Persoonattomista ся-verbeistä käytetään preesensissä ja futuurissa yksikön 3. persoonan muotoa ja preteritissä 
yksikön neutria. Semanttinen subjekti (tilan kokija) on datiivissa. Osa persoonattomista ся-verbeistä on 
muodostettu persoonaisista verbeistä, osaa ei käytetä ilman ся-postfiksia. Tämän ryhmän verbeillä ei aina ole 
suoraa käännösvastinetta suomen kielessä. 

a) verbit, jotka on muodostettu persoonaisista verbeistä  

infinitiivi yks. 3. persoona preteriti

рабо́таться рабо́тается рабо́талось

спа́ться спи́тся спало́сь

хоте́ться хо́чется хоте́лось

захоте́тьсяP захо́чется захоте́лось

чита́ться чита́eтся чита́лось

Мне хорошо́ рабо́талось.
Ребёнку не спало́сь.
Де́душке хо́чется пить.
Де́душке захоте́лось пить.
Ей не чита́лось.

Työt sujuivat hyvin. / Minulla oli hyvä työvire.
Lasta ei nukuttanut.
Isoisää janottaa.
Isoisää alkoi janottaa.
Häntä ei huvittanut lukea.

●● Vastaavat persoonaiset verbit osoittavat toimintaa tai tilaa sellaisenaan ilman persoonattomiin verbeihin 
liittyvää lisämerkitystä (’kontrolloimattomuus, tahdosta riippumattomuus’), esim.

Я рабо́тала весь ве́чер.
Ребёнок спит.

Työskentelin koko illan.
Lapsi nukkuu.

●● Persoonattomalla verbillä приходи́ться/прийти́сь (täytyä, joutua, pitää) ei ole selkeää yhteyttä kantaverbin 
приходи́ть/прийти́ merkitykseen (’saapua, tulla’).

infinitiivi yks. 3. persoona preteriti

приходи́ться / прийти́сь прихо́дится / придётся приходи́лось / пришло́сь

Ей пришло́сь до́лго ждать. Hänen piti odottaa kauan.

b) verbit, joita ei käytetä ilman ся-postfiksia

infinitiivi yks. 3. persoona preteriti

каза́ться / показа́ться (по)ка́жется (по)каза́лось

нездоро́виться нездоро́вится нездоро́вилось

нра́виться / понра́виться (по)нра́вится (по)нра́вилось

Мне ка́жется, что здесь хо́лодно.
Ве́чером ба́бушке нездоро́вилось.
Ей нра́вится гуля́ть в лесу́. 

Minusta tuntuu, että täällä on kylmä.
Illalla isoäiti oli huonovointinen.
Hän pitää metsässä kävelemisestä.
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●● Aspektiparia нра́виться/понра́виться (pitää; miellyttää / mieltyä) voidaan käyttää myös persoonaisesti, 
jolloin se kongruoi nominatiivissa olevan kieliopillisen subjektin kanssa, esim. Мне понра́вился его́ го́лос 
(Pidin hänen äänestään), Ни́не нра́вятся блины́ с чёрной икро́й (Nina pitää blineistä kaviaarilla), Я тебе́ не 
нра́влюсь (Etkö pidä minusta)?

8. Muita tapauksia

a) ся-verbit, joiden merkitys on eri kuin samaa kantaa olevalla transitiiviverbillä

ся-verbi transitiiviverbi

добива́ться I / доби́ться I    
pyrkiä (päämäärään) / saavuttaa (päämäärä)

добива́ть I / доби́ть I
lyödä kuoliaaksi, särkeä kokonaan

догова́риваться I / договори́ться II 
sopia

догова́ривать I / договори́ть II 
puhua loppuun

занима́ться I / заня́ться I
harrastaa, opiskella / ryhtyä tekemään jtak

занима́ть I / заня́ть I 
ottaa, viedä, vallata; viihdyttää

находи́ться II11 

olla, sijaita
находи́ть II / найти́ I 
löytää

проща́ться I / прости́ться II 
(PA usein myös попроща́ться I)
hyvästellä

проща́ть I / прости́ть II
antaa anteeksi

состоя́ться II (vain PA)  
tapahtua

состоя́ть II (vain IA)
koostua jstak

Чёрное мо́ре нахо́дится на ю́ге.
Где ты нахо́дишь грибы́?

Mustameri sijaitsee etelässä.
Mistä löydät sieniä?

Они́ договори́лись о встре́че.
Подожди́, я ещё не договори́л!

He sopivat tapaamisesta.
Odota, en ole vielä puhunut loppuun!

Они́ прости́лись.
Я прости́ла его́.

He hyvästelivät.
Annoin hänelle anteeksi.

b) verbit, joita ei käytetä ilman ся-postfiksia

боро́ться I taistella, kamppailla

боя́ться II pelätä

горди́ться II olla ylpeä

здоро́ваться I / поздоро́ваться I tervehtiä

ложи́ться II / лечь I käydä makuulle, mennä nukkumaan

любова́ться I ihastella, ihailla

нужда́ться I tarvita

остава́ться I / оста́ться I jäädä

по́льзоваться I / воспо́льзоваться I käyttää, hyödyntää

появля́ться I / появи́ться II ilmestyä

расстава́ться I / расста́ться I erota

сади́ться II / сесть I istuutua

смея́ться I nauraa

30 Merkityksessä ’olla, sijaita’ находи́ться-verbillä ei ole prefektiivistä paria. Aspektiparilla находи́ться/найти́сь on merkitys ’löytyä’, 
esim. Ключи́ нашли́сь (Avaimet löytyivät).

30
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соревнова́ться I kilpailla

станови́ться II / стать I tulla jksk, asettua (seisomaan)

стара́ться I / постара́ться I yrittää

стреми́ться II yrittää, pyrkiä

труди́ться II ahertaa, uurastaa, ponnistella

улыба́ться I / улыбну́ться I hymyillä

явля́ться I olla

Тури́сты любова́лись пейза́жем.
Я не по́льзуюсь э́тим словарём.
Ле́на ла́сково улыба́лась.

Turistit ihastelivat maisemaa
En käytä tätä sanakirjaa.
Lena hymyili lempeästi.

●● Aspektipareilla ложи́ться/лечь, сади́ться/сесть ja станови́ться/стать vain imperfektiivinen aspekti on 
ся-loppuinen. Huomaa myös, että merkityksessä ’alkaa’ perfektiivisellä стать-verbillä ei ole imperfektiivistä 
aspektiparia. Verbiä сади́ться/сесть (istuutua) ei pidä sekoittaa сиде́ть-verbiin, joka tarkoittaa ’istua’. 
Transitiiviverbillä сажа́ть-посади́ть on merkitys ’istuttaa/sijoittaa jku jhk, kehottaa jkta istuutumaan jhk, 
ohjata jku istumaan jhk’, esim. сажа́ть/посади́ть госте́й на дива́н (kehottaa vieraita istuutumaan sohvalle).

u●u●u●u●u

Huom! Myös passiivinen verbimuoto voi olla ся-loppuinen: Биле́ты продаю́тся в ка́ссе (Lippuja myydään 
kassalla). Tällaista passiivia kutsutaan refleksiivipassiiviksi, ja se voidaan muodostaa vain imperfektiivisen 
aspektin verbeistä. Refleksiivipassiivia tarkastellaan passiivin käsittelyn yhteydessä (ks. luku 20).  

Kertauskysymyksiä luvusta 19:  

 Millä nimellä refleksiiviverbejä kutsutaan venäjäksi?

 Kun ся-loppuisia verbejä taivutetaan aikamuodoissa ja tapaluokissa, ся-postfiksi on toisinaan muodossa -сь. 

Milloin?

 Anna esimerkki refleksiiviverbistä, joka ilmaisee, että toiminta kohdistuu subjektiin itseensä. 

 Mitä resiprookkiverbit ilmaisevat? Anna esimerkkilause, jossa predikaattina on resiprookkiverbi.

 Käännä seuraavat kaksi lausetta venäjäksi: 1) Luento alkoi; 2) Katja alkoi lukea. 

 Miten ilmaiset venäjäksi, ettei sinua huvita lukea? Käytä persoonatonta ся-verbiä.

 Mitä on venäjäksi ’istuutua’? Anna aspektipari ja varmista lisäksi, että osaat taivuttaa molempia verbejä.
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     PÄÄLUOKKA (ЗАЛО́Г)

Venäjän verbeillä on kaksi pääluokkaa: aktiivi (действи́тельный зало́г / акти́в) ja passiivi (страда́тельный 
зало́г / пасси́в). Kaikki verbimuodot kuuluvat jompaankumpaan pääluokkaan. Pääluokka kertoo, onko lauseen 
kieliopillinen subjekti predikaatin ilmaiseman toiminnan suorittaja vai sen kohde. Esimerkiksi:

aktiivi passiivi

Волонтёры организова́ли вы́ставку.
Vapaaehtoiset järjestivät näyttelyn.

Вы́ставка организо́вана волонтёрами.
Näyttely on vapaaehtoisten järjestämä.

●● волонтёры = kieliopillinen subjekti, joka osoittaa 
toiminnan suorittajan 

●● вы́ставку = suora objekti, joka osoittaa toiminnan 
kohteen

●● вы́ставка = kieliopillinen subjekti, joka osoittaa 
toiminnan kohteen  

●● волонтёрами = agentti, joka ilmaisee toiminnan 
suorittajan

Aktiivissa nominatiivimuotoinen kieliopillinen subjekti osoittaa toiminnan suorittajan. Predikaatti kongruoi 
subjektin kanssa. Lauseessa Волонтёры организова́ли вы́ставку aktiivimuotoinen predikaattiverbi 
(организова́ли) on monikossa, koska lauseen subjekti (волонтёры) on monikollinen. Jos aktiivilauseessa 
on suora objekti, se osoittaa toiminnan kohteen. Suora objekti on myönteisessä lauseessa pääsääntöisesti 
akkusatiivissa, kielteisissä lauseissa suoran objektin sijana käytetään akkusatiivin lisäksi genetiiviä. Verbejä,  
jotka voivat saada suoran akkusatiiviobjektin, kutsutaan transitiivisiksi (ks. 18.1.). 

Passiivissa nominatiivimuotoinen kieliopillinen subjekti osoittaa toiminnan kohteen. Aivan kuten aktiivissa 
predikaatti kongruoi subjektin kanssa. Lauseessa Вы́ставка организо́вана волонтёрами passiivimuotoinen 
predikaatti (организо́вана) on yksikön feminiinissä subjektin (вы́ставка) suvun ja luvun mukaan. Passiivi- 
lauseessa toiminnan suorittaja voidaan jättää mainitsematta tai ilmaista instrumentaalimuotoisen agentin 
(а́генс) avulla. Vastaaviin aktiivilauseisiin verrattuna passiivilauseet ovat yleensä tyyliltään kirjallisempia. 

Suomen passiivi eroaa merkittävästi venäjän (ja muiden indoeurooppalaisten kielten) passiivista. Toisin kuin 
venäjässä suomen passiivilauseissa ei ole kieliopillista subjektia ja toiminnan kohde ilmaistaan suoran objektin 
avulla (kuten aktiivissa). Vertaa: 

venäjän passiivi suomen passiivi

Он (subjekti) был аресто́ван.
Шко́ла (subjekti) стро́ится.
Соревнова́ния (subjekti) бу́дут организо́ваны в 
Пари́же.

Hänet (objekti) vangittiin.
Koulua (objekti) rakennetaan.
Kilpailut (objekti) järjestetään Pariisissa.

Kaikkein lähimmin suomen passiivirakenteita vastaa venäjässä ns. indefiniittis-persoonainen lause, esim. Его́ 
(objekti) арестова́ли. Indefiniittis-persoonainen lause edustaa venäjässä aktiivia, mutta sillä on samanlainen 
tehtävä kuin suomen passiivilla, toisin sanoen huomion vieminen pois toiminnan suorittajasta eli tekijän 
häivyttäminen. Indefiniittis-persoonaisia lauseita kuvataan tarkemmin luvussa 20.2. Luvussa 20.3. kiinnitetään 
huomiota ns. geneeris-persoonaiseen lauseeseen, jota käytettäessä toiminnan suorittajaksi mielletään kuka 
tahansa ihminen. Myös geneeris-persoonaiset lauseet edustavat aktiivia.

20.
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20.1. Passiivin muodostaminen ja käyttö

Passiivimuotoja muodostetaan venäjässä pääsääntöisesti vain transitiiviverbeistä eli verbeistä, jotka 
myönteisessä lauseessa voivat saada määreekseen suoran akkusatiiviobjektin (ks. 18.1.). Transitiivisuuden lisäksi 
passiivia muodostettaessa tulee huomioida verbin aspekti. Kummallakin aspektilla on oma passiivimuotonsa. 
Seuraava kaavio, jossa esimerkkinä toimii aspektipari продава́ть/прода́ть (myydä), havainnollistaa passiivin 
muodostusta: 

Imperfektiivisten verbien passiivia kutsutaan ся-passiiviksi tai refleksiiviseksi passiiviksi. Se muodostetaan 
liittämällä verbiin ся-postfiksi, joka on vokaalin jälkeen muodossa -сь. Imperfektiivisen aspektin passiivi kuvaa 
prosessuaalista toimintaa, ja sillä on kaikki kolme aikamuotoa:

preesens На ры́нке продаётся ры́ба. Torilla myydään kalaa.

preteriti На ры́нке продава́лась ры́ба. Torilla myytiin kalaa.

futuuri На ры́нке бу́дет продава́ться ры́ба. Torilla tullaan myymään kalaa.

Kuten esimerkit osoittavat, passiivilauseen subjekti ei välttämättä ole lauseen alussa. Lisäksi on syytä erikseen 
muistuttaa, ettei ся-postfiksi ole ainoastaan passiivin tunnus. Ся-verbit ilmaisevat monenlaisia merkityksiä, 
joista keskeisimmät on kuvattu luvussa 19. 

Perfektiivisten verbien passiivia kutsutaan partisiippipassiiviksi tai perifrastiseksi passiiviksi. Se muodostetaan 
passiivin partisiipin preteritin lyhyestä muodosta, jota käytetään yhdessä быть-verbin eri aikamuotojen kanssa 
(ks. 21.3.). Siinä missä ся-passiivi heijastelee imperfektiivisen aspektin merkityksiä, partisiippipassiivi kuvaa 
loppunsuoritettua tai tulevaisuudessa loppuunsuoritetuksi ajateltua totaalista toimintaa. Myös perfektiivisen 
aspektin passiivilla on kaikki kolme aikamuotoa:  

preesens Все биле́ты про́даны.  Kaikki liput on myyty.

preteriti Все биле́ты бы́ли про́даны.  Kaikki liput myytiin (/ oli myyty).

futuuri Все биле́ты бу́дут про́даны.  Kaikki liput myydään.

Preesensissä, kuten lauseessa Все биле́ты про́даны, быть-verbi jää ilmaisematta. Tällöin partisiippipassiivi 
vastaa suomen perfektiä. Preesensmuodon avulla ilmaistaan, että toiminnan tulos on voimassa puhehetkellä. 
Kuten alla olevat esimerkit osoittavat, kyse voi olla joko väliaikaisista tai pysyvistä asiantiloista:
   

э́то ме́сто за́нято. 
Дверь откры́та.
Гла́вное зда́ние университе́та постро́ено в нача́ле 
XIX ве́ка.
Го́род Оренбу́рг осно́ван в 1743 году́.

Tämä paikka on varattu.
Ovi on auki [avattu].
Yliopiston päärakennus on rakennettu 1800-luvun 
alussa.
Orenburgin kaupunki on perustettu vuonna 1743.

PASSIIVI

IMPERFEKTIIVINEN ASPEKTI

Imperfektiivinen verbi + -ся 
(vokaalin jälkeen -сь)

На ры́нке продаётся ры́ба.
(Torilla myydään kalaa.)

PERFEKTIIVIINEN ASPEKTI

быть + passiivin partisiipin 
preteritin lyhyt muoto
Все биле́ты про́даны. 
(Kaikki liput on myyty.)
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Preteritissä, kuten lauseessa Все биле́ты бы́ли про́даны, быть-verbistä ja partisiipin lyhyestä muodosta 
koostuva passiivirakenne ilmaisee toimintaa, joka sijoittuu tiettyyn ajankohtaan. Toisinaan ero preesensin 
ja preteritin välillä ei kuitenkaan ole käytännön kannalta olennainen. Esimerkiksi turistiopas saattaisi talon 
rakennusvuodesta puhuessaan yhtä hyvin sanoa joko Зда́ние постро́ено в 1906 году́ tai Зда́ние бы́ло  
постро́ено в 1906 году́. 

Suomen kielessä passiivin partisiipin preteritin vastineena on useimmiten imperfekti (Kaikki liput myytiin). 
Pluskvamperfektiä käytetään osoittamaan, että jotain oli tapahtunut ennen kuin jotain muuta tapahtui. 
Esimerkiksi:

Когда́ мы пришли́ в ка́ссу, все биле́ты бы́ли уже́ 
про́даны.

Kun tulimme kassalle, kaikki liput oli jo myyty.

Agentilliset ja agentittomat passiivilauseet

Venäjän passiivilauseissa toiminnan suorittaja voidaan ilmaista käyttämällä ns. agenttia, joka on instrumentaalissa. 
Agentillisia passiivilauseita esiintyy lähinnä virallisessa asiatyylissä ja tieteellisissä teksteissä. Esimerkiksi:

Вопро́с бу́дет обсужда́ться рабо́чей гру́ппой о́сенью.
Посло́вицы изуча́лись мно́гими лингви́стами. 
Докуме́нты проверя́ются пограни́чниками.
Са́нкт-Петербу́рг был осно́ван в 1703 году́ ру́сским 
царём Петро́м Пе́рвым.
Иссле́дование бу́дет проведено́ социо́логами 
«Лева́да-Це́нтра».

Työryhmä tulee käsittelemään asiaa syksyllä.
Monet kielitieteilijät ovat tutkineet sananlaskuja.
Rajavartijat tarkastavat matkustusasiakirjat.
Venäjän tsaari Pietari Suuri perusti Pietarin kaupungin 
vuonna 1703.
Tutkimuksen suorittavat Levada-keskuksen sosiologit.

Agentilliset passiivilauseet suomennetaan usein aktiivilauseella. Toisinaan suomessakin voidaan käyttää 
ns. agenttipartisiippirakennetta, jossa on -ma/-mä-tunnuksinen partisiippi ja genetiivillä ilmaistu agentti. 
Esimerkiksi lause Статья́ переведена́ студе́нтом voidaan kääntää agenttipartisiippirakenteella tai aktiivi- 
lauseella: Artikkeli on opiskelijan kääntämä / Artikkelin on kääntänyt opiskelija.

Vaikka tekijän ilmaiseminen on mahdollista, useimmiten passiivilauseita käytetään ilman agenttia. Agentittomat 
passiivilauseet ovat yleisiä sekä puhe- että kirjakielessä. Esimerkiksi:

На ры́нке продаётся све́жая ры́ба.
На са́ммите обсужда́лись вопро́сы измене́ния 
кли́мата. 
Но́вая ли́ния метро́ бу́дет откры́та через неде́лю. 
Рома́н переведён на мно́гие языки́.
На́ша кварти́ра была́ отремонти́рована год наза́д. 

Torilla myydään tuoretta kalaa.
Huippukokouksessa käsiteltiin ilmastonmuutosta.

Uusi metrolinja avataan viikon kuluttua.
Romaani on käännetty monille kielille.
Asuntomme remontoitiin vuosi sitten. 

Agentittomat passiivilauseet voidaan monesti korvata ns. indefiniittis-persoonaisella lauseella, esim. На ры́нке 
продаётся све́жая ры́ба (passiivi)  На ры́нке продаю́т све́жую ры́бу (indefiniittis-persoonainen lause). 
Indefiniittis-persoonaiset lauseet edustavat venäjässä aktiivia, ja niissä toiminnan kohde ilmaistaan suomen 
passiivin tavoin suoralla objektilla (све́жую ры́бу – akkusatiivi). Indefiniittis-persoonaisia lauseita tarkastellaan 
lähemmin alaluvussa 20.2. Sekä agentittomien passiivilauseiden että indefiniittis-persoonaisen lauseen 
käännösvastineena on suomessa tavallisesti passiivilause. 



215215  VENÄJÄN KIELIOPPI  20. PÄÄLUOKKA (ЗАЛО́Г)

Aktiivilauseen korvaaminen passiivilla

Sellainen aktiivilause, jossa toiminnan kohde on ilmaistu suoran akkusatiiviobjektin avulla, voidaan korvata 
passiivilauseella. Kun aktiivilauseesta muodostetaan passiivi, tapahtuu seuraavat muutokset:

●● aktiivilauseen suorasta objektista tulee passiivilauseen subjekti
●● aktiivilauseen subjektista tulee agentti, joka on instrumentaalissa

Lisäksi tulee huomioida predikaattiverbin aspekti:

●● jos aktiivilauseen predikaatti on imperfektiivinen, käytetään ся-passiivia:

aktiivi passiivi

Учи́тель (subjekti) проверя́ет 
сочине́ния (objekti).

Сочине́ния (subjekti) 
проверя́ются учи́телем (agentti).

Opettaja tarkastaa kirjoitelmia.

Уча́стники конфере́нции (subjekti) 
до́лго обсужда́ли вопро́с (objekti).

Вопро́с (subjekti) до́лго 
обсужда́лся уча́стниками 
конфере́нции (agentti).

Konferenssin osallistujat käsittelivät 
kysymystä pitkään.

●● jos aktiivilauseen predikaatti on perfektiivinen, käytetään partisiippipassiivia:

aktiivi passiivi

Колу́мб (subjekti) откры́л Аме́рику 
(objekti).

Аме́рика (subjekti) была́ откры́та 
Колу́мбом (agentti).

Kolumbus löysi Amerikan.

Строи́тели (subjekti) зако́нчат 
ремо́нт (objekti) в срок.

Ремо́нт (subjekti) бу́дет зако́нчен 
строи́телями (agentti) в срок.

Rakentajat saavat remontin 
valmiiksi määräaikaan mennessä.

Siinä missä kaikista aktiivilauseista ei voi muodostaa passiivia, kaikista passiivilauseista voidaan ainakin 
periaatteessa muodostaa aktiivi.

u●u●u●u●u

Kerrataan lopuksi keskeisimmät venäjän passiivin muodostukseen ja käyttöön liittyvät seikat:

●● Passiivi muodostetaan pääasiassa vain transitiivisista verbeistä.
●● Passiivirakenteita on kaksi. Passiivimuodon valinta määräytyy aspektin perusteella: imperfektiivisen aspektin 

verbeistä käytetään ся-passiivia ja perfektiivisen aspektin verbeistä passiivin partisiipin preteritin lyhyttä 
muotoa yhdessä быть-verbin kanssa. 

●● Toisin kuin suomessa venäjän passiivilauseissa on nominatiivimuotoinen kieliopillinen subjekti, joka ilmaisee 
toiminnan kohteen ja määrittää predikaatin suvun ja luvun. Tällaista passiivia kutsutaan persoonaiseksi.  

●● Passiivilauseessa toiminnan suorittaja voidaan ilmaista instrumentaalimuotoisen agentin avulla. Yleisemmin 
passiivirakennetta käytetään kuitenkin ilman agenttia.

●● Sellainen aktiivilause, jossa toiminnan kohde on ilmaistu suoran akkusatiiviobjektin avulla, voidaan 
korvata passiivilauseella. Kun aktiivilauseesta muodostetaan passiivi, aktiivilauseen suora objekti muuttuu 
passiivilauseen subjektiksi. Aktiivilauseen subjektista tulee agentti, joka on instrumentaalissa. 

Edellä sanottuun on hyvä lisätä kaksi tarkennusta. Niistä ensimmäinen koskee venäjän passiivin muodostukseen 
liittyvää verbin transitiivisuusehtoa: 

●● passiivimuoto voidaan poikkeuksellisesti muodostaa myös muutamista sellaisista epäsuorasti transitiivisista 
verbeistä, joiden rektiona on instrumentaali tai genetiivi. Tähän ryhmään kuuluvat mm. verbit управля́ть I 
(johtaa, ohjata; чем?) ja дости́гнутьp I (saavuttaa; чего́?). Esimerkiksi:
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Компа́ния управля́ется сове́том директоро́в. Yhtiötä johtaa yhtiön hallitus.

Це́ли бу́дут дости́гнуты. Tavoitteet tullaan saavuttamaan.

●● Lisäksi on syytä huomata, ettei kaikista transitiiviverbeistä muodosteta passiivia. Esimerkkinä voidaan 
mainita transitiivinen verbi люби́ть II (pitää, rakastaa), josta ei voi muodostaa passiivia ся-pоstfiksin 
avulla. Sen sijaan verbistä voidaan muodostaa passiivin partisiipin preesensin lyhyt muoto, joka toimii 
passiivilauseen predikaattina yhdessä быть-verbin eri aikamuotojen kanssa (ks. 21.3.), esim. А́ня люби́ма 
все́ми (Anja on kaikkien rakastama), А́ня была́ люби́ма все́ми (Anja oli kaikkien rakastama).

Toinen tarkennus koskee venäjän passiivilauseiden persoonaisuutta: kaikissa passiivilauseissa ei ole kieliopillista 
subjektia. Tällöin puhutaan persoonattomista passiivilauseista, joissa passiivimuotoinen predikaatti tulee 
oletusarvoiseen yksikön 3. persoonan muotoon tai neutrimuotoon. Vertaa:

persoonainen passiivi 
(lauseessa on kieliopillinen subjekti)

persoonaton passiivi
(lauseessa ei ole kieliopillista subjektia)

Исто́рия (subjekti) расска́зывается с то́чки зре́ния 
11-ле́тнего ма́льчика.
Tarina kerrotaan 11-vuotiaan pojan näkökulmasta.

В кни́ге расска́зывается о жи́зни ру́сских 
эмигра́нтов в Кита́е. 
Kirjassa kerrotaan venäläisten emigranttien elämästä 
Kiinassa.

Кварти́ра (subjekti) не у́брана.
Asuntoa ei ole siivottu.

В кварти́ре не у́брано.
Asunnossa ei ole siivottu.

On syytä korostaa, että valtaosa venäjän passiivilauseista on persoonaisia.

20.2. Indefiniittis-persoonainen lause

Indefiniittis-persoonaisessa lauseessa (неопределённо-ли́чное предложе́ние) predikaatti on preesensissä 
ja futuurissa monikon 3. persoonan muodossa ja preteritissä monikossa. Lauseessa ei ole subjektia – ei siis 
monikon 3. persoonan pronominia они́ eikä muutakaan subjektia. Vaikka indefiniittis-persoonaiset lauseet 
edustavat venäjässä aktiivia, niillä on samanlainen tehtävä kuin suomen passiivilla ja venäjän agentittomalla 
passiivilla. Niitä käytettäessä tekijä häivytetään taustalle, jolloin etusijalle nousee itse toiminta tai sen kohde. 

Indefiniittis-persoonainen lause voidaan muodostaa sekä imperfektiivisistä että perfektiivisistä verbeistä, ja sillä 
on kaikki aikamuodot:

imperfektiivinen aspekti perfektiivinen aspekti

preesens
На ры́нке продаю́т ры́бу.
Torilla myydään kalaa.

—

preteriti
На ры́нке продава́ли ры́бу.
Torilla myytiin kalaa.

Её избра́ли президе́нтом.
Hänet valittiin presidentiksi.

futuuri
На ры́нке бу́дут продава́ть ры́бу.
Torilla tullaan myymään kalaa.

Её изберу́т президе́нтом.
Hänet valitaan presidentiksi.

Indefiniittis-persoonainen lause on rakenteeltaan ja käytöltään selvästi lähempänä suomen passiivia kuin 
venäjän passiivi. Seuraavalla sivulla oleva esimerkkitaulukko havainnollistaa asiaa.
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indefiniittis-persoonainen lause agentiton passiivilause suomen passiivi

На ры́нке продаю́т ры́бу (objekti). На ры́нке продаётся ры́ба (subjekti). Torilla myydään kalaa (objekti).

В э́том райо́не бу́дут стро́ить 
но́вые дома́ (objekti).

В э́том райо́не бу́дут стро́иться 
но́вые дома́ (subjekti).

Tällä asuinalueella rakennetaan 
uusia taloja (objekti).

Магази́н (objekti) откро́ют через 
неде́лю.

Магази́н (subjekti) бу́дет откры́т 
через неде́лю.

Kauppa (objekti) avataan viikon 
kuluttua.

Та́рью Ха́лонен (objekti) избра́ли 
президе́нтом в 2000 году́.

Та́рья Ха́лонен (subjekti) была́ 
и́збрана президе́нтом в 2000 году́.

Tarja Halonen (objekti) valittiin 
presidentiksi vuonna 2000.

Suomen passiivin tavoin indefiniittis-persoonaisissa lauseissa toiminnan kohde ilmaistaan suoralla objektilla. 
Venäjän passiivilauseissa kieliopillinen subjekti osoittaa toiminnan kohteen. Indefiniittis-persoonainen lause 
ja suomen passiivi tuovat vastaavia venäjän passiivilauseita selvemmin esiin sen, että toiminnalla on joku 
suorittaja, joka jätetään ilmaisematta, koska tekijää ei joko tunneta tarkkaan tai sen nimeämistä halutaan syystä 
tai toisesta välttää. Lisäksi molempien rakenteiden käyttöön liittyy tavallisesti mielikuva siitä, että toiminnan 
suorittajia on useampi kuin yksi. Agentittomissa passiivilauseissa toiminnan suorittaja on enemmän taka-alalla 
ja huomio kiinnittyy selvemmin toimintaan tai sen kohteeseen. 

Siinä missä venäjän passiivi muodostetaan pääasiassa vain transitiiviverbeistä, indefiniittis-persoonaisissa 
lauseissa verbin ei tarvitse olla transitiivinen. Myös tässä suhteessa indefiniittis-persoonainen lause muistuttaa 
suomen passiivia. Esimerkiksi:

В ко́мнате спа́ли.
В Кита́е рабо́тают бо́льше восьми́ часо́в в день.

Huoneessa nukuttiin.
Kiinassa työskennellään yli kahdeksan tuntia päivässä.

Suomen passiivin käännösvastineena käytetään sekä indefiniittis-persoonaista rakennetta että agentittomia 
passiivilauseita. Edellä sanotun perusteella on helppo päätellä, että ensin mainittu on näistä kahdesta 
huomattavasti yleisempi. Käännösvastineen valintaan vaikuttaa kuitenkin mm. suomenkielisen lauseen 
aikamuoto. Indefiniittis-persoonainen lause on yleinen etenkin silloin, kun aikamuotona on preesens tai 
imperfekti. Esimerkiksi:

suomen passiivi indefiniittis-persoonainen lause

preesens
Kiinalaisissa kouluissa luetaan 
venäjänkielistä kirjallisuutta.
Tulppaanit istutetааn syksyllä.

В кита́йских шко́лах чита́ют 
русскоязы́чную литерату́ру. 
Тюльпа́ны сажа́ют о́сенью.

imperfekti
Ikkuna suljettiin.
Potilas siirrettiin toiseen sairaalaan.

Окно́ закры́ли. 
Больно́го перевезли́ в другу́ю больни́цу. 

Perfektin ja pluskvamperfektin käännöksissä passiivi on tavallisempi. Esimerkiksi: 

suomen passiivi venäjän passiivi

perfekti
Tämä paikka on varattu.
Yliopiston päärakennus on rakennettu 
1800-luvun alussa.

э́то ме́сто за́нято. 
Гла́вное зда́ние университе́та постро́ено 
в нача́ле XIX ве́ка.

pl. perfekti
Keittiö oli remontoitu jo ennen kuin 
ostimme asunnon.

Ку́хня была́ отремонти́рована ещё до 
того́, как мы купи́ли кварти́ру.

Aikamuoto ei kuitenkaan yksin ratkaise sitä, käännetäänkö suomen passiivi venäjäksi passiivilla vai indefiniittis-
persoonaisella rakenteella. Myös esimekiksi tyyli voi vaikuttaa käännösvastineen valintaan: indefiniittis-
persoonainen ilmaus on yleisempi puhekielessä ja passiivi asiatyylissä. 
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20.3. Geneeris-persoonainen lause

Indefiniittis-persoonaisten lauseiden tavoin kieliopillinen subjekti jätetään ilmaisematta myös ns. geneeris-
persoonaisissa lauseissa (обобщённо-ли́чное предложе́ние). Niissä predikaatti on yksikön 2. persoonan 
muodossa ja toiminnan suorittajaksi mielletään kuka tahansa ihminen. Yksikön 2. persoona antaa puhujalle 
mahdollisuuden yleistää omia kokemuksiaan. Esimerkiksi:

Це́нность вре́мени понима́ешь то́лько тогда́, когда́ 
его́ ма́ло.
Чем ста́рше стано́вишься, тем бо́льше начина́ешь 
цени́ть стаби́льность.
Без словаря́ таки́е те́ксты не переведёшь.

Что поде́лаешь! 

Ajan merkityksen ymmärtää vasta, kun sitä on vähän.

Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän alkaa 
arvostaa vakautta.
Ilman sanakirjaa tuollaisia tekstejä ei voi kääntää  
(/ on mahdotonta kääntää).
Minkäs sille mahtaa!

Indefiniittis-persoonaisten lauseiden tavoin geneeris-persoonaiset lauseet edustavat aktiivia, ja niissä 
predikaattiverbi voi olla aspektiltaan sekä imperfektiivinen että perfektiivinen. Vaikka geneeris-persoonaiset 
lauseet ovat useimmiten subjektittomia, toisinaan geneerinen subjekti ilmaistaan persoonapronominin avulla:

Всё возмо́жно, е́сли то́лько (ты) ве́ришь в себя́. Kaikki on mahdollista, jos vain uskoo itseensä.

Suomen kielessä geneeris-persoonaisten lauseiden vastineena on useimmiten yksikön 3. persoonan muoto, mutta 
myös yksikön 2. persoonan muotoa käytetään runsaasti yleistävässä merkityksessä. Yksikön 2. persoona on yleinen 
etenkin puhekielessä, jolloin verbimuotoon liittyy usein persoonapronominilla ilmaistu subjekti, esim. ”Kaikki on 
mahdollista, jos (sä) vain uskot itseesi”. On kuitenkin huomattava, että venäjän kielessä yksikön 2. persoonan käyttö 
yleistävässä merkityksessä on selvästi yleisempää kuin suomen kielessä eikä se ole tyyliltään yhtä leimallisesti 
puhekielinen. Venäjässä yksikön 2. persoonan muoto esiintyy mm. monissa sananlaskuissa ja sanonnoissa. Esimerkiksi:

Ти́ше е́дешь – да́льше бу́дешь.
Что посе́ешь, то и пожнёшь.

Hiljaa hyvä tulee. 
Mitä kylvää, sitä niittää / Sitä saa, mitä tilaa.
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Kertauskysymyksiä luvusta 20:   

 Mikä on pääluokka-termin venäjänkielinen vastine?

 Mitkä kaksi pääluokkaa venäjässä on? Anna termit suomeksi ja venäjäksi.

 Passiivimuotoja muodostetaan venäjässä pääsääntöisesti vain transitiiviverbeistä. Määrittele, mitä 

transitiivisella verbillä tarkoitetaan. Anna lisäksi pari esimerkkiä tähän ryhmään kuuluvista verbeistä.

 Venäjän passiivilauseissa on pääsääntöisesti nominatiivimuotoinen kieliopillinen subjekti. Mitä sen avulla ilmaistaan?

 Passiivilauseessa toiminnan suorittaja voidaan mainita tai jättää mainitsematta. Millä tavoin toiminnan 

suorittaja mainitaan?

 Venäjässä kummallakin aspektilla on oma passiivimuotonsa. Miten ne muodostetaan?

 Muuta passiivilause Все биле́ты про́даны sekä preteritiin että futuuriin.

 Millainen aktiivilause voidaan korvata passiivilla ja mitä muutoksia korvaaminen edellyttää? Muunna 

aktiivilause Учи́тель проверя́ет сочине́ния passiiviin ja passiivilause Ремо́нт бу́дет зако́нчен строи́телями 

в срок aktiiviin.

 Miten suomen passiivilauseet eroavat venäjästä? Mikä on suomen passiivin yleisin käännösvastine venäjän 

kielessä? Nimeä lausetyyppi sekä suomeksi että venäjäksi. Määrittele lisäksi, millaisesta rakenteesta on kyse.

 Mitä geneeris-persoonaisella lauseella tarkoitetaan: millaisia ne ovat rakenteeltaan ja merkitykseltään? Mikä 

on termin venäjänkielinen vastine?
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21.     PARTISIIPIT (ПРИЧА́СТИЯ) 

Partisiipit ovat adjektiivisia verbimuotoja, mikä tarkoittaa, että niillä on sekä adjektiivin että verbin piirteitä.

Adjektiivin piirteitä

●● Ne toimivat substantiivin määreenä eli attribuuttina ja vastaavat kysymyksiin како́й, кака́я, како́е, каки́е (millainen).

улыба́ющийся ма́льчик
прочи́танная кни́га
вы́мытое я́блоко

hymyilevä poika
luettu kirja
pesty omena 

●● Ne kongruoivat pääsanansa kanssa eli noudattavat pääsanansa sukua, lukua ja sijamuotoa. 

Мы о́чень дово́льны ку́пленным в про́шлом году́ 
пылесо́сом.

Olemme erittäin tyytyväisiä viime vuonna 
ostamaamme pölynimuriin.

Verbin piirteitä  

●● Ne muodostetaan verbeistä ja ilmaisevat toimintaa tai tilaa.

бро́сить II (heittää, perf. asp.)  бро́шенный, -ая, -ое, -ые

бро́шенный в лу́жу ка́мень (lätäkköön heitetty kivi)
= ка́мень, кото́рый бро́сили в лу́жу (kivi, joka on heitetty lätäkköön)

●● Ne voivat olla aspektiltaan imperfektiivisiä tai perfektiivisiä. Niillä on kaksi aikamuotoa (preesens ja preteriti)  
ja kaksi pääluokkaa (aktiivi ja passiivi).

дава́ть I (antaa, imperf. asp.) 

 aktiivin partisiipin preesens: даю́щий (antava)
 passiivin partisiipin preesens: дава́емый (annettava, jkn antama)

дать (antaa, perf. asp.) 

 aktiivin partisiipin preteriti: да́вший (antanut)
 passiivin partisiipin preteriti: да́нный (annettu, jkn antama)

●● Ne erottavat tekemisen transitiiviseksi ja intransitiiviseksi (ks. luku 18).

чита́ть I (lukea, transitiiviverbi, imperf. asp.)

 ма́льчик, чита́ющий кни́гу (kirjaa lukeva poika)

жить I (asua, intransitiiviverbi, imperf. asp.) 

 лю́ди, живу́щие в го́роде (kaupungissa asuvat ihmiset)

●● Ne voivat saada ся-postfiksin.

остана́вливать I (pysäyttää, imperf. asp.)

 полице́йский, остана́вливающий маши́ны (autoja pysäyttävä poliisi)

остана́вливаться I (pysähtyä, imperf. asp.)

 по́езд, остана́вливающийся на ка́ждой ста́нции (joka asemalla pysähtyvä juna)
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21.1. Partisiippien muodostus

Venäjän kielessä on neljä partisiippimuotoa: aktiivin partisiipin preesens ja preteriti sekä passiivin partisiipin 
preesens ja preteriti. 

aktiivin partisiipin 
preesens 

ма́льчик, чита́ющий кни́гу
= ма́льчик, кото́рый чита́ет кни́гу

kirjaa lukeva poika
= poika, joka lukee kirjaa

aktiivin partisiipin 
preteriti

студе́нтка, прочита́вшая статью́
= студе́нтка, кото́рая прочи́тала статью́

artikkelin lukenut opiskelija
= opiskelija, joka luki artikkelin

passiivin partisiipin 
preesens

газе́ты, чита́емые пенсионе́рами 
= газе́ты, кото́рые чита́ют пенсионе́ры

eläkeläisten lukemat lehdet
= lehdet, joita eläkeläiset lukevat

passiivin partisiipin 
preteriti

письмо́, прочи́танное шко́льником
= письмо́, кото́рое прочита́л шко́льник

koululaisen lukema kirje
= kirje, jonka koululainen luki

Aktiivin partisiipit muodostetaan sekä transitiivisista että intransitiivisista verbeistä. Passiivin partisiipit 
muodostetaan vain transitiivisista verbeistä. (Transitiivisista ja intransitiivisista verbeistä ks. luku 18.)

21.1.1. Aktiivin partisiipin preesens

Aktiivin partisiipin preesens (действи́тельное прича́стие настоя́щего вре́мени) muodostetaan vain 
imperfektiivisen aspektin verbeistä. Preesensvartaloon (= monikon 3. persoonan vartalo) liitetään verbin 
taivutuksesta riippuen suffiksi -ущ-/-ющ- tai -ащ-/-ящ- ja tarvittava sukupääte. 

I konjugaation verbit

a) konsonanttiin päättyvä vartalo

infinitiivi mon. 3. persoona partisiippi suffiksi

писа́ть пи́ш-ут пи́шущий, -ая, -ее, -ие = kirjoittava -УЩ-

b) vokaaliin päättyvä vartalo

infinitiivi mon. 3. persoona partisiippi suffiksi

чита́ть чита́-ют чита́ющий, -ая, -ее, -ие = lukeva -ЮЩ-

II konjugaation verbit

a) muuhun kuin suhuäänteeseen päättyvä vartalo

infinitiivi mon. 3. persoona partisiippi suffiksi

сиде́ть сид-я́т сидя́щий, -ая, -ее, -ие = istuva -ЯЩ-

b) suhuäänteeseen ж, ч, ш tai щ päättyvä vartalo

infinitiivi mon. 3. persoona partisiippi suffiksi

лежа́ть леж-а́т лежа́щий, -ая, -ее, -ие = makaava -АЩ-
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Huom! 

1. Monikon 3. persoonan päätteessä oleva vokaali ja partisiipin tunnusvokaali ovat samat: писа́ть I (kirjoittaa) 
 (они́) пи́шут  пи́шущий; сиде́ть II (istua)  (они́) сидя́т  сидя́щий.

2. Ся-loppuisten verbien partisiipeissa on aina (sekä vokaalin että konsonantin jäljessä) -ся, esim. одева́ться I 
(pukeutua)  одева́ющийся, одева́ющаяся, одева́ющееся, одева́ющиеся.

3. I konjugaation verbien partisiipeissa on paino samalla tavulla kuin preesensin monikon 3. persoonassa, 
esim. писа́ть (kirjoittaa)  пи́шут  пи́шущий. II konjugaation verbien partisiipeissa on paino samalla 
tavulla kuin infinitiivissä, esim. лежа́ть (maata)  лежа́щий; kuitenkin: лечи́ть (hoitaa)  ле́чащий; люби́ть 
(pitää, rakastaa)  лю́бящий.

21.1.2. Aktiivin partisiipin preteriti 

Aktiivin partisiipin preteriti (действи́тельное прича́стие проше́дшего вре́мени) muodostetaan sekä 
imperfektiivisen että perfektiivisen aspektin verbeistä. Preteritivartaloon liitetään suffiksi -вш- tai -ш- ja 
tarvittava sukupääte. Lisäksi on joitakin poikkeustapauksia.

Vokaaliin päättyvä preteritivartalo

infinitiivi preteriti partisiippi suffiksi

говори́ть II говори́-л говори́вший, -ая, -ее, -ие = puhunut
-ВШ-

сказа́тьP I сказа́-л сказа́вший, -ая, -ее, -ие = sanonut

Konsonanttiin päättyvä preteritivartalo

infinitiivi preteriti partisiippi suffiksi

вы́растиP I вы́рос вы́росший, -ая, -ее, -ие = kasvanut
-Ш-

умере́тьP I у́мер  уме́рший, -ая, -ее, -ие = kuollut

Poikkeuksellinen muodostus

infinitiivi preteriti partisiippi

вести́ I вёл ве́дший, -ая, -ее, -ие = vienyt

идти́ I шёл ше́дший, -ая, -ее, -ие = mennyt

изобрести́P I изобрёл изобре́тший, -ая, -ее, -ие = keksinyt

найти́P I нашёл наше́дший, -ая, -ее, -ие = löytänyt

произвести́P I произвёл произве́дший, -ая, -ее, -ие = valmistanut

цвести́ I цвёл цве́тший, -ая, -ее, -ие = kukkinut

Huom!

1. Suffiksin -ну- sisältävillä momentaaniverbeillä, jotka ilmaisevat yhtäkkistä tai hetkellistä toimintaa  
(ks. 13.4.), ну-suffiksi säilyy samaan tapaan kuin preteritissäkin, esim. кри́кнутьP I (huudahtaa)  кри́кнул  

 кри́кнувший; пры́гнутьP (hypähtää)  пры́гнул  пры́гнувший. Muilla ну-suffiksin sisältävillä verbeillä 
suffiksin säilyminen vaihtelee verbistä riippuen. Usein suffiksi häviää aktiivin partisiipin preteritistä, jos se 
häviää myös maskuliinin preteritimuodosta, esim. привы́кнутьP I (tottua)  привы́к  привы́кший. Aina 
näin ei kuitenkaan ole, esim. исче́знутьP I (hävitä, kadota)  исче́з  исче́знувший. Joillakin verbeillä 
esiintyy rinnakkaismuotoja, esim. мо́кнуть I (kastua)  мок/мо́кнул  мо́кший/мо́кнувший; пога́снутьP I 
(sammua)  пога́с/пога́снул  пога́сший/ погáснувший.       
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2. Ся-loppuisten verbien partisiipeissa on aina (sekä vokaalin että konsonantin jäljessä) -ся, esim. развива́ться I  
(kehittyä)  развива́вшийся, развива́вшаяся, развива́вшееся, развива́вшиеся.

3. Kun verbin infinitiivin pääte on -ть, aktiivin partisiipin preteritimuodossa on paino samalla tavulla kuin 
infinitiivissä (vartalolla), esim. чита́ть I (lukea)  чита́вший. Kun verbin infinitiivin pääte on -ти, paino siirtyy 
päätteeltä tavun verran taaksepäin, esim. принести́P I  принёсший.

21.1.3. Passiivin partisiipin preesens 

Passiivin partisiipin preesens (страда́тельное прича́стие настоя́щего вре́мени) muodostetaan vain 
imperfektiivisistä verbeistä.  Preesensvartaloon (= monikon 3. persoonan vartalo) liitetään verbin taivutuksesta 
riippuen joko suffiksi -ем- tai -им- ja tarvittava sukupääte. 

I konjugaation verbit

infinitiivi mon. 3. persoona partisiippi suffiksi

рисова́ть рису́-ют рису́емый, -ая, -oе, -ые 
= piirrettävä, piirrettävänä oleva

-ЕМ-
чита́ть чита́-ют чита́емый, -ая, -ое, -ые

= luettava, luettavana oleva

II konjugaation verbit

infinitiivi mon. 3. persoona partisiippi suffiksi

ви́деть ви́д-ят ви́димый, -ая, -oе, -ые
= näkyvä, näkyvissä oleva

-ИМ-
носи́ть но́с-ят носи́мый, -ая, -oе, -ые

= kannettava, kannettavissa oleva

Poikkeuksellinen muodostus

Давать-, ставать- ja знавать-loppuisten verbien passiivin partisiipin preesens muodostetaan preteritivartalosta. 

infinitiivi preteriti partisiippi suffiksi

продава́ть продава́-л продава́емый, -ая, -oе, -ые 
= myytävä, myytävänä oleva

-EМ-

Huom! 

1. Monikon 1. persoonan pääte ja passiivin partisiipin suffiksit ovat samat: рисова́ть I (piirtää)  (мы) рису́ем 
 рису́емый; ви́деть II (nähdä)  (мы) ви́дим  ви́димый.

2. I konjugaation verbien partisiipeissa on paino samalla tavulla kuin preesensin monikon 1. persoonassa: 
рисова́ть (piirtää)  (мы) рису́ем  рису́емый. II konjugaation verbien partisiipeissa on paino samalla 
tavulla kuin infinitiivissä, esim. ви́деть (nähdä)  ви́димый; kuitenkin: ра́нить (haavoittaa)  рани́мый; 
гна́ть (ajaa pois, kiidättää)  гони́мый.
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3. Passiivin partisiipin preesensmuotoa ei käytetä monista verbeistä. I konjugaation osalta tämä koskee mm. 
verbejä: бить (lyödä), брать (ottaa), ждать (odottaa), звать (kutsua), име́ть (olla, omistaa), мыть (pestä), 
петь (laulaa), печь (paistaa, leipoa), писа́ть (kirjoittaa), пить (juoda), ре́зать (leikata), шить (ommella).  
II konjugaation verbeistä esimerkkinä voidaan mainita verbit: гото́вить (valmistaa), держа́ть (pitää), 
кра́сить (maalata, värjätä), соли́ть (suolata), учи́ть (opetella; opettaa), чи́стить (puhdistaa, kuoria).

21.1.4. Passiivin partisiipin preteriti 

Passiivin partisiipin preteriti (страда́тельное прича́стие проше́дшего вре́мени) muodostetaan pääasiallisesti 
vain perfektiivisen aspektin verbеistä suffiksien -нн-, -енн-, -ённ- tai -т- avulla. Partisiipin tunnuksen jälkeen 
lisätään tarvittava sukupääte.

ать-, ять- ja еть-loppuiset verbit  muodostus preteritivartalosta

infinitiivi preteriti partisiippi suffiksi

прочита́тьP I прочита́-л прочи́танный, -ая, -oе, -ые = luettu

-НН-
потеря́тьP I потеря́-л поте́рянный, -ая, -oе, -ые = hukattu

осмотре́тьP II осмотре́-л осмо́тренный, -ая, -oе, -ые = tarkastettu

оби́дeтьP II оби́де-л оби́женный, -ая, -oе, -ые = loukattu

Huom! 

1. Kun infinitiivin tunnuksen edellä on e-vokaali, voi verbin vartalossa tapahtua sama konsonanttivaihtelu 
kuin yksikön 1. persoonassa (ks. 15.2.), esim. оби́дeть II  (я) оби́жу  оби́жeнный (Д  Ж), kuitenkin: 
уви́деть II (nähdä)  (я) уви́жу  уви́денный.

2. Tähän ryhmään kuuluvien verbien (-ать, -ять, -еть) passiivin partisiipin preteritimuodoissa on paino 3. 
viimeisellä tavulla, esim. прочита́ть I  прочи́танный.

ить-loppuiset verbit  muodostus yks. 1. persoonan vartalosta

infinitiivi yks. 1. persoona partisiippi suffiksi

купи́тьP II купл-ю́ ку́пленный, -ая, -oе, -ые = ostettu
-ЕНН- / -ЁНН-

освети́тьP II освещ-у́ освещённый, -ая, -oе, -ые = valaistu

Huom! 

1. Kun infinitiivin tunnuksen edellä on и-vokaali, tapahtuu verbin vartalossa useimmiten sama muutos kuin 
yksikön 1. persoonassa (ks. 15.2.), esim. купи́тьP II (ostaa)  (я) куплю́  ку́пленный; освети́тьP II (valaista) 

 (я) освещу́  освещённый. Poikkeuksen muodostavat дить-loppuiset verbit, joiden passiivin partisiipin 
preteritimuodoissa on partisiipin tunnuksen edellä konsonanttiyhdistelmä жд, vaikka sitä ei ole yksikön 1. 
persoonan muodossa, esim. oсвободи́тьP II (vapauttaa)  (я) освобожу́  освобождённый.

2. Ить-loppuisten verbien passiivin partisiipin preteritimuodoissa on paino yleensä samalla tavulla kuin 
yksikön 2. persoonassa, esim. купи́тьP (ostaa)  (ты) ку́пишь  ку́пленный, kuitenkin: обсуди́тьP (käsitellä) 

 (ты) обсу́дишь  обсуждённый.
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чь- ja ти-loppuiset verbit  muodostus yks. 2. persoonan vartalosta

infinitiivi yks. 2. persoona partisiippi suffiksi

сбере́чьP I сбереж-ёшь сбережённый, -ая, -oе, -ые = säästetty

-ЕНН- / -ЁНН-

испе́чьP I испеч-ёшь испечённый, -ая, -oе, -ые = paistettu, 
leivottu

принести́P I принес-ёшь принесённый, -ая, -oе, -ые = tuotu

перевести́P I перевед-ёшь переведённый, -ая, -oе, -ые = käännetty

найти́P I найд-ёшь на́йденный, -ая, -oе, -ые = löydetty

Huom! 

1. Kun infinitiivin tunnus on -чь, on partisiipin tunnuksen edellä joko ч tai ж sen mukaan, kumpi konsonantti 
esiintyy yksikön 2. persoonassa, esim. сбере́чьP I (säästää)  (ты) сбережёшь  сбережённый; испе́чьP I 
(paistaa, leipoa)  (ты) испечёшь  испечённый.

2. Kun infinitiivin tunnus on -ти, tapahtuu sama vartalonmuutos kuin yksikön 2. persoonassa (ks. 15.2.), esim. 
перевести́P I (kääntää)  (ты) переведёшь  переведённый.

3. Tähän ryhmään kuuluvien verbien (-чь, -ти) passiivin partisiipin preteritimuodoissa on paino yleensä 
samalla tavulla kuin yksikön 2. persoonassa, esim. сбере́чьP I (säästää)  (ты) сбережёшь  сбережённый, 
kuitenkin: найти́P I (löytää)  (ты) найдёшь  на́йденный; пройти́P I (kulkea/käydä läpi)  (ты) пройдёшь 

 про́йденный.

muut tapaukset  muodostus preteritivartalosta

a) verbit, joiden yksikön 1. persoonassa н tai м

infinitiivi preteriti yks. 1. persoona partisiippi suffiksi

нача́тьP I на́ча-л начну́ на́чатый, -ая, -oе, -ые = aloitettu

-Т-

оде́тьP I оде́-л оде́ну оде́тый, -ая, -oе, -ые = puettu

наня́тьP I на́ня-л найму́ на́нятый, -ая, -oе, -ые = palkattu

взятьP I взя-л возьму́ взя́тый, -ая, -oе, -ые = otettu

приня́тьP I при́ня-л приму́ при́нятый, -ая, -oе, -ые = hyväksytty

b) -нуть

infinitiivi preteriti partisiippi suffiksi

поки́нутьP I поки́ну-л поки́нутый, -ая, -oе, -ые = hylätty
-Т-дости́гнутьP I / 

дости́чьP I
дости́г tai 
достигну-л

дости́гнутый, -ая, -oе, -ые = saavutettu

Huom! Passiivin partisiipin preteritimuodoissa ну-suffiksi säilyy aina.

c) -ереть, -олоть, -ороть

infinitiivi preteriti partisiippi suffiksi

запере́тьP I за́пер за́пертый, -ая, -oе, -ые = lukittu -Т-
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d) yksitavuiset verbit ja niiden etuliitteiset muodot

infinitiivi preteriti partisiippi suffiksi

вы́мытьP I вы́мы-л вы́мытый, -ая, -oе, -ые = pesty

-Т-прожи́тьP I про́жи́-л про́жи́тый, -ая, -oе, -ые = eletty

вы́питьP I вы́пи-л вы́питый, -ая, -oе, -ые = juotu

Huom!

1. Tähän ryhmään (muut tapaukset a-d) kuuluvien verbien passiivin partisiipin preteritimuodoissa on paino 
yleensä samalla tavulla kuin preteritin maskuliinimuodossa, esim. запере́тьP I (lukita)  за́пер  за́пертый; 
вы́мытьP I (pestä)  вы́мыл  вы́мытый. Нуть-loppuisilla verbeillä paino on kuitenkin 3. viimeisellä tavulla, 
esim. заверну́тьP I (kietaista, kääriä)  заверну́л  завёрнутый; обману́тьP I (petkuttaa, pettää)  обману́л 

 обма́нутый.

2. Eräiden yksitavuisten verbien (ja niiden etuliitteisten muotojen) passiivin partisiipin preteriti muodostetaan 
poikkeuksellisesti tunnusten -НН- tai -ЕНН- avulla:

infinitiivi preteriti partisiippi suffiksi

датьP да-л да́нный, -ая, -oе, -ые = annettu

-НН- / -ЕНН-

созда́тьP со́зда́-л со́зданный, -ая, -oе, -ые = luotu

избра́тьP I избра́-л и́збранный, -ая, -oе, -ые = valittu

призна́тьP I призна́-л при́знанный, -ая, -oе, -ые = tunnustettu

съестьP съе-л съе́денный, -ая, -oе, -ые = syöty

u●u●u●u●u

On tärkeä huomata, että vain hyvin harvoilla verbeillä on kaikki neljä partisiippimuotoa. Joistakin verbeistä voi 
muodostaa vain yhden partisiippimuodon, joistakin taas kaksi tai kolme. 

aktiivin partisiipit passiivin partisiipit

preesens preteriti preesens preteriti

чита́ть I (lukea)
- transitiivinen, IA

чита́ющий чита́вший чита́емый (чи́танный)

реши́ть II (ratkaista)
- transitiivinen, PA

— реши́вший — решённый

стоя́ть II (seistä)
- intransitiivinen, IA

стоя́щий стоя́вший — —

уе́хать I (lähteä pois)
- intransitiivinen, PA

— уе́хавший — —

Kerrataan keskeisimmät partisiippien muodostukseen liittyvät rajoitukset:

●● Partisiipin preesensmuodot (aktiivin partisiipin preesens ja passiivin partisiipin preesens) voidaan 
muodostaa vain imperfektiivisen aspektin verbeistä. 

●● Passiivin partisiipit (passiivin partisiipin preesens ja passiivin partisiipin preteriti) voidaan muodostaa 
pääasiassa vain transitiiviverbeistä.

●● Passiivin partisiipin preteriti voidaan muodostaa vain harvoista imperfektiivisen aspektin verbeistä. Aktiivin 
partisiipin preteriti voidaan muodostaa kummankin aspektin verbeistä.
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21.2. Partisiippien käyttö

Partisiippia ja siihen liittyviä määreitä kutsutaan partisiippirakenteeksi (прича́стный оборо́т). Partisiippi- 
rakenteita käytetään ennen kaikkea kirjoitetussa kielessä. Niillä korvataan relatiivipronominilla alkavia 
sivulauseita. Esimerkiksi:

relatiivilause partisiippirakenne

Пода́рок, кото́рый сде́лан свои́ми рука́ми, всегда́ 
вызыва́ет восхище́ние.
Lahja, joka on tehty omin käsin, herättää aina 
ihastusta.

 Сде́ланный свои́ми рука́ми пода́рок всегда́ 
вызыва́ет восхище́ние. 
Omin käsin tehty lahja herättää aina ihastusta.

Актри́са, кото́рая исполня́ет гла́вную роль, 
о́чень тала́нтлива.
Näyttelijä, joka esittää pääroolia, on todella lahjakas.

 Актри́са, исполня́ющая гла́вную роль, о́чень 
тала́нтливa. 
Pääroolia esittävä näyttelijä on todella lahjakas.

Aktiivin partisiippien käyttö

Aktiivin partisiipeilla korvataan sellaisia relatiivilauseita, joissa relatiivipronomini on lauseen subjekti. Jos 
relatiivilauseen predikaatti on preesensissä, käytetään aktiivin partisiipin preesensiä. Partisiippi noudattaa 
pääsanansa sukua, lukua ja sijaa: 

relatiivilause aktiivin partisiipin preesens

Лю́ди, кото́рые (subj.) живу́т (prees.) в э́том до́ме, 
о́чень бога́ты.
Ihmiset, jotka asuvat tässä talossa, ovat erittäin 
rikkaita.

 Лю́ди, живу́щие в э́том до́ме, о́чень бога́ты.
Tässä talossa asuvat ihmiset ovat erittäin rikkaita.

Я познако́милась с де́вушкой, кото́рая (subj.) 
изуча́ет (prees.) кита́йский язы́к.
Olen tutustunut tyttöön, joka opiskelee kiinan kieltä.

 Я познако́милась с де́вушкой, изуча́ющей 
кита́йский язы́к.
Olen tutustunut kiinan kieltä opiskelevaan tyttöön.

Jos predikaatti on preteritissä, käytetään aktiivin partisiipin preteritiä. Partisiippi noudattaa pääsanansa sukua, 
lukua ja sijaa:

relatiivilause aktiivin partisiipin preteriti

Фильм расска́зывает о лю́дях, кото́рые (subj.) 
жи́ли (pret.) среди́ ди́ких звере́й.
Elokuva kertoo ihmisistä, jotka elivät villieläinten 
keskuudessa.

 Фильм расска́зывает о лю́дях, жи́вших среди́ 
ди́ких звере́й.
Elokuva kertoo villieläinten keskuudessa eläneistä 
ihmisistä.

Я чита́л интере́сную статью́ о спортсме́нах, 
кото́рые (subj.) уча́ствовали (pret.) в ле́тних 
Олимпи́йских и́грах в Хе́льсинки.
Luin mielenkiintoisen artikkelin urheilijoista, jotka 
osallistuivat Helsingin kesäolympialaisiin.

 Я чита́л интере́сную статью́ о спортсме́нах, 
уча́ствовавших в ле́тних Олимпи́йских и́грах в 
Хе́льсинки.
Luin mielenkiintoisen artikkelin Helsingin 
kesäolympialaisiin osallistuneista urheilijoista.

Passiivin partisiippien käyttö

Passiivin partisiipeilla korvataan sellaisia relatiivilauseita, joissa relatiivipronomini on lauseen objekti. Relatiivilauseen 
subjektista tulee partisiippirakenteen agentti, joka on instrumentaalissa. Jos relatiivilauseen predikaatti on 
preesensissä, käytetään passiivin partisiipin preesensiä. Partisiippi noudattaa pääsanansa sukua, lukua ja sijaa: 
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relatiivilause passiivin partisiipin preesens

Вопро́с, кото́рый (obj.) изуча́ет (prees.) исто́рик, 
интересу́ет мно́гих.
Kysymys, jota historioitsija tutkii, kiinnostaa monia.

 Вопро́с, изуча́емый исто́риком (agentti), 
интересу́ет мно́гих.
Historioitsijan tutkima kysymys kiinnostaa monia.

Часы́, кото́рые (obj.) выпуска́ет (prees.) э́та 
компа́ния, по́льзуются огро́мным спро́сом во всём 
ми́ре.
Kellot, joita tämä yritys valmistaa, ovat erittäin 
kysyttyjä kaikkialla maailmassa.

 Часы́, выпуска́емые э́той компа́нией (agentti), 
по́льзуются огро́мным спро́сом во всём ми́ре. 
Tämän yrityksen valmistamat kellot ovat erittäin 
kysyttyjä kaikkialla maailmassa.

Jos predikaatti on preteritissä, käytetään passiivin partisiipin preteritiä. Partisiippi noudattaa pääsanansa sukua, 
lukua ja sijaa: 

relatiivilause passiivin partisiipin preteriti

Статья́, кото́рую (obj.) написа́л (pret.) исто́рик, 
привлекла́ всео́бщее внима́ние.
Artikkeli, jonka historioitsija kirjoitti, herätti yleistä 
huomiota.

 Статья́, напи́санная исто́риком (agentti), 
привлекла́ всео́бщее внима́ние.
Historioitsijan kirjoittama artikkeli herätti yleistä 
huomiota.

По ра́дио расска́зывали о но́вом зако́не, кото́рый 
(obj.) приняла́ (pret.) Госуда́рственная ду́ма.
Radiossa kerrottiin uudesta laista, jonka Venäjän 
duuma oli hyväksynyt.

 По ра́дио расска́зывали о но́вом зако́не, 
при́нятoм Госуда́рственной ду́мой (agentti).
Radiossa kerrottiin Venäjän duuman hyväksymästä 
uudesta laista.

Partisiipin paikka lauseessa

Partisiippirakenne voi olla joko pääsanansa edellä tai jäljessä. Kummassakin tapauksessa partisiippi kongruoi 
pääsanansa kanssa. Pääsanansa jälkeen sijoittuva partisiippirakenne erotetaan muusta lauseesta pilkuin. 
Esimerkiksi:

Ку́пленный на́ми дом тре́бует большо́го ремо́нта. Ostamamme talo on ison remontin tarpeessa.

Дом, ку́пленный на́ми за о́чень ни́зкую це́ну, 
тре́бует большо́го ремо́нта.

Talo, jonka ostimme erittäin halpaan hintaan, on ison 
remontin tarpeessa.

Нача́вшийся в США фина́нсовый кри́зис бы́стро 
распространи́лся по всему́ ми́ру. USA:ssa alkanut talouskriisi levisi nopeasti ympäri 

maailman.Фина́нсовый кри́зис, нача́вшийся в США, бы́стро 
распространи́лся по всему́ ми́ру.

Jos partisiipilla ei ole määreitä, se tulee aina pääsanansa eteen adjektiiviattribuutin tavoin eikä pilkkuja käytetä:

Де́вочка стоя́ла у откры́того окна́. Tyttö istui avoimen [avatun] ikkunan luona.

Пою́щего ма́льчика зову́т Ива́н. Laulavan pojan nimi on Ivan.

u●u●u●u●u

Huom! Eräissä tapauksissa partisiipin tunnusten avulla verbistä muodostettu attribuutti voi menettää toiminnan 
merkityksen, jolloin se tulkitaan adjektiiviksi, esim. реша́ющее значе́ние (ratkaiseva merkitys), образо́ванный 
челове́к (sivistynyt ihminen), люби́мый фильм (lempielokuva). Adjektiiviattribuutit eroavat partisiippirakenteista 
siinä, ettei niitä voi korvata relatiivilauseella, vrt. учени́к, реша́ющий зада́чу (tehtävää ratkaiseva oppilas)  
учени́к, кото́рый реша́ет зада́чу (oppilas, joka ratkaisee tehtävää). Muotoja уча́щийся, уча́щаяся ja уча́щиеся 
käytetään substantiivien tavoin ilman pääsanaa merkityksessä ‘opiskelija, oppilas’. 
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21.3. Passiivin partisiippien lyhyet muodot

Pitkien muotojen (по́лная фо́рма) lisäksi passiivin partisiipeista käytetään myös lyhyitä muotoja (кра́ткая 
фо́рма). Lyhyt muoto muodostetaan samalla tavalla kuin pitkä, mutta adjektiivin pitkien päätteiden tilalla on 
lyhyet päätteet. Passiivin partisiipin lyhyet muodot taipuvat pääsanansa mukaan suvussa ja luvussa. Lyhyiden 
adjektiivien tavoin niillä ei ole sijataivutusta.

a) passiivin partisiipin preesens

pitkä muoto lyhyt muoto

люби́мый, -ая, -ое, -ые люби́м, -а, -о, -ы rakastama

уважа́емый, -ая, -ое, -ые уважа́ем, -а, -о, -ы kunnioittama

Passiivin partisiipin preesensin lyhyitä muotoja käytetään harvoin ja vain muutamista verbeistä, esim.

Э́та актри́са люби́ма все́ми.
Он уважа́ем свои́ми колле́гами.

Tämä näyttelijä on kaikkien rakastama.
Hän on kollegoidensa kunnioittama.

b) passiivin partisiipin preteriti

pitkä muoto lyhyt muoto

и́збранный, -ая, -oе, -ые и́збран, -а, -о, -ы valittu

ку́пленный, -ая, -ое, -ые ку́плен, -а, -о, -ы ostettu

на́чатый, -ая, -oе, -ые на́чат, -а́, -о, -ы aloitettu

прочи́танный, -ая, -oе, -ые прочи́тан, -а, -о, -ы luettu

Huom! Suffikseista -нн-, -енн- ja -ённ- katoaa lyhyissä muodoissa toinen н.

Passiivin partisiipin preteritin lyhyitä muotoja käytetään yleisesti sekä puhe- että kirjakielessä. Ne toimivat 
predikaattina passiivilauseissa yhdessä быть-verbin eri aikamuotojen kanssa. 

Все биле́ты про́даны.
Все биле́ты бы́ли про́даны.
Все биле́ты бу́дут про́даны.

Kaikki liput on myyty.
Kaikki liput myytiin.
Kaikki liput myydään.

Jos passiivilauseessa mainitaan toiminnan suorittaja (agentti), se ilmaistaan instrumentaalilla. Agentilliset 
passiivirakenteet ovat yleisiä etenkin asiatyylissä. Suomessa käännösvastineena on tällöin varsin usein 
aktiivilause. Esimerkiksi:

Пробле́ма была́ решена́ специали́стами. Asiantuntijat ratkaisivat ongelman.

Рома́н напи́сан изве́стным фи́нским писа́телем. Romaani on kuuluisan suomalaisen kirjailijan 
kirjoittama. / Romaanin on kirjoittanut kuuluisa 
suomalainen kirjailija.

Partisiippipassiivin käyttöä on tarkasteltu passiivin käsittelyn yhteydessä (ks. luku 20).

Huom! Passiivin partisiipin lyhyt muoto voi toimia predikaattina myös persoonattomissa lauseissa yhdessä 
быть-verbin eri aikamuotojen kanssa. Persoonattomissa passiivilauseissa ei ole nominatiivimuotoista kieliopillista  
subjektia, esim. Здесь не у́брано (Täällä ei ole siivottu), В ко́мнате бы́ло наку́рено (Huoneessa oli tupakoitu).
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Kertauskysymyksiä luvusta 21:   

 Mitkä neljä partisiippimuotoa venäjässä on? Anna termit suomeksi ja venäjäksi.

 Miten transitiivisuus liittyy partisiippien muodostukseen?

 Verbillä написа́тьP (kirjoittaa) ei ole partisiipin preesensmuotoja. Mistä syystä?

 Mistä vartalosta aktiivin partisiipin preesens muodostetaan? Muodosta aktiivin partisiipin preesens 

verbeistä сиде́ть (istua) ja чита́ть (lukea).

 Muodosta aktiivin partisiipin preteriti verbeistä идти́ (mennä), пры́гнутьP (hypähtää), развива́ться 

(kehittyä), сказа́тьP (sanoa) ja умере́тьP (kuolla).

 Miten passiivin partisiipin preesens muodostetaan? 

 Mistä verbeistä passiivin partisiipin preteriti pääasiallisesti muodostetaan?

 Minkä suffiksin avulla нуть-loppuisten verbien passiivin partisiipin preteriti muodostetaan? Säilyykö  

ну-suffiksi?

 Muodosta passiivin partisiipin preteriti verbeistä взятьP (ottaa), вы́питьP (juoda), датьP (antaa), купи́тьP 

(ostaa), перевести́P (kääntää) ja прочита́тьP (lukea).

 Partisiippirakenteilla korvataan relatiivipronominilla alkavia sivulauseita. Millaisia relatiivilauseita voidaan 

korvata aktiivin partisiipeilla, entä passiivin?

 Mitä tarkoittaa, että partisiippi kongruoi pääsanansa kanssa? Havainnollista asiaa esimerkin avulla.

 Jos passiivin partisiippirakenteessa on agentti, missä sijassa se on?

 Milloin partisiippirakenne erotetaan muusta lauseesta pilkuin?

 Muodosta partisiippirakenne, joka vastaa ilmausta актри́са, кото́рая исполня́ет гла́вную роль.

 Muuta seuraavat kaksi partisiippirakennetta relatiivilauseiksi: 1) ку́пленный на́ми дом; 2) лю́ди, живу́щие  

в э́том до́ме.

 Anna yksi esimerkki passiivilauseesta, jossa predikaattina on passiivin partisiipin lyhyt muoto yhdessä  

быть-verbin kanssa.
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22.    GERUNDIT (ДЕЕПРИЧА́СТИЯ) 

Venäjän kielessä on kaksi gerundimuotoa, kummallakin aspektilla omansa:

a) imperfektiivisen aspektin gerundi (дееприча́стие несоверше́нного ви́да)

чита́ть I (lukea)  чита́я (lukiessa, lukien)

Чита́я ру́сскую литерату́ру, я смотрю́ значе́ния 
незнако́мых слов в словаре́.

Lukiessani venäläistä kirjallisuutta katson vieraiden 
sanojen merkitykset sanakirjasta.

Ба́бушка сиде́ла у окна́, чита́я кни́гу. Isoäiti istui ikkunan luona kirjaa lukien.

b) perfektiivisen aspektin gerundi (дееприча́стие соверше́нного ви́да)

прочита́ть I (lukea)  прочита́в (luettua)

Прочита́в кни́гу, я сдала́ её в библиоте́ку. Luettuani kirjan palautin sen kirjastoon.

Gerundit ovat adverbiaalisia verbimuotoja: niillä on sekä adverbin että verbin ominaisuuksia. Adverbien tavoin 
gerundit eivät taivu ja ne esiintyvät lauseessa adverbiaalina:

Он пел сто́я. (gerundi)
vrt. Он пел гро́мко. (adverbi)

Hän lauloi seisten.
Hän lauloi kovaäänisesti.

Gerundit muodostetaan verbeistä ja niillä on samoja ominaisuuksia kuin verbeilläkin:

●● niillä on sekä imperfektiivinen että perfektiivinen aspekti
●● ne erottavat tekemisen transitiiviseksi ja intransitiiviseksi (ks. luku 18)
●● ne järjestyvät samalla sijamuodolla kuin vastaava verbi
●● ne voivat saada refleksiivitunnuksen -сь

Esimerkiksi:

Сдав экза́мен, студе́нты пое́хали домо́й. 
Suoritettuaan tentin opiskelijat lähtivät kotiin.

сда́ть I  
●● perfektiivinen aspekti
●● transitiivinen verbi: suora akkusatiiviobjekti 

Уходя́ из ко́мнаты, выключа́йте свет.  
Sammuttakaa valot poistuessanne huoneesta.

уходи́ть II 
●● imperfektiivinen aspekti
●● intransitiivinen verbi: ei objektia 

Большинство́ иностра́нных студе́нтов приезжа́ют в 
Росси́ю, не владе́я ру́сским языко́м. 
Valtaosa ulkomaisista opiskelijoista saapuu Venäjälle 
osaamatta venäjää.

владе́ть I
●● imperfektiivinen aspekti
●● epäsuorasti transitiivinen verbi: epäsuora 

instrumentaalisijainen objekti 

Оста́вшись одна́ до́ма, я опя́ть посмотре́ла свой 
люби́мый фильм.
Jäätyäni yksin kotiin katsoin jälleen kerran 
lempielokuvani.

оста́ться I
●● perfektiivinen aspekti
●● intransitiivinen verbi: ei objektia
●● refleksiivitunnus -ся (gerundissa aina muodossa -сь)

Gerundia ja siihen liittyviä määreitä kutsutaan gerundirakenteeksi (дееприча́стный оборо́т), esim. сдав 
экза́мен, уходя́ из ко́мнаты, не владе́я ру́сским языко́м, oста́вшись одна́ до́ма.
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22.1. Gerundien muodostus

22.1.1. Imperfektiivisen aspektin gerundi

Imperfektiivisen aspektin gerundi (дееприча́стие несоверше́нного ви́да) muodostetaan imperfektiivisten 
verbien preesensvartalosta (monikon 3. persoonan muodosta) я- tai а-tunnuksen avulla. A-tunnusta käytetään 
suhuäänteiden (ж, ш, щ, ч) jälkeen, muussa tapauksessa tunnus on -я. Ся-verbeillä ся-postfiksi tulee gerundin 
tunnuksen jälkeen ja on muodossa -сь.

infinitiivi mon. 3. persoona gerundi gerundin tunnus

реша́ть I реша́-ют реша́я = ratkaistessa, ratkaisten

-Яговори́ть II говор-я́т говоря́ = puhuessa, puhuen

смея́ться I сме-ю́т-ся смея́сь = nauraessa, nauraen

лежа́ть II леж-а́т лёжа = maatessa, maaten -A
(ж, ш, щ, ч jälkeen)молча́ть II молч-а́т мо́лча = vaiti, vaieten

Poikkeuksellinen muodostus

1. Дава́ть-tyyppisten (suffiksin -ва- sisältävien) verbien gerundi muodostetaan infinitiivivartalosta я-tunnuksen 
avulla.

infinitiivi gerundi gerundin tunnus

дава́-ть I дава́я = antaessa, antaen
-Я

остава́-ть-ся I остава́ясь = jäädessä, jääden

2. Быть-verbin gerundi on бу́дучи.

Huom!

1. Kaikista verbeistä ei muodosteta tai ainakaan normaalisti käytetä imperfektiivisen aspektin gerundia. Tähän 
ryhmään kuuluvat:

●● чь-loppuiset verbit, esim. бере́чь I (säästää, varjella), мочь I (voida), печь I (leipoa, paistaa)
●● нуть-loppuiset verbit, esim. кре́пнуть I (vahvistua, voimistua), мо́кнуть I (kastua), па́хнуть I (haista,  

tuoksua), со́хнуть I (kuivua)
●● verbit, joiden preesensvartalossa ei ole vokaalia, esim. бить I (lyödä), врать I (valehdella), е́хать I (ajaa),  

ждать I (odottaa), лить I (kaataa), пить I (juoda), рвать I (repiä), спать II (nukkua), тере́ть I (hangata),  
шить I (ommella) 

●● eräät muut verbit, esim. бежа́ть (juosta), лезть I (kiivetä), петь I (laulaa), писа́ть I (kirjoittaa), ре́зать I  
(leikata), хоте́ть (haluta)           

2. Imperfektiivisen aspektin gerundimuodoissa paino on yleensä samalla tavulla kuin yksikön 1. persoonassa. 
Poikkeuksia ovat: 

лежа́ть II (maata) (я лежу́) лёжа (maatessa, maaten)

сиде́ть II (istua) (я сижу́) си́дя (istuessa, istuen)

стоя́ть II (seistä) (я стою́) сто́я (seistessä, seisten)

молча́ть II (olla vaiti) (я молчу́) мо́лча (vaiti, vaieten)
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22.1.2. Perfektiivisen aspektin gerundi 

Perfektiivisen aspektin gerundi (дееприча́стие соверше́нного ви́да) muodostetaan perfektiivisten verbien 
preteritivartalosta. 

a) jos preteritivartalo päättyy vokaaliin, gerundin tunnus on -в (lukuun ottamatta ся-verbejä, ks. b-kohta).

infinitiivi preteriti gerundi gerundin tunnus

реши́ть II реши́-л реши́в = päätettyä

-Впрочита́ть I прочита́-л прочита́в = luettua

посмотре́ть II посмотре́-л посмотре́в = katsottua

Huom! в-päätteisillä gerundeilla on olemassa myös vanhahtava вши-päätteinen rinnakkaismuoto, esim. 
реши́вши. 

b) ся-verbeillä gerundin tunnus on -вши, jonka jälkeen ся-postfiksi on muodossa -сь.

infinitiivi preteriti gerundi gerundin tunnus

верну́ться I верну́-л-ся верну́вшись = palattua
-ВШИ-

оста́ться I оста́-л-ся оста́вшись = jäätyä

c) jos preteritivartalo päättyy konsonanttiin, gerundin tunnus on -ши. 

infinitiivi preteriti gerundi gerundin tunnus

вы́расти I вы́рос вы́росши = kasvettua

-ШИспасти́ I спас спа́сши = pelastettua

испе́чь I испёк испёкши = paistettua, leivottua

Poikkeuksellinen muodostus

Alla luetelluissa tapauksissa gerundin preteritin muodostus ei noudata edellä mainittuja sääntöjä. Näistä 
verbeistä voi esiintyä rinnakkaisia gerundimuotoja. Seuraavissa taulukoissa annetaan nykykielessä tavalliset 
muodot. Hakasulkeissa mainittuja rinnakkaismuotoja voi tulla vastaan lähinnä vanhemmissa teksteissä.

1. ти-loppuisten etuliitteisten liikeverbien ja verbin найти́ (löytää) gerundi muodostetaan nykykielessä 
useimmiten yksinkertaisen futuurin monikon 3. persoonan vartalosta я-tunnuksen avulla. 

infinitiivi preteriti gerundi gerundin tunnus

прийти́ I прид-у́т придя́ [прише́дши] = tultua

-Япринести́ I принес-у́т принеся́ [принёсши] = tuotua

найти́ I найд-у́т найдя́ [наше́дши] = löydettyä

2. ере-loppuisten verbien gerundin preteriti muodostetaan nykykielessä useimmiten infinitiivivartalosta 
в-tunnuksen avulla.

infinitiivi preteriti gerundi gerundin tunnus

запере́-ть I за́пер запере́в [за́перши] = lukittua
-В

умере́-ть I у́мер умере́в [уме́рши] = kuoltua
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3. Jos ну-loppuisen verbin preteritivartalo päättyy konsonanttiin, gerundin preteriti muodostetaan 
nykykielessä useimmiten infinitiivivartalosta в-tunnuksen avulla. 

infinitiivi preteriti gerundi gerundin tunnus

возни́кну-ть возни́к возни́кнув [возни́кши]
= ilmaannuttua, ilmestyttyä

-В
исче́зну-ть исче́з исче́знув [ei rinnakkaismuotoa]

= kadottua, hävittyä

Huom! Jos ну-suffiksin jälkeen seuraa ся-postfiksi, gerundin tunnus on muiden ся-verbien tavoin -вши-, esim. 
верну́ться I (palata)  верну́вшись (palattua).

22.2. Gerundien käyttö 

Gerundit ovat ominaisia kirjoitetulle kielelle. Gerundirakenteita käytetään 

a) lauseenvastikkeina (обосо́бленный оборо́т) 

Возвраща́ясь домо́й, А́нна встре́тила своего́ 
сосе́да.

Paluumatkalla [palatessaan] kotiin Anna tapasi 
naapurinsa.

Верну́вшись домо́й, мы сра́зу легли́ спать. Palattuamme kotiin menimme heti nukkumaan.

b) tavan adverbiaaleina (обстоя́тельство о́браза де́йствия) 

Она́ поздоро́валась улыба́ясь. Hän tervehti hymyillen.

Он ушёл не прости́вшись. Hän poistui hyvästelemättä.

Huom! Gerundeja voidaan käyttää vain, jos lauseen predikaattiverbin ilmaisemalla toiminnalla ja gerundin 
ilmaisemalla toiminnalla on sama subjekti. Suomessa predikaattiverbin ja lauseenvastikkeen ilmaiseman 
toiminnan suorittajan ei tarvitse olla sama: 

sama subjekti
Luettuani kirjan lähdin elokuviin.
= Kun olin lukenut kirjan, lähdin elokuviin.

eri subjektit
Luettuani kirjan lähdimme (Pekan kanssa) elokuviin.
= Kun olin lukenut kirjan, lähdimme (Pekan kanssa) elokuviin.

Jälkimmäistä lausetta ei siis voi kääntää venäjän kieleen gerundirakenteen avulla, vaan tulee käyttää sivulausetta:  
По́сле того́ как я прочита́ла кни́гу, мы (с Пе́ккой) пошли́ в кино́.

Gerundi lauseenvastikkeena

Imperfektiivisen aspektin gerundin perustehtävänä on osoittaa toimintaa, joka on samanaikaista lauseen 
predikaattiverbin ilmaiseman toiminnan kanssa. Niinpä se vastaa kysymykseen что де́лая (mitä tehden/
tehdessä). Predikaatin aikamuodosta riippuen kyse voi olla samanaikaisuudesta menneessä ajassa, nykyajassa 
tai tulevaisuudessa: 

Переводя́ статью́, я по́льзовался словарём.
= Когда́ я переводи́л статью́, я по́льзовался 
словарём.

Kääntäessäni artikkelia käytin sanakirjaa.
= Kun käänsin artikkelia, käytin sanakirjaa.
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Переводя́ статью́, я по́льзуюсь словарём.
= Когда́ я перевожу́ статью́, я по́льзуюсь словарём. 

Kääntäessäni artikkelia käytän sanakirjaa.
= Kun käännän artikkelia, käytän sanakirjaa.

Переводя́ статью́, я бу́ду по́льзоваться словарём.
= Когда́ я бу́ду переводи́ть статью́, я бу́ду 
по́льзоваться словарём. 

Kääntäessäni artikkelia aion käyttää sanakirjaa.
= Kun käännän artikkelia, aion käyttää sanakirjaa.

Perfektiivisen aspektin gerundin perustehtävänä on osoittaa toimintaa, joka on eriaikaista lauseen predikaatti- 
verbin ilmaiseman toiminnan kanssa. Useimmiten gerundin ilmaisema toiminta edeltää predikaatin ilmaisemaa 
toimintaa. Niinpä se vastaa kysymykseen что сде́лав (mitä tehtyä). Predikaatin aikamuodosta riippuen kyse voi 
olla eriaikaisuudesta menneessä ajassa tai tulevaisuudessa: 

Переведя́ статью́, я отпра́вила её преподава́телю.
= Когда́ я перевела́ статью́, я отпра́вила её 
преподава́телю.

Käännettyäni artikkelin lähetin sen opettajalle. 
= Kun olin kääntänyt artikkelin, lähetin sen 
opettajalle.

Переведя́ статью́, я отпра́влю её преподава́телю.
= Когда́ я переведу́ статью́, я отпра́влю её 
преподава́телю. 

Käännettyäni artikkelin lähetän sen opettajalle. 
= Kun olen kääntänyt artikkelin, lähetän sen 
opettajalle.

Gerundirakenteiden avulla voidaan korvata aikaa, ehtoa, myönnytystä, syytä tai seurausta ilmaisevia sivulauseita  
edellyttäen, että sivulauseella on sama subjekti kuin päälauseella. Gerundirakenteita suomennettaessa on 
toisinaan tyylillisesti parempi käyttää sivulauseita kuin lauseenvastikkeita. Esimerkiksi:

Когда́ И́да рабо́тала над диссерта́цией, она́ ча́сто 
посеща́ла Росси́ю. 

 Рабо́тая над диссерта́цией, И́да ча́сто 
посеща́ла Росси́ю. 

Kun Ida työskenteli väitöskirjansa parissa, hän kävi 
usein Venäjällä.  

 Työskennellessään väitöskirjansa parissa Ida kävi 
usein Venäjällä. 

Е́сли вы бу́дете сле́довать э́тому сове́ту, то 
сэконо́мите ма́ссу вре́мени.

 Сле́дуя э́тому сове́ту, вы сэконо́мите ма́ссу 
вре́мени.

Jos noudatatte tätä neuvoa, säästätte paljon aikaa. 
 Noudattamalla tätä neuvoa säästätte paljon aikaa. 

Несмотря́ на то что я прекра́сно зна́ла тео́рию,  
я не смогла́ реши́ть зада́чу.

 Прекра́сно зна́я тео́рию, я не смогла́ реши́ть 
зада́чу.

En pystynyt ratkaisemaan tehtävää, vaikka osasinkin 
teorian erinomaisesti.

По́сле того́ как мы купи́ли биле́ты на у́тренний 
по́езд, мы пошли́ в кафе́.

 Купи́в биле́ты на у́тренний по́езд, мы пошли́ в 
кафе́.

Sen jälkeen kun olimme ostaneet liput aamujunaan, 
menimme kahvilaan.

 Ostettuamme liput aamujunaan menimme 
kahvilaan.

Так как мы опозда́ли, мы реши́ли не входи́ть в зал.
 Опозда́в, мы реши́ли не входи́ть в зал. 

Koska saavuimme myöhässä, päätimme olla 
menemättä saliin.

Хотя́ Ива́н про́жил в до́ме три го́да, он так и не 
познако́мился с сосе́дями. 

 Прожи́в в до́ме три го́да, Ива́н так и не 
познако́мился с сосе́дями.

Vaikka Ivan asui talossa kolme vuotta, hän ei siltikään 
tutustunut naapureihinsa.

Елизаве́та подошла́ к окну́, потому́ что услы́шала 
шум на у́лице. 

 Услы́шав шум на у́лице, Елизаве́та подошла́ к 
окну́.

Jelizaveta meni ikkunan luo, koska kuuli melua 
kadulta. 

 Kuultuaan melua kadulta Jelizaveta meni ikkunan 
luo.
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Gerundirakenteella voidaan korvata myös rinnasteisia lauseita, jos niillä on yhteinen subjekti:

Гали́на и И́ра гуля́ли в па́рке и ти́хо разгова́ривали.
 Гали́на и И́ра гуля́ли в па́рке, ти́хо разгова́ривая.

Galina ja Ira kävelivät puistossa ja keskustelivat hiljaa.
 Galina ja Ira kävelivät puistossa hiljaa keskustellen.

Бо́ря лежа́л на дива́не и чита́л кни́гу.
 Бо́ря чита́л кни́гу, лёжа на дива́не.

Borja makasi sohvalla ja luki kirjaa.
 Borja luki kirjaa sohvalla maaten.

Я уви́дела в магази́не но́вый слова́рь и реши́ла 
купи́ть его́. 

 Уви́дев в магази́не но́вый слова́рь, я реши́ла 
купи́ть его́.

Näin kaupassa uuden sanakirjan ja päätin ostaa sen. 
 Nähtyäni kaupassa uuden sanakirjan päätin ostaa 

sen.

Kun kyse on samanaikaisista toiminnoista, voi riippua puhujan näkökulmasta tilanteeseen, kumpi toiminta 
ilmaistaan gerundilla. Yllä olevissa esimerkeissä mahdollisia versioita olisivat myös Гуля́я в па́рке, Гали́на и И́ра 
ти́хо разгова́ривали (Puistossa kävellessään Galina ja Ira keskustelivat hiljaa) ja Бо́ря лежа́л на дива́не, чита́я 
кни́гу (Borja makasi sohvalla kirjaa lukien).

Gerundi tavan adverbiaalina

Tavan adverbiaalina toimivat gerundit muistuttavat adverbejä ja vastaavat kysymyksiin как (miten), каки́м 
о́бразом (millä tavalla), в како́м положе́нии (missä asennossa). Ne sijoittuvat tavallisesti predikaattiverbin 
jälkeen lauseen loppuun. Esimerkiksi:  

Профе́ссор чита́ет ле́кцию сто́я. Professori luennoi seisten.

Мы е́хали в Екатеринбу́рг не остана́вливаясь. Matkustimme Jekaterinburgiin pysähtymättä.

Стари́к шёл хрома́я. Vanhus käveli ontuen.

Ба́бушка спала́ си́дя. Isoäiti nukkui istuen.

У́тренний ко́фе на́до пить не спеша́, наслажда́ясь 
его́ вку́сом и арома́том.

Aamukahvi tulee juoda kiirehtimättä, sen mausta ja 
aromeista nauttien.

Мы мо́лча шли по коридо́ру. Kuljimme vaiti käytävää pitkin.

Тietyissä tapauksissa (erityisesti ilman määreitä esiintyessään) tavan adverbiaalina toimivat gerundit saattavat 
menettää verbimäisyytensä ja muuttua adverbeiksi. Tämä on ominaista muodoille мо́лча (vaieten), сто́я 
(seisten), си́дя (istuen), лёжа (maaten), kun ne esiintyvät ilman omia määreitä ja toisinaan muutenkin. Vertaa:

идти́ мо́лча ≈ идти́ ти́хо kävellä vaieten ≈ kävellä vaiti/hiljaa

петь сто́я ≈ петь в стоя́чем положе́нии laulaa seisten ≈ laulaa seisoma-asennossa

спать си́дя ≈ спать в сидя́чем положе́нии nukkua istuen ≈ nukkua istuma-asennossa

чита́ть лёжа ≈ чита́ть в лежа́чем положе́нии lukea maaten ≈ lukea makuuasennossa

Pilkun käyttö gerundin yhteydessä

Venäjässä gerundit ja gerundirakenteet erotetaan tavallisesti muusta lauseesta pilkulla toisin kuin suomen 
lauseenvastikkeet: 

Отдыха́я в Ту́рции, мы ка́ждый день купа́лись  
в мо́ре.

Turkissa lomaillessamme uimme joka päivä meressä.

Зако́нчив рабо́ту, па́па вы́ключил компью́тер. Lopetettuaan työnsä isä sammutti tietokoneen.

Преподава́тель, взгляну́в на часы́, зако́нчил 
ле́кцию.

Opettaja vilkaisi kelloa ja päätti luennon. [Vilkaistuaan 
kelloa opettaja päätti luennon.]
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Pilkkuja ei kuitenkaan käytetä, jos gerundilla ei ole määreitä ja se toimii tavan adverbiaalina. Tоiminnan tapaa 
kuvaava gerundi vastaa kysymyksiin как (miten), каки́м о́бразом (millä tavalla), в како́м положе́нии (missä 
asennossa). Esimerkiksi:

Сестра́ чита́ла лёжа. 
(в како́м положе́нии?)

Sisko luki maaten.

Де́душка говори́л об э́том улыба́ясь.  
(каки́м о́бразом?)

Isoisä puhui asiasta hymyillen.

Pilkku jää pois myös seuraavissa poikkeustapauksissa:  

1. kun gerundirakenne on vakiintunut sanonta, esim.

сиде́ть/слу́шать затаи́в дыха́ние istua/kuunnella henkeään pidätellen

бежа́ть сломя́ го́лову juosta päätä pahkaa

рабо́тать спустя́ рукава́ työskennellä laiskasti 

сиде́ть сложá ру́ки istua tekemättä mitään

Фильм был насто́лько интере́сный, что зри́тели 
сиде́ли затаи́в дыха́ние.

Elokuva oli niin mielenkiintoinen, että katsojat istuivat 
henkeään pidätellen.

 
2. kun gerundirakenne toimii tavan adverbiaalina ja liittyy sisällöltään kiinteästi predikaattiverbin ilmaisemaan 

toimintaan. Esimerkiksi lauseessa Э́то упражне́ние де́лают си́дя на полу́ (Tämä harjoitus tulee tehdä 
lattialla istuen) gerundirakenne vastaa kysymykseen каки́м о́бразом eli kyse on siitä, millä tavalla harjoitus 
tehdään. Sen sijaan lauseessa Я люблю́ чита́ть, си́дя на полу́ (Tykkään lukea lattialla istuen) kyse ei ole siitä, 
millä tavalla lukeminen itsessään tapahtuu.

Gerundin paikka lauseessa

Gerundin paikka lauseessa vaihtelee, eikä gerundin sijoittamiselle ole tarkkoja sääntöjä. Seuraaviin tendensseihin  
kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota:

1. Ennen predikaattia sijoittuva gerundi viittaa tavallisesti toimintaan, joka 

●● edeltää predikaatin ilmaisemaa toimintaa, esim. Сде́лав упражне́ние, я налила́ себе́ ча́шку ча́я  
(Tehtyäni harjoituksen kaadoin itselleni kupin teetä). 

●● osoittaa syyn tai ehdon predikaatin ilmaiseman toiminnan toteutumiselle, esim.  Испуга́вшись, ребёнок 
запла́кал (Lapsi pelästyi ja purskahti itkuun); Уходя́, гаси́те свет (Sammuttakaa valot poistuessanne); 
Хорошо́ вы́учив ру́сский язы́к, вы смо́жете рабо́тать перево́дчиком (Opittuanne hyvin venäjän kielen 
voitte työskennellä kääntäjänä/tulkkina).

2. Predikaatin jälkeen sijoittuva gerundi viittaa tavallisesti toimintaan, joka

●● tapahtuu samanaikaisesti predikaatin ilmaiseman toiminnan kanssa, esim. А́нна пила́ чай, гля́дя в окно́ 
(Anna joi teetä ja katseli ulos ikkunasta).

●● tapahtuu ajallisesti myöhemmin kuin predikaatin ilmaisema toiminta, esim. Ива́н упа́л, слома́в ру́ку  
(Ivan kaatui ja mursi kätensä).
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u●u●u●u●u

Huom!

1. Jotkut gerundit ovat muuttuneet prepositioiksi: 

●● благодаря́ + datiivi = jnk ansiosta
●● начина́я с + genetiivi = alkaen jstk
●● несмотря́ на + akkusatiivi = huolimatta jstk
●● спустя́ + akkusatiivi = jnk kuluttua

Благодаря́ своему́ отцу́ О́ля заинтересова́лась 
му́зыкой.
Начина́я с э́того дня библиоте́ка закрыва́ется в 8 
часо́в ве́чера.
Несмотря́ на плоху́ю пого́ду, я реши́л вы́йти на 
у́лицу.
Спустя́ два ме́сяца мы встре́тились сно́ва.

Olja kiinnostui musiikista isänsä ansiosta.

Tästä päivästä alkaen kirjasto sulkeutuu 
iltakahdeksalta.
Huonosta säästä huolimatta päätin lähteä ulos.

Kahden kuukauden kuluttua tapasimme uudestaan.

2. Verbin говори́ть (puhua) gerundimuotoa käytetään monissa sanonnoissa, jotka ovat yleisiä myös 
puhekielessä. Kirjoituksessa ne erotetaan muusta lauseesta pilkuin. Esimerkiksi:

●● говоря́ о + prepositionaali = puhuttaessa jstk
●● не говоря́ о том, что… = puhumatta(kaan) siitä, että…
●● по пра́вде говоря́ = totta puhuen 
●● пря́мо говоря́ = suoraan sanottuna/sanoen 
●● че́стно говоря́ = rehellisesti sanottuna
●● ина́че говоря́ = toisin sanoen 
●● коро́че говоря́ = lyhyesti sanottuna

Че́стно говоря́, для меня́ э́то не име́ет никако́го 
значе́ния.

Rehellisesti sanottuna minulle sillä ei ole mitään 
merkitystä.

3. Persoonaisten lauseiden lisäksi gerundi voi tietyissä tapauksissa liittyä myös persoonattomiin lauseisiin. 
Gerundin käyttö persoonattomissa lauseissa edellyttää, että predikaatin osana on infinitiivi ja semanttinen 
subjekti lankeaa yhteen gerundin ilmaiseman toiminnan suorittajan kanssa. Persoonattomissa 
gerundilauseissa predikaattina on usein välttämättömyyttä, mahdollisuutta, mahdottomuutta tai muuta 
modaalista merkitystä ilmaiseva predikatiivinen adverbi tyyppiä необходи́мо (on välttämätöntä), ну́жно 
(on tarpeen), мо́жно (voi), невозмо́жно (on mahdotonta). Semanttinen subjekti (modaalisen tilan 
kokija) on tällöin yleensä merkitykseltään geneerinen (’kuka tahansa’) ja jää ilmaisematta, esim. Покупа́я 
проду́кты, необходи́мо проверя́ть их срок го́дности (Elintarvikkeita ostettaessa tulee tarkistaa niiden 
säilyvyysaika). Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, gerundin käyttöä ei pidetä hyväksyttävänä. 
Ylipäätään gerundin käyttöä persoonattomissa lauseissa on hyvä välttää. 
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Kertauskysymyksiä luvusta 22:  

 Mitkä kaksi gerundimuotoa venäjässä on? Anna termit suomeksi ja venäjäksi.

 Minkä kahden sanaluokan ominaisuuksia gerundeilla on?

 Muodosta gerundin preesens verbeistä быть (olla), говори́ть (puhua), дава́ть (antaa), молча́ть (olla vaiti)  

ja чита́ть (lukea).

 Miten ся-verbeistä muodostetaan gerundin preteriti? Muodosta gerundin preteriti verbeistä оста́тьсяP 

(jäädä) ja улыбну́тьсяP (hymyillä). 

 Miten ти-loppuisista verbeistä, kuten принести́P (tuoda) ja найти́P (löytää), muodostetaan gerundin 

preteriti? 

 Milloin gerundirakenne voi korvata sivulauseen? Voidaanko lause ”Markuksen tultua kotiin aloimme laittaa 

ruokaa” kääntää venäjäksi gerundirakennetta käyttäen?

 Muuta seuraavat kaksi lausetta niin, että korvaat gerundirakenteet sivulauseella: 1. Занима́ясь спо́ртом,  

я всегда́ слу́шаю му́зыку; 2. Око́нчив шко́лу, И́да поступи́ла в университе́т.



240  VENÄJÄN KIELIOPPI  23.  LIIKEVERBIT (ГЛАГО́ЛЫ ДВИЖЕ́НИЯ)

     LIIKEVERBIT (ГЛАГО́ЛЫ ДВИЖЕ́НИЯ)

Liikettä ilmaisevat verbit muodostavat venäjän verbijärjestelmässä oman erikoisryhmänsä, jota on tapana 
kutsua liikeverbeiksi (глаго́лы движе́ния). Kaikki liikkumiseen viittaavat verbit eivät kuitenkaan lukeudu liike- 
verbien ryhmään. Kyse on rajatusta joukosta verbejä, jotka muodostavat omanlaisensa systeemin ja eroavat 
kieliopillisilta ominaisuuksiltaan muista, ns. tavallisista verbeistä. Liikeverbeihin eivät kuulu esimerkiksi verbit 
дви́гаться (liikkua), гуля́ть (kävellä, käydä kävelyllä), путеше́ствовать (matkustella) tai пры́гать (hyppiä); ne 
kuvaavat liikkumista, mutta käyttäytyvät tavallisten verbien tavoin.

Liikeverbit jaetaan kahteen pääryhmään: etuliitteisiin ja etuliitteettömiin (приста́вочные и бесприста́вочные 
глаго́лы движе́ния), joilla molemmilla on omat alaryhmänsä:

23.1. Etuliitteettömät liikeverbit 

Etuliitteettömät liikeverbit (бесприста́вочные глаго́лы движе́ния) jaetaan duratiivisiin (глаго́лы 
определённого движе́ния) ja iteratiivisiin (глаго́лы неопределённого движе́ния). Ne muodostavat keskenään 
verbipareja, joilla on sama perusmerkitys, kuten jalkaisin tapahtuvaa liikettä kuvaavilla verbeillä идти́ ja ходи́ть. 
Duratiiviset verbit eli verbit tyyppiä идти́ osoittavat tiettyyn suuntaan tapahtuvaa liikettä. Iteratiiviset verbit eli 
verbit tyyppiä ходи́ть kuvaavat edestakaista, eri suuntiin tapahtuvaa tai päämäärätöntä liikettä tai eivät suoraan 
ota kantaa liikkeen suuntaan. On tärkeä huomata, että kaikki etuliitteettömät liikeverbit ovat aspektiltaan 
imperfektiivisiä; toisin sanoen duratiivisten ja iteratiivisten verbien muodostamat parit eivät ole aspektipareja. 

Etuliitteettömien liikeverbien perusmerkitykset

Alla olevissa taulukoissa etuliitteettömät liikeverbit on jaettu kahteen ryhmään transitiivisuuden mukaan (ks. 
luku 18). Intransitiiviset liikeverbit, kuten идти́ ja ходи́ть, eivät koskaan saa määreekseen suoraa akkusatiivi- 
objektia. Transitiivisten liikeverbien ryhmään kuuluvat muun muassa kantaen tapahtuvaa liikettä kuvaavat 
verbit нести́ ja носи́ть, joiden yhteydessä toiminnan kohde ilmaistaan akkusatiivilla, esim. нести́ чемода́н 
(kantaa matkalaukkua). 

Kuten taulukoissa annetut liikeverbien perusmerkitykset osoittavat, venäjän kielessä liikkumisen ja liikuttamisen 
muodot erotetaan hyvin tarkkaan. Siinä missä venäläinen kuvaa yksityiskohtaisesti, millä tavalla liike tai 
liikuttaminen tapahtuu (esim. jalkaisin, lentäen, uiden, kantaen, taluttaen, vierittäen), suomalaiselle on tärkeämpää 
tuoda esiin liikkeen suunta: tullaanko vai mennäänkö, viedäänkö vai tuodaanko. Jos kyse on edestakaisesta 
liikkeestä, suomalainen turvautuu usein pelkkään käydä-verbiin mainitsematta tarkemmin liikkumisen muotoa.        

LIIKEVERBIT

etuliitteettömät

duratiiviset

(идти́)

iteratiiviset

(ходи́ть)

aspektiparilliset

(входи́ть – войти́)

aspektiparittomat

(пойти́)

etuliitteiset

23.
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Intransitiiviset verbit

duratiivinen verbi iteratiivinen verbi

идти́ I ходи́ть II mennä/tulla/kulkea (jalkaisin)

е́хать I е́здить II ajaa, matkustaa, mennä/tulla/kulkea (kulkuneuvolla)

бежа́ть бе́гать I juosta

лете́ть II лета́ть I lentää, matkustaa/mennä/tulla (lentäen)

плыть I пла́вать I uida, matkustaa/mennä/tulla (vesiteitse)

лезть I ла́зить II / ла́зать I kiivetä

ползти́ I по́лзать I ryömiä, kontata

брести́ I броди́ть II брести́: kulkea vaivalloisesti/hitaasti;
броди́ть: vaeltaa, kuljeskella12

Transitiiviset verbit

duratiivinen verbi iteratiivinen verbi

нести́ I носи́ть II kantaa, tuoda/viedä kantaen

вести́ I води́ть II taluttaa, tuoda/viedä taluttaen

везти́ I вози́ть II kuljettaa, tuoda/viedä ajamalla

тащи́ть II таска́ть I raahata, vetää, kiskoa, kantaa raahaten

гнать II гоня́ть I ajaa takaa, ajaa/häätää pois

кати́ть II ката́ть I vierittää

Huom!

1. Verbiparista кати́ть/ката́ть voidaan muodostaa ся-postfiksin avulla intransitiivinen verbipari кати́ться/
ката́ться. Duratiivisella кати́ться-verbillä on merkitykset ’vieriä; valua, virrata; ajaa, liukua’ ja iteratiivisella 
ката́ться-verbillä merkitykset ’vieriä; kieriskellä; ajella’. Iteratiivista verbiä käytetään laajasti kuvattaessa eri 
liikkumistapoja:

ката́ться на маши́не               ajella autolla 

ката́ться на ло́дке    soudella 

ката́ться на велосипе́де      pyöräillä

ката́ться на конька́х luistella

ката́ться на лы́жах hiihtää, hiihdellä

ката́ться на са́нках       kelkkailla, laskea mäkeä kelkalla 

ката́ться верхо́м ratsastaa, ratsastella 

2. Verbiparista гнать/гоня́ть voidaan muodostaa ся-postfiksin avulla intransitiivinen verbipari гна́ться/
гоня́ться, jonka perusmerkitys on ’ajaa takaa, hätyyttää/hätyytellä’, esim. гна́ться за враго́м (ajaa takaa 
vihollista). Lisäksi sitä käytetään kuvaannollisessa merkityksessä ’tavoitella/pyrkiä saavuttamaan jtk’. 
Esimerkiksi: гна́ться за сла́вой (tavoitella mainetta).

31

31 Verbien брести́ ja броди́ть perusmerkitykset annetaan tässä erikseen, koska ne eroavat hieman toisistaan. Merkityseron vuoksi 
verbiparia ei aina lasketa liikeverbien joukkoon.
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Etuliitteettömien liikeverbien taivutus

идти́ I ходи́ть II е́хать I е́здить II

я иду́ хожу́ е́ду е́зжу

ты идёшь хо́дишь е́дешь е́здишь

он идёт хо́дит е́дет е́здит

мы идём хо́дим е́дем е́здим

вы идёте хо́дите е́дете е́здите

они́ иду́т хо́дят е́дут е́здят

pret. шёл, шла, 
шло, шли

ходи́л, ходи́ла, 
ходи́ло, ходи́ли

е́хал, е́хала, 
е́хало, е́хали

е́здил, е́здила, 
е́здило, е́здили

бежа́ть бе́гать I лете́ть II лета́ть I

я бегу́ бе́гаю лечу́ лета́ю

ты бежи́шь бе́гаешь лети́шь лета́ешь

он бежи́т бе́гает лети́т лета́ет

мы бежи́м бе́гаем лети́м лета́ем

вы бежи́те бе́гате лети́те лета́ете

они́ бегу́т бе́гают летя́т лета́ют

pret. бежа́л, бежа́ла, 
бежа́ло, бежа́ли

бе́гал, бе́гала, 
бе́гало, бе́гали

лете́л, лете́ла, 
лете́ло, лете́ли

лета́л, лета́ла, 
лета́ло, лета́ли

плыть I пла́вать I лезть I ла́зить II / ла́зать I

я плыву́ пла́ваю ле́зу ла́жу ла́заю

ты плывёшь пла́ваешь ле́зешь ла́зишь ла́заешь

он плывёт пла́вает ле́зет ла́зит ла́зает

мы плывём пла́ваем ле́зем ла́зим ла́заем

вы плывёте пла́ваете ле́зете ла́зите ла́заете

они́ плыву́т пла́вают ле́зут ла́зят ла́зают

pret. плыл, плыла́, 
плы́ло, плы́ли

пла́вал, пла́вала, 
пла́вало, пла́вали

лез, ле́зла, 
ле́зло, ле́зли

ла́зил, ла́зила, 
ла́зило, ла́зили 

ла́зал, ла́зала, 
ла́зало, ла́зали

ползти́ I по́лзать I брести́ I броди́ть II

я ползу́ по́лзаю бреду́ брожу́

ты ползёшь по́лзаешь бредёшь бро́дишь

он ползёт по́лзает бредёт бро́дит

мы ползём по́лзаем бредём бро́дим

вы ползёте по́лзаете бредёте бро́дите

они́ ползу́т по́лзают бреду́т бро́дят

pret. полз, ползла́, 
ползло́, ползли́

по́лзал, по́лзала, 
по́лзало, по́лзали

брёл, брела́, 
брело́, брели́

броди́л, броди́ла, 
броди́ло, броди́ли

нести́ I носи́ть II вести́ I води́ть II

я несу́ ношу́ веду́ вожу́

ты несёшь но́сишь ведёшь во́дишь

он несёт но́сит ведёт во́дит
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мы несём но́сим ведём во́дим

вы несёте но́сите ведёте во́дите

они́ несу́т но́сят веду́т во́дят

pret. нёс, несла́, 
несло́, несли́

носи́л, носи́ла, 
носи́ло, носи́ли

вёл, вела́, 
вело́, вели́

води́л, води́ла, 
води́ло, води́ли

везти́ I вози́ть II тащи́ть II таска́ть I

я везу́ вожу́ тащу́ таска́ю

ты везёшь во́зишь та́щишь таска́ешь

он везёт во́зит та́щит таска́ет

мы везём во́зим та́щим таска́ем

вы везёте во́зите та́щите таска́ете

они́ везу́т во́зят та́щат таска́ют

pret. вёз, везла́, 
везло́, везли́

вози́л, вози́ла, 
вози́ло, вози́ли

тащи́л, тащи́ла, 
тащи́ло, тащи́ли

таска́л, таска́ла, 
таска́ло, таска́ли

гнать II гоня́ть I кати́ть II ката́ть I

я гоню́ гоня́ю качу́ ката́ю

ты го́нишь гоня́ешь ка́тишь ката́ешь

он го́нит гоня́ет ка́тит ката́ет

мы го́ним гоня́ем ка́тим ката́ем

вы го́ните гоня́те ка́тите ката́ете

они́ го́нят гоня́ют ка́тят ката́ют

pret. гнал, гнала́, 
гна́ло, гна́ли

гоня́л, гоня́ла, 
гоня́ло, гоня́ли

кати́л, кати́ла, 
кати́ло, кати́ли

ката́л, ката́ла, 
ката́ло, ката́ли

Huomioita etuliitteettömien liikeverbien taivutuksesta     

1. Osalla verbeistä tapahtuu persoonataivutuksessa vartalonmuutos. I konjugaation verbeistä tähän ryhmään 
kuuluvat брести́ ja вести́, joilla vartalonmuutos koskee kaikkia persoonia. II konjugaation verbeistä tähän 
ryhmään kuuluvat броди́ть, води́ть, вози́ть, ла́зить, лете́ть, носи́ть ja ходи́ть, joilla muutos tapahtuu vain 
yksikön 1. persoonassa.

2. Verbien води́ть ja вози́ть yksikön 1. persoonan taivutusmuoto on sama: я вожу́.

3. Бежа́ть-verbi taipuu II konjugaation mukaisesti kaikissa muissa persoonissa paitsi monikon 3. persoonassa: 
я бегу́, ты бежи́шь, он бежи́т, мы бежи́м, вы бежи́те, они́ бегу́т.

4. Verbien идти́ ja вести́ preteritimuotoja ei muodosteta infinitiivivartalosta: он шёл/вёл, она́ шла/вела́, оно́ 
шло/вело́, они́ шли/вели́.

5. Osalla verbeistä paino on persoonamuodoissa liikkuva eli yksikön 1. persoonassa päätteellä ja muissa 
persoonissa vartalolla. Tähän ryhmään kuuluvat броди́ть, води́ть, вози́ть, гнать, кати́ть, носи́ть, тащи́ть  
ja ходи́ть.

6. Osalla verbeistä paino on preteritimuodoissa liikkuva. Kaikilla ти́-päätteisillä paino on maskuliinissa 
vartalolla ja muissa muodoissa päätteellä, esim. нести́: он нёс, она́ несла́, оно́ несло́, они́ несли́. Verbeillä 
плыть ja гнать paino on feminiinissä päätteellä ja muissa muodoissa vartalolla: он плыл/гнал, она́ плыла́/
гнала́, оно́ плы́ло/гна́ло, они́ плы́ли/гна́ли.
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Huom! Kuten imperatiivin tarkastelun yhteydessä on todettu (ks. 16.2.), е́хать-verbistä ei voi muodostaa 
normatiivisesti hyväksyttävää imperatiivia. Imperatiivin tehtävässä käytetään etuliitteisiä imperatiivimuotoja 
поезжа́й ja поезжа́йте (siitä huolimatta, ettei поезжа́ть-verbiä itsessään ole olemassa). Puhekielessä ja 
arkityylissä käytetään myös etuliitteettömiä imperatiivimuotoja езжа́й ja езжа́йте. 

Etuliitteettömien liikeverbien käyttö

Seuraavaksi tarkastelemme etuliitteettömien liikeverbien merkityksiä. Sitä ennen on syytä muistuttaa, että 
duratiivisten ja iteratiivisten verbien muodostamat parit eivät ole aspektipareja. Sekä идти́- että ходи́ть-ryhmän 
verbit ovat aspektiltaan imperfektiivisiä. 

Duratiiviset liikeverbit osoittavat: 

1. tietyllä hetkellä tiettyyn suuntaan tai tiettyä päämäärää kohti tapahtuvaa liikettä:

Ко́ля е́дет в Москву́.
Куда́ ты несёшь кни́ги? 
Смотри́, вон она́ бежи́т.
Я ви́дел, как он кати́л бо́чку в подва́л.
Окса́на чита́ла газе́ту, когда́ е́хала домо́й на авто́бусе.
Ба́бушка позвони́ла мне, когда́ я шла на 
трениро́вку.

Kolja on matkalla Moskovaan.
Minne viet kirjoja?
Katso, tuolla hän juoksee.
Näin kun hän kieritti tynnyriä kellariin.
Oksana luki lehteä matkustaessaan bussilla kotiin.
Isoäiti soitti minulle, kun olin menossa harjoituksiin. 

2. toistuvasti yhteen suuntaan tapahtuvaa liikettä, jos korostetaan liikkeen suuntaa:

Ка́ждый день я иду́ на рабо́ту пешко́м, а обра́тно 
е́ду на авто́бусе.
До Санкт-Петербу́рга мы обы́чно е́дем на по́езде, а 
от Санкт-Петербу́рга до Москвы́ лети́м на самолёте.

Menen joka päivä töihin kävellen, mutta takaisin 
kuljen bussilla.
Menemme Pietariin asti yleensä junalla, mutta 
Pietarista Moskovaan matkustamme lentokoneella.

Huom! Duratiivisten liikeverbien preesensiä käytetään myös futuurin merkityksessä, jolloin se osoittaa 
lähitulevaisuudessa tapahtuvaksi suunniteltua liikettä:

Послеза́втра мы идём в теа́тр. Menemme teatteriin ylihuomenna.

Varsinainen futuurimuoto (liittofutuuri) ilmaisee yhteen suuntaan tapahtuvaa liikettä, jonka aikana jokin toinen 
toiminta tapahtuu:

За́втра, когда́ мы бу́дем идти́ ми́мо теа́тра, мы 
ку́пим биле́ты.

Ostamme liput huomenna, kun menemme teatterin 
ohi.

Iteratiiviset liikeverbit osoittavat:

1. toistuvaa edestakaista liikettä:

И́ра ча́сто е́здит в Финля́ндию. 
Два ра́за в ме́сяц Григо́рий лета́ет в командиро́вку 
в Герма́нию.
По суббо́там роди́тели вози́ли Ми́шу к ба́бушке.
В сле́дующем году́ я бу́ду ходи́ть в бассе́йн как 
ми́нимум раз в неде́лю.

Ira käy usein Suomessa.
Grigori käy kaksi kertaa kuussa lentäen työmatkalla 
Saksassa.
Lauantaisin vanhemmat veivät Mišan mummolaan.
Ensi vuonna aion käydä uimassa vähintään kеrran 
viikossa.
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2. menneessä ajassa kerran tapahtunutta edestakaista liikettä:

На про́шлой неде́ле Лев е́здил в Ки́ев.
В суббо́ту мы ходи́ли в теа́тр.

Lev kävi viime viikolla Kiovassa.
Kävimme lauantaina teatterissa.

3. eri suuntiin tapahtuvaa tai päämäärätöntä liikettä:

Де́ти бе́гают по бе́регу.
Де́душка до́лго ходи́л по па́рку. 
Над мо́рем лета́ют ча́йки.
По вереча́м она́ люби́ла броди́ть по у́лицам 
ста́рого го́рода.
Заче́м ты всегда́ таска́ешь с собо́й планше́т?

Lapset juoksentelevat rannalla.
Isoisä käveli kauan puistossa.
Meren yllä lentelee lokkeja.
Iltaisin hän kuljeskeli mielellään pitkin vanhan 
kaupungin katuja.
Minkä takia raahaat aina tablettitietokonetta 
mukanasi? 

4. kykyä, taitoa, tapaa liikkua:

Ма́ше всего́ 10 ме́сяцев, а она́ уже́ хо́дит. 

Све́та хорошо́ пла́вает. 
Мне не нра́вится лета́ть на самолёте.
Ты уме́ешь ката́ться на конька́х?

Maša on vasta 10 kuukauden ikäinen, mutta osaa jo 
kävellä.
Sveta on hyvä uimaan.
En pidä lentokoneella matkustamisesta.
Osaatko luistella?

Huomioita etuliitteettömien liikeverbien käytöstä

1. Kun kyse on toistuvasta edestakaisesta liikkeestä, ходи́ть ja е́здить voidaan usein korvata verbillä быва́ть 
(olla, käydä). Huomaa kuitenkin, että быва́ть-verbin yhteydessä paikkaa ilmaiseva adverbiaali vastaa 
kysymykseen где (missä), kun taas ходи́ть- ja е́здить-verbien yhteydessä se vastaa kysymykseen куда́ 
(minne): 

Я ча́сто е́зжу в Росси́ю (куда́?).
= Я ча́сто быва́ю в Росси́и (где?).

Käyn usein Venäjällä.

Kun kyse on menneessä ajassa kerran tapahtuneesta edestakaisesta liikkeestä, ходи́ть ja е́здить voidaan 
yleensä korvata verbillä быть (olla, käydä), jonka yhteydessä paikan määre vastaa kysymykseen где (missä): 

Вчера́ мы ходи́ли в теа́тр (куда́?).
= Вчера́ мы бы́ли в теа́тре (где?).

Kävimme eilen teatterissa.

Kuten edellä annetuissa esimerkeissä, verbit ходи́ть ja е́здить voidaan usein suomentaa käydä-verbillä, jonka 
yhteydessä paikan adverbiaali vastaa kysymykseen ”missä”. Suomen verbit tyyppiä mennä, matkustaa ja tulla 
sen sijaan käyttäytyvät paikan määreen suhteen venäjän liikeverbien tavoin:

Мы с сестро́й идём в теа́тр (куда́?).
Mы е́дeм за грани́цу (куда́?) всей семьёй.

Сего́дня ма́ма шла с рабо́ты (откуда́?) домо́й 
(куда́?) пешко́м.

Menemme siskoni kanssa teatteriin (minne?).
Matkustamme ulkomaille (minne?) koko perheen 
voimin.
Äiti tuli tänään kävellen töistä (mistä?) kotiin (minne?).  
/ Äiti käveli tänään töistä (mistä?) kotiin (minne?).
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2. Kun on kyse eri suuntiin tapahtuvasta liikkeestä tai liikkeestä ilman päämäärää, iteratiivisten eli ходи́ть-
ryhmän verbien yhteydessä käytetään paikan adverbiaaleja, jotka vastaavat kysymykseen где (missä). 
Tässä merkityksessä paikan adverbiaali on usein ilmaistu prepositiorakenteella по + datiivi. Kuitenkin myös 
muunlaisia paikan adverbiaaleja käytetään laajasti. Esimerkiksi:

Макс вози́л меня́ по го́роду.
Де́вочки бе́гают по са́ду / в саду́.
Мы до́лго ходи́ли по музе́ю / о́коло до́ма.
В не́бе / Над о́зером лета́ют ча́йки.

Max ajelutti minua pitkin kaupunkia.
Tytöt juoksentelevat puutarhassa.
Kuljeskelimme kauan museossa / talon luona.
Taivaalla / järven yllä lentelee lokkeja.

Iteratiivisten verbien yhteydessä по + datiivi osoittaa paikkaa, jonka alueella liike tapahtuu. Samaa 
prepositiorakennetta käytetään myös duratiivisten eli идти́-ryhmän verbien yhteydessä. Tällöin se osoittaa 
paikkaa, jota pitkin liike tapahtuu. Vaikka liike ei etenisikään täysin suoraviivaisesti, liikkeellä on aina tietty 
suunta:

По тропи́нке ползёт змея́.
Парохо́д плывёт по Во́лге.

Polkua pitkin luikertelee käärme.
Laiva kulkee Volgaa pitkin.

3. Auton, junan, metron, linja-auton ja raitiovaunun omasta liikkeestä puhuttaessa käytetään yleensä verbejä 
идти́/ходи́ть. Usein myös verbit е́хать/е́здить ovat mahdollisia. Myös laivojen omasta liikkeestä käytetään 
verbejä идти́/ходи́ть. Niiden ohella voidaan yleensä käyttää verbejä плыть/пла́вать, mutta ei verbejä 
е́хать/е́здить. 

Куда́ идёт/е́дет э́тот авто́бус?
Маши́на шла/е́хала бы́стро.
По́езд идёт/е́дет со ско́ростью 200 киломе́тров в час.
Парохо́д идёт/плывёт в Оде́ссу. 

Minne tämä linja-auto menee?
Auto ajoi nopeasti.
Juna kulkee 200 kilometrin tuntivauhtia.
Laiva on matkalla Odessaan.

Lentokoneiden omasta liikkeestä puhuttaessa tavallisesti vain verbit лети́ть/лета́ть ovat mahdollisia. Traktorin 
ja moottoripyörän liikkeestä käytetään yleensä verbejä е́хать/е́здить.

Смотри́, вон лети́т самолёт.
По доро́ге е́хал тра́ктор.
Мотоци́кл е́дет пря́мо на нас.

Katso, tuolla menee (lentää) lentokone.
Tiellä ajoi traktori.
Moottoripyörä ajaa suoraan meitä kohti.

Kun kyse on kulkuvälineellä matkustamisesta eikä kulkuvälineen omasta liikkeestä, pyörillä kulkevista 
kulkuvälineistä on aina käytettävä verbejä е́хать/е́здить. Lentokoneista käytetään vastaavissa tapauksissa 
verbejä лете́ть/лета́ть. Laivalla matkustamisesta käytetään useimmiten verbejä плыть/пла́вать, mutta myös 
verbit е́хать/е́здить ovat mahdollisia. Esimerkiksi:

Мы е́хали в центр на авто́бусе.
Тури́сты плы́ли (/е́хали) на корабле́ из Хе́льсинки  
в Та́ллин.

Matkustimme keskustaan linja-autolla.
Turistit matkustivat laivalla Helsingistä Tallinnaan.

4. Etuliitteettömiä liikeverbejä käytetään myös kuvaannollisessa merkityksessä ja monissa vakiintuneissa 
ilmaisuissa. Esimerkiksi:

вре́мя идёт/бежи́т/лети́т aika kulkee/rientää/lentää

вре́мя ползёт aika matelee

тебе́ идёт э́тот цвет / э́та ю́бка tuo väri/hame sopii sinulle
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фильм идёт в кинотеа́трах elokuva menee elokuvateattereissa

речь идёт о… kyse on jstk

идёт снег/дождь sataa lunta/vettä

хо́дят слу́хи liikkuu huhuja

ходи́ть в джи́нсах käyttää farkkuja (kulkea farkuissa)

нести́ отве́тственность kantaa vastuu

носи́ть очки́ käyttää silmälaseja

вести́/води́ть маши́ну ajaa autoa

вести́ кружо́к рисова́ния vetää piirustuskerhoa

вести́ уро́к pitää oppituntia

вести́ себя́ käyttäytyä 

води́ть соба́ку гуля́ть (= выгу́ливать/вы́гулять соба́ку) ulkoiluttaa koiraa 

води́ть кого́-либо за́ нос vetää jkta nenästä, petkuttaa/huijata jkta

ей не везёт в любви́ hänellä ei ole onnea rakkaudessa

везти́/вози́ть ребёнка в коля́ске työntää lasta lastenvaunuissa

кати́ть/ката́ть ребёнка в коля́ске työntää lasta lastenvaunuissa

ката́ть дете́й на маши́не ajeluttaa lapsia autolla

гнать маши́ну kaahata, ajaa autolla kaasu pohjassa

гоня́ть на мотоци́кле ajaa huristella moottoripyörällä

гоня́ть мяч / в футбо́л potkia palloa / pelata futista

гна́ться за успе́хом tavoitella menestystä

23.2. Etuliitteiset liikeverbit 

Kun etuliitteettömiin liikeverbeihin liitetään etuliitteitä, syntyy uuden merkityksen omaavia liikeverbejä, jotka 
voivat olla aspektiparillisia tai aspektiparittomia.

23.2.1. Aspektiparilliset etuliitteiset liikeverbit

Suurin osa etuliitteisistä liikeverbeistä (приста́вочные глаго́лы движе́ния) on aspektiparillisia. Imperfektiivinen 
aspekti saadaan liittämällä etuliite iteratiiviseen eli ходи́ть-ryhmän verbiin ja perfektiivinen aspekti liittämällä 
sama etuliite duratiiviseen eli идти́-ryhmän verbiin. Esimerkiksi:

etuliite + iteratiivinen verbi = imperf. asp. etuliite + duratiivinen verbi = perf. asp.

ходи́ть  приходи́ть идти́  прийти́

aspektipari

приходи́ть/прийти́ (tulla jalkaisin)

Huom!

1. Verbin идти́ vartalo lyhenee etuliitteiden yhteydessä muotoon -йти, esim. прийти́P (tulla jalkaisin), вы́йтиP 

(astua ulos). Muissa duratiivisissa verbeissä ei tapahdu muutoksia etuliitteitä lisättäessä. 

2. Seuraavien iteratiivisten verbien vartalo muuttuu, kun niihin liitetään etuliitе:
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éздить  -езжа́ть

пла́вать  -плыва́ть

ла́зить  -леза́ть esim.
уезжа́ть (matkustaa pois)
выта́скивать (raahata ulos)
прибега́ть (tulla juosten)

таска́ть  -та́скивать

ката́ть        -ка́тывать

броди́ть  -бреда́ть

бéгать  -бегáть

пóлзать  -ползáть

3. Kun идти́-verbiin liitetään konsonanttiin päättyvä etuliite, etuliitteen ja vartalon väliin lisätään o,  
esim. войти́P (astua sisään), он вошёлP (hän astui sisään).

4. Verbien е́хать ja -езжа́ть kanssa konsonanttiin päättyvän etuliitteen jälkeen kirjoitetaan kova merkki,  
esim. въезжа́ть/въе́хать (ajaa sisään).

5. Kuten imperatiivin käsittelyn yhteydessä on todettu (ks. 16.2.), е́хать-loppuisilla perfektiivisen aspektin 
verbeillä imperatiivi on sama kuin vastaavalla imperfektiivisellä verbillä. Esimerkiksi aspektiparilla 
приезжа́ть/прие́хать (saapua) molempien aspektien imperatiivin tehtävässä käytetään muotoja  
приезжа́й ja приезжа́йте.  

Aspektiparillisten liikeverbien etuliitteet

Alla olevaan taulukkoon on koottu etuliitteiden keskeisimmät merkitykset aspektiparillisten liikeverbien 
yhteydessä. Aspektiparittomien etuliitteisten liikeverbien merkitykset kuvataan luvussa 23.2.2.

при- saapuminen И́ра прие́хала в Москву́. Ira saapui Moskovaan.

у- poistuminen Ива́н ушёл с рабо́ты. Ivan lähti (poistui) töistä.

в(o)- sisään Де́вочка вхо́дит в ко́мнату. Tyttö menee sisään huoneeseen.

ylös13 Ко́шка вле́зла на де́рево.
Мы с трудо́м въе́хали на холм.

Kissa kiipesi puuhun.
Pääsimme hädin tuskin autolla 
kukkulan huipulle.

вы- liike ulos Па́па вы́шел из ко́мнаты. Isä lähti (astui ulos) huoneesta.

väliaikainen poissaolo А́нна вы́шла на мину́тку. Anna poistui hetkeksi paikalta.

lähtö Самолёт вылета́ет в пять.
Мы вы́шли из до́ма в во́семь.

Lentokone lähtee viideltä.
Lähdimme kotoa kahdeksalta.

liike aukealle paikalle /
näkyviin

Певе́ц вы́шел на сце́ну.
Из-за угла́ вы́бежал ма́льчик.

Laulaja tuli lavalle.
Kulman takaa juoksi poika.

под(o)- lähestyminen 
näköetäisyydeltä

Ка́тя подошла́ к окну́. Katja meni ikkunan luo.

kulkuneuvon tulo 
pysäkille

Авто́бус подошёл к остано́вке. Linja-auto tuli pysäkille.

от(o)- kauemmaksi
siirtyminen

Отойди́ от окна́!
Мы отошли́ в сто́рону.

Mene pois ikkunan luota!
Me siirryimme syrjään.

toimittaa jtk jhk Отнеси́ письмо́ на по́чту!
Отвези́ дете́й к ба́бушке!

Vie kirje postiin!
Vie lapset isoäidille!

kulkuneuvon lähtö По́езд отхо́дит в 20:45. Juna lähtee kello 20.45.

32 Merkityksessä ’ylös’ käytetään verbistä riippuen joko etuliitettä в- tai вз-/вс-/вос-, esim. въезжа́ть/въе́хать, влеза́ть/влезть, 
вта́скивать/втащи́ть, вка́тывать/вкати́ть; всходи́ть/взойти́, взлета́ть/взлете́ть, всплыва́ть/всплы́ть. Muutamilla verbeillä on 
tässä merkityksessä kaksi rinnakkaista muotoa, esim. вбега́ть/вбежа́ть ja взбега́ть/взбежа́ть.

32
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до- liike johonkin asti Мы дошли́ до моста́.
Я дое́хал до университе́та за 
де́сять мину́т.

Kävelimme sillalle asti.
Ajoin yliopistolle kymmenessä 
minuutissa.

kulkureitin kysyminen Как дое́хать до стадио́на? Miten stadionille pääsee?

matkan luonnehdinta Как вы дое́хали? Miten matkanne sujui?

пере- liike yli Мы перешли́ (через) доро́гу. Ylitimme tien.

liike paikasta toiseen Мы перешли́ в другу́ю 
аудито́рию.
И́нна перее́дет в Москву́.

Siirryimme toiseen luentosaliin.

Inna muuttaa Moskovaan.

liike yläpuolitse Мяч перелете́л через забо́р. Pallo lensi aidan yli.

про- liike ohi Разреши́те пройти́.

Не проходи́те ми́мо!

Voisinko päästä (kulkemaan) 
ohitsenne?
Älkää kävelkö ohi!

liike läpi, kautta, välistä Мы прошли́ через двор.
Она́ прошла́ ме́жду стола́ми.

Kävelimme pihan poikki.
Hän meni pöytien lomasta.

liike peremmälle Дире́ктор поздоро́вался с 
секрета́ршей и прошёл к себе́  
в кабине́т.
Проходи́те, пожа́луйста!

Johtaja tervehti sihteeriä ja 
meni (peremmälle) omaan 
työhuoneeseensa.
Käykää peremmälle!

liike vahingossa ohi Я засну́ла и прое́хала свою́ 
остано́вку.

Nukahdin ja ajoin (vahingossa) 
pysäkkini ohi.

tietyn välimatkan 
kulkeminen

Тама́ра пробежа́ла 100 ме́тров 
за 12 секу́нд.
Ско́лько остано́вок нам на́до 
прое́хать?

Tamara juoksi 100 metriä 12 
sekunnissa.
Kuinka monta pysäkinväliä 
meidän pitää matkustaa?

kulkureitin kysyminen Как пройти́ на Кра́сную 
пло́щадь?

Miten Punaiselle torille pääsee?

за- pistäytyminen Я зайду́ к тебе́ за́втра.
По доро́ге домо́й на́до бу́дет 
зайти́ в апте́ку.

Pistäydyn luonasi huomenna.
Kotimatkalla pitää poiketa 
apteekissa.

liike taakse Со́лнце зашло́ за ту́чу. Aurinko meni pilven taa.

liike ylös Ко́шка зале́зла на де́рево. Kissa kiipesi puuhun.

liike syvälle tai pitkälle Мать боя́лась, что́бы сын не 
заплы́л сли́шком далеко́ от 
бе́рега.
Ма́льчик зале́з под крова́ть.

Äiti pelkäsi, ettei poika vain uisi 
liian kauaksi rannasta. 

Poika ryömi sängyn alle (piiloon).

о-,
об-,
обо-

kiertäminen ohi Де́душка обошёл лу́жу. Isoisä kiersi lätäkön.

liike ympäri Мы обошли́ вокру́г зда́ния. Kiersimme talon ympäri.

liike kaikissa kohteissa 
käyden

Тури́сты обошли́ все за́лы 
музе́я.
Ка́ждое у́тро врач обхо́дит всех 
больны́х.

Turistit kiersivät museon kaikki 
salit.
Lääkäri kiertää kaikki potilaat läpi 
joka aamu.

вз(о)-, 
вс-, вос-

liike ylös 
(ks. alaviite 32, s. 248)

Пти́ца взлете́ла на де́рево.
Со́лнце взошло́.

Lintu lensi puuhun.
Aurinko nousi.

с(о)- liike jltk pinnalta alas tai 
sivuun

Пти́ца слете́ла с ве́тки.
Сойди́ с доро́ги.
По́езд сошёл с ре́льсов.

Lintu lensi oksalta.
Siirry tieltä syrjään.
Juna suistui raiteilta.
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с- / 
с(o)- 
(+ ся)

liike eri suunnilta 
yhteen paikkaan

Все ве́щи снесли́ в одну́ 
ко́мнату.
На конфере́нцию съе́хались 
уча́стники из ра́зных стран.

Kaikki tavarat kannettiin yhteen 
huoneeseen.
Konferenssiin saapui osallistujia 
eri maista.

раз- /
раз(o)- 
(+ ся)

liike yhdestä pisteestä eri 
suuntiin

Почтальо́н разнёс пи́сьма.
Ле́кция ко́нчилась, и все 
разошли́сь по дома́м.

Postinjakaja jakoi kirjeet.
Luento päättyi, ja kaikki lähtivät 
kotiin.

Aspektiparillisten liikeverbien käyttö

Imperfektiivinen aspekti 

1. osoittaa puhehetkellä tapahtuvaa tai menneessä ajassa tietyllä hetkellä meneillään ollutta liikettä:

Ло́дка отплыва́ет от бе́рега.
Де́ти перехо́дят через доро́гу.
Ната́лия позвони́ла мне, когда́ я уходи́ла в теа́тр.

Vene lipuu rannasta.
Lapset ovat ylittämässä tietä.
Natalia soitti minulle, kun olin lähdössä teatteriin.

2. osoittaa toistuvaa liikettä:

Обы́чно я выхожу́ из до́ма в де́вять часо́в.
Ле́том ба́бушка бу́дет заходи́ть к нам ка́ждый день.
Ра́ньше Пе́тя приходи́л на рабо́ту в де́сять часо́в.

Lähden tavallisesti kotoa yhdeksältä.
Kesällä isoäiti aikoo käydä meillä joka päivä.
Aikaisemmin Petja tuli töihin kymmeneltä.

3. osoittaa menneessä ajassa kerran tapahtunutta edestakaista liikettä:

Сего́дня к нам приходи́ли го́сти.
Брат уезжа́л в Пра́гу на неде́лю.

Meillä kävi tänään vieraita.
Veli oli viikon Prahassa.

Huom!

1. При-etuliitteiset imperfektiiviset liikeverbit ovat siinä suhteessa poikkeuksellisia, että ne eivät osoita 
parhaillaan tapahtuvaa tai tietyllä hetkellä jatkunutta liikettä. Ne ilmaisevat vain toistuvaa tai kerran 
tapahtunutta edestakaista liikettä:

Пе́кка живёт в Москве́, но ча́сто приезжа́ет в 
Финля́ндию.
Гали́на приходи́ла за биле́тами.

Pekka asuu Moskovassa, mutta käy usein Suomessa.

Galina kävi hakemassa liput.

Näin ollen esimerkiksi lausetta ”Olemme saapumassa Helsinkiin” ei voida kääntää venäjään приезжа́ть-
verbin avulla. Parhaillaan tapahtuva liike voidaan tässä tapauksessa ilmaista под-etuliitteisellä liikeverbillä, 
lähestymistä tarkoittavalla приближа́ться-verbillä tai saapumista tarkoittavalla прибыва́ть-verbillä: Мы 
подъезжа́ем/приближа́емся к Хе́льсинки; Мы прибыва́ем в Хе́льсинки. Kun ilmaistaan näköetäisyydeltä 
tapahtuvaa tulemista (eli puhujaa kohti puhehetkellä suuntautuvaa liikettä), suomen tulla-verbin vastineena 
käytetään etuliitteetöntä duratiivista liikeverbiä: Смотри́! Ма́ша идёт (Katso! Tuolta tulee Maša).

2. Etuliitteisten liikeverbien preesens voi osoittaa lähitulevaisuudessa tapahtuvaa liikettä:

Самолёт прилета́ет в семь часо́в.
Мой моско́вский друг уезжа́ет домо́й в пя́тницу.

Lentokone saapuu seitsemältä.
Moskovalainen ystäväni matkustaa kotiin perjantaina.
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Tulevasta toiminnasta puhuttaessa voidaan normaaliin tapaan käyttää myös varsinaisia futuurimuotoja: 
Самолёт прилети́т в семь часо́в, Мой моско́вский друг уе́дет домо́й в пя́тницу. 

Perfektiivinen aspekti

Aspektiparillisten etuliitteisten liikeverbien perfektiivinen aspekti osoittaa menneessä ajassa kerran 
tapahtunutta loppuun suoritettua liikettä tai tulevaisuudessa loppuun suoritetuksi ajateltavaa liikettä:

Вчера́ к нам прие́хали го́сти из Кита́я.
Ма́льчик перебежа́л через доро́гу.
Когда́ де́ти ушли́ в кино́, ма́ма ста́ла слу́шать 
аудиокни́гу.
Я уйду́ с рабо́ты в два часа́.
Когда́ ты придёшь домо́й?

Meille tuli eilen vieraita Kiinasta.
Poika juoksi tien yli.
Kun lapset olivat lähteneet elokuviin, äiti alkoi 
kuunnella äänikirjaa.
Lähden töistä kahdelta.
Milloin tulet kotiin?

Huom! Siinä missä imperfektiivisten liikeverbien preteriti voi osoittaa menneessä ajassa kerran tapahtunutta 
edestakaista liikettä, vastaava perfektiivinen verbi osoittaa liikettä, joka on tapahtunut vain yhteen suuntaan: 

imperfektiivinen aspekti perfektiivinen aspekti

К нам приходи́ли го́сти.
Meillä kävi vieraita.
[Vieraat ovat jo lähteneet.]

К нам пришли́ го́сти.
Meille tuli vieraita.
[Vieraat eivät ole vielä lähteneet.]

Huomioita aspektiparillisten etuliitteisten liikeverbien käytöstä

1. Под- ja при-etuliitteiset liikeverbit voidaan usein kääntää suomeksi tulla-verbillä.  

Ю́лия подошла́ ко мне.
Ю́лия пришла́ ко мне.

Julia tuli luokseni.

Vaikka suomenkielinen käännösvastine onkin sama, venäjänkielisillä esimerkkilauseilla on selvä merkitysero. 
Под-etuliitettä käytettäessä kyse on lyhyistä etäisyyksistä; verbillä подойти́ on merkitys ’mennä lähelle jotakuta/
jotakin’. Прийти́-verbi sen sijaan osoittaa, että Julia on saapunut paikalle (esim. puhekumppanin kotiin) jostain 
kauempaa. Myös etuliitteillä от- ja у- on vastaava merkitysero: ensin mainittu (от-) ilmaisee lähietäisyydellä 
tapahtuvaa loitontumista kauemmaksi jonkun/jonkin luota ja jälkimmäinen (у-) poistumista paikalta:

Ли́да вста́ла и отошла́ от стола́.
Са́ша почу́вствовал себя́ пло́хо и ушёл домо́й.

Lida nousi ylös ja siirtyi kauemmaksi pöydän luota.
Sašalle tuli huono olo ja hän lähti kotiin.

2. Transitiivisten liikeverbien нести́, вести́ ja везти́ yhteydessä от-etuliitteellä on merkitys ’viedä tiettyyn 
paikkaan’, ’viedä sinne minne kuuluu’ tai ’viedä/palauttaa takaisin’:

Я отнёс пальто́ в химчи́стку.
Тётя А́ня всегда́ отво́дит И́рочку в де́тский сад.
Ско́рая по́мощь отвезла́ пoстрада́вших в больни́цу. 
Отнеси́ кни́ги на ме́сто.

Vein takin pesulaan.
Anja-täti vie pikku Iran aina päiväkotiin.
Ambulanssi vei onnettomuuden uhrit sairaalaan.
Vie kirjat paikoilleen.

 
3. Liikennevälineiden lähdöstä puhuttaessa käytetään от- ja у-etuliitteisiä verbejä. Lentokoneista puhuttaessa 

вы-etuliite on kuitenkin tavallisempi kuin от-. Kulkuvälineiden omasta liikkeestä puhuttaessa käytetään 
usein идти́- ja ходи́ть-verbien etuliitteisiä muotoja, ei kuitenkaan lentokoneista. Esimerkiksi:
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Авто́бус отхо́дит (/отойдёт/отъезжа́ет/ отъе́дет) 
через 5 мину́т. 

Linja-auto lähtee 5 minuutin kuluttua.
Авто́бус ухо́дит (/уйдёт/уезжа́ет/уе́дет) через 5 
мину́т.

Когда́ мы прие́хали на вокза́л, наш по́езд уже́ ушёл 
(/уе́хал/отошёл/отъе́хал). 

Kun saavuimme asemalle, junamme oli jo lähtenyt. 

Самолёт в Москву́ вылета́ет (/вы́летит/улета́ет/
улети́т) в семь.

Lentokone Moskovaan lähtee seitsemältä.

4. Etuliitteettömien liikeverbien tavoin etuliitteisiä liikeverbejä käytetään myös kuvaannollisessa merkityksessä  
ja monissa vakiintuneissa ilmaisuissa. Esimerkiksi:

войти́ в исто́рию jäädä historiaan

входи́ть/войти́ в мо́ду tulla muotiin

выходи́ть/вы́йти из мо́ды mennä pois muodista

выходи́ть/вы́йти на пе́нсию jäädä eläkkeelle

уходи́ть/уйти́ на пе́нсию jäädä eläkkeelle

выходи́ть/вы́йти за́муж за кого́ (akk.) mennä naimisiin jkn kanssa 

сходи́ть/сойти́ с ума́ mennä järjiltään, tulla hulluksi

приходи́ть/прийти́ в себя́ tointua, tulla tajuihinsa

переводи́ть/перевести́ статью́ kääntää artikkeli

переноси́ть/перенести́ боль sietää/kestää kipua

выноси́ть/вы́нести боль sietää/kestää kipua

переходи́ть/перейти́ на ты tehdä sinunkaupat

проводи́ть/провести́ о́тпуск/кани́кулы viettää lomaa

проходи́ть/пройти́ но́вую те́му на уро́ке käydä läpi (/ käsitellä) tunnilla uusi aihe

пройти́ экза́мен läpäistä tentti 

пройти́ педагоги́ческую пра́ктику suorittaa opetusharjoittelu

Liikeverbien yhteydessä käytettäviä prepositiorakenteita

Monien etuliitteisten liikeverbien yhteydessä paikan adverbiaali voi vastata sekä kysymykseen куда́ (minne) 
että kysymykseen отку́да (mistä). Joidenkin liikeverbien kohdalla toinen kysymyksistä on tyypillisempi ja toinen 
taas harvinaisempi. Esimerkiksi в-etuliitteisten, sisään tapahtuvaa liikettä ilmaisevien verbien yhteydessä paikan 
adverbiaali vastaa usein kysymykseen куда́, kun taas etääntymistä tai loitontumista ilmaisevien от-etuliitteisten 
liikeverbien yhteydessä paikan adverbiaali vastaa tyypillisimmin kysymykseen отку́да. Joidenkin etuliitteiden 
yhteydessä mahdollisten prepositioiden joukko on rajallisempi kuin toisten. Seuraavaan taulukkoon on koottu 
esimerkkejä etuliitteisten liikeverbien yhteydessä esiintyvistä prepositiorakenteista.

при- Я пришла́ на рабо́ту в семь.
Лев привёз э́тот сувени́р из Кита́я. 
К нам приходи́ли го́сти.
Ско́ро весна́, и с ю́га прилетя́т пти́цы.
Сестра́ принесла́ от ба́бушки ста́рый альбо́м с 
фотогра́фиями.

Tulin töihin seitsemältä.
Lev toi tämän matkamuiston Kiinasta.
Meillä kävi vieraita.
Kohta on kevät, ja linnut saapuvat etelästä.
Sisko toi isoäidin luota vanhan valokuva-
albumin.
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у- Oна́ уе́халa в Тверь.
За́втра мы улета́ем на ро́дину.
О́ля уже́ ушла́ с рабо́ты. 
Бра́тa нет до́ма, он ушёл к Ка́те.
Мы уе́хали от друзе́й по́здно ве́чером. 
Уведи́ отсю́да соба́ку, де́ти её боя́тся.

Hän matkusti Tveriin.
Lennämme huomenna kotimaahan.
Olja on jo lähtenyt töistä.
Veli ei ole kotona, hän lähti Katjalle.
Lähdimme ystävien luota myöhään illalla.
Vie koira pois täältä, lapset pelkäävät sitä.

в(o)- Оте́ц вошёл со двора́ в дом.
Грузови́к въе́хал на строи́тельную площа́дку.
Подозрева́емого ввели́ в зал суда́.
Де́ти вле́зли на де́рево.
Мы внесли́ ве́щи на тре́тий эта́ж.

Isä meni pihalta sisälle taloon.
Kuorma-auto ajoi rakennustyömaalle.
Rikoksesta epäilty talutettiin oikeussaliin.
Lapset kiipesivät puuhun.
Kannoimme tavarat kolmanteen kerrokseen.

вы- Я вы́шла из до́ма в 7 часо́в.
Мы вы́несли ме́бель из кварти́ры в коридо́р.
Скрипа́ч вы́шел на сце́ну и на́чал игра́ть.

Lähdin kotoa seitsemältä.
Kannoimme huonekalut asunnosta (ulos) käytävälle.
Viulunsoittaja meni lavalle ja alkoi soittaa.

от(o)- Поли́на отошла́ от окна́.
Авто́бус отъе́хал от остано́вки.
Ло́дка отплыва́ет от бе́рега.
Брат отвёл меня́ в сто́рону.
Maри́на отнесла́ письмо́ на по́чту.
За́втра я отвезу́ вас в гости́ницу.

Polina siirtyi kauemmaksi ikkunan luota.
Linja-auto lähti pysäkiltä.
Vene lipuu rannasta.
Veli vei (talutti) minut syrjään.
Marina vei kirjeen postiin.
Vien teidät huomenna hotellille.

под(o)- На у́лице ко мне подошли́ япо́нские тури́сты.
Де́ти подбежа́ли к отцу́.
Трамва́й подъе́хал к остано́вке.
Ма́ша подвезла́ меня́ к са́мому до́му.

Kadulla luokseni tuli japanilaisia turisteja.
Lapset juoksivat isän luo.
Raitiovaunu tuli pysäkille.
Maša heitti minut autolla aivan kotiovelle.

за- По доро́ге домо́й я зайду́ на ры́нок.
По́сле теа́тра мы заезжа́ли ещё к друзья́м.

Де́ти забежа́ли глубоко́ в лес.
Лев зае́хал за мной на маши́не, и мы пое́хали 
в рестора́н.
Ко́шка забежа́ла за де́рево.
Со́лнце зашло́ за горизо́нт.
В дом заползла́ змея́.
Де́вочка зале́зла на де́рево.
Он закати́л бо́чку в подва́л.

Poikkean kotimatkalla torilla.
Teatterin jälkeen poikkesimme vielä ystävien 
luokse.
Lapset juoksivat syvälle metsään.
Lev haki minut autolla, ja lähdimme ravintolaan.

Kissa juoksi puun taakse.
Aurinko laski horisontin taa.
Taloon luikerteli käärme.
Tyttö kiipesi puuhun.
Hän vieritti tynnyrin kellariin.

пере- Никола́й перее́хал из го́рода в дере́вню.
Я всегда́ перехожу́ доро́гу по пешехо́дному 
перехо́ду.
Де́ти перебега́ют от одно́й карусе́ли к друго́й.
Дава́й переплывём на другу́ю сто́рону реки́!
Пти́ца перелета́ла с ве́тки на ве́тку.
Мяч перелете́л через воро́та.

Nikolai muutti kaupungista maalle.
Ylitän aina kadun suojatietä pitkin.

Lapset juoksevat karusellilta toiselle.
Uidaan toiselle puolelle jokea!
Lintu lenteli oksalta oksalle.
Pallo lensi maalin yli. 

про- Авто́бус прое́хал ми́мо теа́тра.
Скажи́те, пожа́луйста, как пройти́ к Большо́му 
теа́тру / на стадио́н?
Он прошёл по коридо́ру не́сколько ме́тров и 
останови́лся.
Проходи́те в ко́мнату!
Она́ провела́ меня́ в зал.
Они́ прошли́ через лес / ме́жду стола́ми.

Linja-auto ajoi teatterin ohi.
Voisitteko sanoa, miten Bolšoi-teatterille / 
stadionille pääsee?
Hän kulki muutaman metrin käytävää pitkin ja 
pysähtyi.
Käykää peremmälle huoneeseen!
Hän ohjasi minut peremmälle saliin.
He menivät metsän läpi / pöytien välistä.
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до- Мы дошли́ до ста́нции метро́ за 20 мину́т.
Медсестра́ довела́ больно́го до посте́ли.
И́горь довёз меня́ до аэропо́рта.

Kävelimme metroasemalle 20 minuutissa.
Sairaanhoitaja talutti potilaan vuoteeseen.
Igor vei minut lentoasemalle.

о-, об-, 
обо-

Тури́сты обошли́ вокру́г па́мятника. Turistit kiersivät patsaan ympäri.

вз(о)-, 
вс-, вос-

Я взбежа́ла на второ́й эта́ж.
Раке́та взлете́ла в не́бо.

Juoksin (ylös) toiseen kerrokseen.
Raketti lensi taivaalle.

с(o)- Мы сошли́ с горы́.
Пти́ца слете́ла с де́рева.
Ива́н сбега́ет вниз по ле́стнице.
Шля́па слете́ла с головы́.

Laskeuduimme vuorelta.
Lintu lensi oksalta.
Ivan juoksee alas rappusia.
Hattu lensi päästä.

с- / 
с(o)- 
+ ся

На соревнова́ния съе́хались спортсме́ны из 
двадцати́ стран.
Чемода́ны снесли́ в холл гости́ницы.

Kilpailuihin saapui (kokoontui) urheilijoita 20 
maasta.
Matkalaukut kannettiin hotellin aulaan.

раз- / 
раз(o)- 
+ ся

Почтальо́н разно́сит пи́сьма по кварти́рам.
Ле́кция зако́нчилась, и все́ разошли́сь по 
дома́м.
По́сле са́ммита гла́вы госуда́рств разъе́хались 
по свои́м стра́нам.
Таре́лка разби́лась, и оско́лки разлете́лись по 
всей ку́хне.

Postinkantaja jakaa kirjeet kuhunkin asuntoon.  
Luento päättyi, ja kaikki lähtivät koteihinsa.

Huippukokouksen jälkeen valtioiden päämiehet 
matkustivat kotimaihinsa.
Lautanen rikkoutui, ja sirpaleet lensivät ympäri 
keittiötä.

23.2.2. Аspektiparittomat etuliitteiset liikeverbit

Tiettyjen etuliitteiden avulla voidaan muodostaa aspektiparittomia etuliitteisiä liikeverbejä. Kaikki aspektiparittomat 
etuliitteiset liikeverbit ovat perfektiivisiä, ja ne muodostetaan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta iteratiivisista 
verbeistä. On tärkeä huomata, ettei iteratiivisissa verbeissä tapahdu muutoksia etuliitteitä liitettäessä. Tässä 
suhteessa aspektiparittomien etuliitteisten liikeverbien muodostus siis eroaa aspektiparillisista etuliitteisistä 
verbeistä (ks. 23.2.1.). Seuraavaksi tarkastellaan kutakin etuliitettä erikseen.

1. по- + duratiivinen verbi

Ле́том мы пое́дем за грани́цу.
Ло́шадь побежа́ла к реке́.
Пошёл дождь, но э́то не испо́ртило пра́здничной 
атмосфе́ры. 

Lähdemme kesällä ulkomaille.
Hevonen lähti juoksemaan kohti jokea.
Аlkoi sataa, mutta se ei pilannut juhlatunnelmaa.

●● ilmaisee liikkeen alkamista ja edustaa inkoatiivista teonlaatua (ks. 13.4.), esim. побежа́тьp, пое́хатьp, пойти́p, 
полете́тьp, понести́p, поплы́тьP

●● kyse on aina tietyn suuntaisesta liikkeestä
●● puhekielessä пойти́-verbi esiintyy usein rakenteissa, joissa on kaksi futuuri- tai imperatiivimuotoa, esim. 

Пойду́ узна́ю расписа́ние авто́бусов (Menen ottamaan selvää bussiaikatauluista), Пойдём узна́ем 
расписа́ние авто́бусов (Mennään ottamaan selvää bussiaikatauluista), Пойди́те узна́йте расписа́ние 
авто́бусов (Menkää ottamaan selvää bussiaikatauluista)!
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2. по- + iteratiivinen verbi

Де́ти побéгали немно́го и успоко́ились.
Я па́ру часо́в походи́ла по го́роду и верну́лась в 
гости́ницу. 
Пе́кка пòлчаса́ пое́здил на свое́й но́вой маши́не.

Lapset juoksentelivat hetken ja rauhoittuivat. 
Kävelin pari tuntia kaupungilla ja palasin hotellille.

Pekka ajeli puolisen tuntia uudella autollaan.

●● ilmaisee ajallisesti rajattua, yleensä lyhyen aikaa kestävää liikettä ja edustaa delimitatiivista teonlaatua (ks. 
13.4.), esim. побе́гатьp, пое́здитьp, полета́тьp, поноси́тьp, попла́ватьp, походи́тьP

●● kuten muidenkin delimitatiivisten verbien yhteydessä, ajanmääre ilmaistaan akkusatiivilla ilman prepositiota

3. за- + iteratiivinen verbi

Анто́н заходи́л в волне́нии по ко́мнате. 
Де́ти забéгали по двору́. 
По́сле вы́стрела ча́йки беспоко́йно залета́ли над 
о́зером.

Anton alkoi kävellä huoneessa huolestuneena.
Lapset alkoivat juoksennella pihalla.
Laukauksen jälkeen lokit alkoivat lennellä 
levottomasti järven yllä.

●● ilmaisee liikkeen alkamista ja edustaa inkoatiivista teonlaatua (ks. 13.4.), esim. забе́гатьp, залета́тьp, 
запо́лзатьp, заходи́тьP

●● kyse on ilman päämäärää tapahtuvasta liikkeestä (vrt. kohta 1)

4. про- + iteratiivinen verbi

Ми́ла весь день проходи́ла по го́роду.
Мы с И́дой прое́здили всю неде́лю.

Mila kierteli kaupungilla koko päivän.
Matkustelimme Idan kanssa koko viikon.

●● ilmaisee tietyn ajanjakson kestävää liikettä ja edustaa perduratiivista teonlaatua (ks. 13.4.), esim. пробе́гатьp, 
прое́здитьp, пропла́ватьp, проходи́тьP

●● kuten muidenkin perduratiivisten verbien yhteydessä, ajanmääre ilmaistaan akkusatiivilla ilman prepositiota

5. из-/ис- + iteratiivinen verbi

Ди́ма исходи́л весь го́род за́ день.

Они́ избе́гали весь райо́н, но не нашли́ ко́шку.

Dima kulki koko kaupungin ristiin rastiin yhdessä 
päivässä.
He juoksivat koko alueen ristiin rastiin, mutta eivät 
löytäneet kissaa.

●● ilmaisee koko alueeseen kohdistuvaa liikettä, esim. изъе́здитьp, избе́гатьp, изпо́лзатьp, исходи́тьP

6. с- + iteratiivinen verbi

Па́па сходи́л в магази́н за молоко́м. 
Как вы съе́здили?
Мы о́чень хорошо́ съе́здили в Ту́лу.

Isä kävi kaupassa ostamassa maitoa. 
Miten matka meni?
Tulan-matkamme oli todella onnistunut.

●● ilmaisee kerran tapahtunutta tai tapahtuvaa liikettä edestakaisin, esim. сбе́гатьp, слета́тьp, сходи́тьp, 
съе́здитьP

●● kyse on usein liikkeestä jonkin päämäärän (esim. haettavan tavaran) vuoksi tai muulla tavoin tuloksellisesta 
käynnistä (esim. hyvin sujuneesta matkasta)
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Huom! Kuten edellä on käynyt ilmi (ks. s. 245), myös etuliitteettömät iteratiiviset eli ходи́ть-ryhmän liikeverbit 
voivat osoittaa menneessä ajassa kerran tapahtunutta edestakaista liikettä, esim. Па́па ходи́л в магази́н (Isä 
kävi kaupassa). Muiden imperfektiivisten verbien tavoin ходи́ть-ryhmän verbit osoittavat ainoastaan, että 
kyseinen toiminta tapahtui, siinä missä c-etuliitteiset perfektiivisen aspektin liikeverbit kiinnittävät huomiota 
toiminnan tuloksellisuuteen tai lopputulokseen. Lisäksi perfektiiviset verbit voivat ilmaista ajallisesti rajattua 
tai peräkkäistä toimintaa, esim. Па́па сходи́л в магази́н за пять мину́т (Isä kävi kaupassa viidessä minuutissa), 
Па́па сходи́л в магази́н и стал гото́вить обе́д (Isä kävi kaupassa ja alkoi valmistaa päivällistä).    

Kertauskysymyksiä luvusta 23: 

 Mihin kahteen pääryhmään liikeverbit voidaan jakaa? Anna ryhmien nimet sekä suomeksi että venäjäksi.

 Anna esimerkki duratiivisesta ja iteratiivisesta liikeverbistä. Miten ne eroavat toisistaan? Mikä on 

duratiivisten verbien aspekti? Entä iteratiivisten?

 Anna esimerkki transitiivisesta liikeverbistä.

 Osaathan taivuttaa liikeverbejä? Kertaa taivutus ja testaa osaamisesi taivuttamalla preesensissä seuraavat 

verbit: ходи́ть, бежа́ть, плыть, брести́, лете́ть, е́хать, носи́ть, ката́ть, везти́. Ilmoita lisäksi, onko verbi 

duratiivinen vai iteratiivinen.

 Verbit ходи́ть ja е́здить voidaan usein suomentaa käydä-verbillä. Sen yhteydessä paikan adverbiaali vastaa 

kysymykseen ”missä”. Mihin kysymykseen paikan adverbiaali vastaa tällöin venäjässä? Käännä venäjäksi 

lause ”Kävimme kirjastossa”.

 Milloin esimerkiksi linja-auton yhteydessä voidaan käyttää verbejä идти́/ходи́ть? Vertaa seuraavia lauseita: 

Э́тот авто́бус идёт/е́дет в центр – Я е́ду домо́й на авто́бусе.

 Miten etuliittettömistä liikeverbeistä muodostetaan aspektiparillisia liikeverbejä?

 Joidenkin iteratiivisten verbien vartalo muuttuu, kun niihin liitetään etuliitе. Muodosta éздить-verbistä 

etuliitteinen liikeverbi lisäämällä siihen etuliite при.

 Mihin muotoon идти́-verbin vartalo lyhenee, kun siihen liitetään etuliite (vaikkapa при)? 

 Mitä вы-etuliite ilmaisee lauseessa ”А́нна вы́шла на мину́тку”?

 Mitä kahta etuliittettä käytetään kysyttäessä kulkureittejä? Kysy venäjäksi ”Miten yliopistolle pääsee?”, 

kun ajatuksenasi on matkustaa sinne kulkuvälineellä. Anna kaksi vaihtoehtoista lausetta, joissa käytät eri 

etuliitettä.

 Miten lauseet К нам приходи́ли го́сти ja К нам пришли́ го́сти eroavat toisistaan aspektiltaan ja 

merkitykseltään?

 Kumman aspektin verbejä kaikki etuliitteiset aspektiparittomat liikeverbit ovat?

 Verbit пое́хать ja пое́здить ovat molemmat aspektiparittomia liikeverbejä. Miten ne eroavat toisistaan 

muodostukseltaan ja merkitykseltään?

 Millaista liikettä aspektiparittomat c-etuliitteiset liikeverbit ilmaisevat (esim. Па́па сходи́л в магази́н за 

молоко́м)?
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24.     БЫТЬ-VERBI (ГЛАГО́Л БЫТЬ)

24.1. Быть-verbin taivutus

Preesensissä быть-verbin muotoa ei yleensä tarvita. Esimerkiksi:

Я студе́нт пе́рвого ку́рса.
Вы до́ма?
Там высо́кое зда́ние.

Olen ensimmäisen vuoden opiskelija.
Oletteko kotona? 
Tuolla on korkea rakennus.

Omistusta ja olemassaoloa ilmaisevissa lauseissa быть-verbin preesensmuotona esiintyy есть, kun omistamista 
tai olemassaoloa halutaan korostaa. Vastaavissa kielteisissä lauseissa käytetään rakennetta нет + genetiivi. 
Esimerkiksi: 

У меня́ есть маши́на.
У меня́ нет маши́ны.

Minulla on auto.
Minulla ei ole autoa.

В го́роде есть аэропо́рт?
В го́роде нет аэропо́рта.

Onko kaupungissa lentokenttä?
Kaupungissa ei ole lentokenttää.

Есть-muodon käyttöä tarkastellaan erikseen luvussa 24.2.1. 

Preteritissä ja futuurissa быть-verbi taipuu seuraavasti:

preteriti

был
была́
бы́ло
бы́ли

У меня́ была́ маши́на. 
(Minulla oli auto.)
Её па́па был популя́рным певцо́м.
(Hänen isänsä oli suosittu laulaja.)

futuuri

я 
ты 
он/она́/оно́ 
мы
вы 
они́

бу́ду 
бу́дешь
бу́дет 
бу́дем
бу́дете 
бу́дут

Когда́ у тебя́ бу́дет о́тпуск?
(Milloin sinulla on loma?)
Де́ти бу́дут ра́ды.  
(Lapset tulevat olemaan iloisia.)

Huom! Kielteisissä preteritimuodoissa paino siirtyy kieltopartikkelille kaikissa muissa muodoissa paitsi 
feminiinissä: не́ был, не была́, не́ было, не́ были.  

Быть-verbin imperatiivi- ja konditionaalimuodot ovat:

imperatiivi
будь
бу́дьте

Бу́дьте как до́ма!
(Olkaa kuin kotonanne!)

konditionaali

был бы
была́ бы
бы́ло бы
бы́ли бы

Я была́ бы ра́да, е́сли бы вы прие́хали к на́м в го́сти. 
(Olisin iloinen, jos tulisitte meille kylään.)
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24.2. Быть-verbin käyttö

Venäjän быть-verbin käytössä voidaan erottaa kaksi päätapausta: быть itsenäisenä predikaattiverbinä ja быть 
kopulaverbinä:

1. Itsenäisenä predikaattiverbinä быть toimii yksin lauseen predikaattina ja ilmaisee omistamista, 
olemassaoloa tai sijaintia:

У меня́ есть хомя́к. 
В ко́мнате была́ молода́я же́нщина.
Де́ти бы́ли в гости́ной.

Minulla on hamsteri.
Huoneessa oli nuori nainen.
Lapset olivat olohuoneessa.

2. Kopulaverbinä (глаго́л-свя́зка) быть toimii lauseen predikaattina yhdessä kopulaan liittyvän nominiosan 
(именна́я часть) kanssa. Kyse on predikatiivirakenteista, joiden avulla luonnehditaan lauseen subjektia 
(mikä tai millainen joku/jokin on): 

Она́ весёлая.
Мой де́душка был писа́телем.
Ива́н бу́дет учи́телем.

Hän on iloinen.
Isoisäni oli kirjailija.
Ivanista tulee opettaja.

Tässä luvussa keskitytään näihin kahteen päätapaukseen. Lisäksi on tärkeä muistaa, että быть-verbiä käytetään 
myös muissa rakenteissa:  

1. Liittofutuurissa (tarkemmin ks. 16.1.3.) быть-verbi esiintyy yhdessä imperfektiivisen aspektin infinitiivin 
kanssa:

Ле́том я бу́ду купа́ться ка́ждое у́тро.
За́втра мы бу́дем рабо́тать весь день.

Kesällä aion käydä joka aamu uimassa.
Huomenna teemme töitä koko päivän.

2. Persoonattomissa lauseissa (ks. 25.2.) быть-verbi osoittaa aikamuotoa, kun predikaattina on:  

a) predikatiivinen adverbi tyyppiä интере́сно (on mielenkiintoista), хо́лодно (on kylmä), ве́село (on hauska)

Мне хо́лодно.
Мне бы́ло хо́лодно.
Мне бу́дет хо́лодно.

Minulla on kylmä.
Minulla oli kylmä.
Minulle tulee kylmä.

b) modaalinen predikatiivinen adverbi tyyppiä мо́жно (voi, saa), нельзя́ (ei saa, ei voi), ну́жно (täytyy, on 
tarpeen), необходи́мо (on välttämätöntä)

Ко́сте на́до рабо́тать.
Ко́сте на́до бы́ло рабо́тать.
Ко́сте на́до бу́дет рабо́тать.

Kostjan täytyy työskennellä.
Kostjan täytyi työskennellä.
Kostjan täytyy työskennellä [tulevaisuudessa].

c) kielteinen pronominiadverbi tyyppiä не́куда (ei ole minne), не́где (ei ole missä), не́когда (ei ole aikaa)

На да́че нéгде купа́ться.
На да́че нéгде бы́ло купа́ться.
На да́че нéгде бу́дет купа́ться.

Mökillä ei ole uimapaikkaa.
Mökillä ei ollut uimapaikkaa.
Mökillä ei tule olemaan uimapaikkaa.
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3. Perfektiivisen aspektin passiivilauseissa быть-verbi esiintyy yhdessä passiivin partisiipin preteritin lyhyen 
muodon kanssa (ks. luku 20):

Все престу́пники аресто́ваны.
Все престу́пники бы́ли аресто́ваны.
Все престу́пники бу́дут аресто́ваны.

Kaikki rikolliset on vangittu.
Kaikki rikolliset vangittiin / oli vangittu.
Kaikki rikolliset vangitaan [tulevaisuudessa].

24.2.1. Быть-verbi itsenäisenä predikaattiverbinä 

Itsenäisenä predikaattiverbinä быть-verbi ilmaisee:

1. omistamista (jollakulla on, oli tai tulee olemaan jotakin): 

preesens У меня́ есть самова́р / ко́шка / ра́дио / де́ньги.

preteriti У меня́  

был
была́
бы́ло
бы́ли

самова́р.
ко́шка.
ра́дио.
де́ньги.

futuuri У меня́ 
бу́дет 
бу́дут

самова́р / ко́шка / ра́дио.
де́ньги.

Оmistuslauseissa omistettava asia on nominatiivissa ja omistaja ilmaistaan rakenteella у + genetiivi. Aivan kuten 
suomen kielessä omistuslauseilla ilmaistaan myös muunlaisia suhteita kuin varsinaista omistamista. Esimerkiksi: 

У де́душки был на́сморк.
Ско́ро у нас бу́дут кани́кулы. 
У тебя́ есть вре́мя?

Isoisällä oli nuha.
Meillä on pian loma.
Onko sinulla aikaa?

Silloin kun kyse on varsinaisesta omistamisesta, voidaan käyttää myös verbiä име́ть (olla, omistaa), esim. Я 
име́ю одноко́мнатную кварти́ру (Minulla on yksiö / Omistan yksiön). Verbiä име́ть käytetään myös muusta 
kuin varsinaisesta omistamisesta puhuttaessa, mutta kaiken kaikkiaan sen käyttö on varsinkin puhekielessä 
melko harvinaista. Se esiintyy etenkin vakiintuneissa sanaliitoissa, esim. име́ть пра́во (olla oikeus), име́ть  
возмо́жность (olla mahdollisuus).

2. olemassaoloa (jossakin on, oli tai tulee olemaan jotakin): 

preesens В це́нтре го́рода есть университе́т / библиоте́ка / кафе́ / рестора́ны.

preteriti В це́нтре го́рода

был
была́
бы́ло
бы́ли

университе́т.
библиоте́ка.
кафе́.
рестора́ны.

futuuri В це́нтре го́рода
бу́дет 
бу́дут

университе́т / библиоте́ка / кафе́.
рестора́ны.

Eksistentiaalilauseissa huomio kiinnittyy olemassaoloon. Sanajärjestys on käänteinen. Lauseen alussa on paikan 
adverbiaali, joka ilmaisee, missä jotakin on, oli tai tulee olemaan. Nominatiivimuotoinen subjekti on быть-
verbin jäljessä lauseen lopussa. 
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3. sijaintia (joku/jokin on, oli tai tulee olemaan jossakin): 

preesens
Ма́ма на рабо́те.
Ива́н в Москве́.

Äiti on töissä.
Ivan on Moskovassa.

preteriti
Шко́льники бы́ли в кла́ссе.
Мари́на была́ у ба́бушки.

Koululaiset olivat luokassa.
Marina oli isoäidin luona.

futuuri
Я бу́ду до́ма через час.
Мы бу́дем там в полови́не второ́го.

Tulen kotiin tunnin kuluttua.
Olemme siellä puoli kahdelta.

Lokaalilauseissa huomio kiinnittyy paikkaan, jossa joku tai jotakin on, oli tai tulee olemaan. 

Huom!

1. Lokaalilauseet tyyppiä Де́ти бы́ли во дворе́ (Lapset olivat pihalla) ja eksistentiaalilauseet tyyppiä Во дворе́ 
бы́ли де́ти (Pihalla oli lapsia) eroavat toisistaan määräisyyden suhteen. Lauseessa Де́ти бы́ли во дворе́ 
puhutaan tietyistä lapsista, jotka on mainittu jo aikaisemmin tai jotka ovat muuten tuttuja puhujalle ja 
kuulijalle. Tämä näkyy lauseen englanninkielisestä vastineesta: The children were in the yard. Lauseessa Во 
дворе́ бы́ли де́ти lapsista ei vielä tiedetä sen enempää ja heidät mainitaan ensimmäisen kerran. Lauseen 
funktiona on ilmoittaa, mitä pihalla oli, vrt. There were (some) children in the yard. 

2. Myönteisissä omistus- ja eksistentiaalilauseissa on venäjässä aina nominatiivisubjekti, kun taas suomessa 
käytetään nominatiivia ja partitiivia. Partitiivi esiintyy monikossa sekä aine- ja abstraktisanojen kanssa. 
Silloin kun venäjän nominatiivia vastaa suomessa partitiivi, sijamuotojen epävastaavuus voi helposti johtaa 
väärän sijamuodon valintaan. Esimerkiksi:

У моего́ бра́та есть де́ти.
На вы́ставке бы́ли интере́сные фотогра́фии. 
В зоопа́рке Ко́ркеасаари есть павли́ны.
У вас есть де́ньги на такси́?
Позвони́ мне, когда́ у тебя́ бу́дет вре́мя.

Veljelläni on lapsia.
Näyttelyssä oli mielenkiintoisia valokuvia. 
Korkeasaaren eläintarhassa on riikinkukkoja.
Onko teillä rahaa taksiin?
Soita minulle, kun sinulla on aikaa.

3. Suomen olla-verbi on yleisempi kuin venäjän быть-verbi: sitä käytetään usein sellaisissakin tapauksissa, kun 
venäjässä on tavallisempaa tai luontevampaa käyttää jotain muuta verbiä tai ilmausta. Esimerkiksi:

На столе́ лежа́т журна́лы.
Во дворе́ стоя́ла маши́на.
У меня́ боли́т голова́.
Ребёнку хоте́лось пить.

Pöydällä on lehtiä.
Pihalla oli auto.
Minulla on päänsärkyä.
Lapsella oli jano.

Есть-muodon käyttö  

Быть-verbin preesensmuotoa eсть käytetään, kun omistamista tai olemassaoloa halutaan korostaa. Vastaavissa 
kielteisissä lauseissa käytetään rakennetta нет + genetiivi. Esimerkiksi: 

У него́ есть телохрани́тель.
У него́ нет телохрани́теля.

Hänellä on henkivartija.
Hänellä ei ole henkivartijaa.

Э́та кни́га есть в библиоте́ке.
Э́той кни́ги нет в библиоте́ке.

Tämä kirja löytyy kirjastosta.
Tätä kirjaa ei löydy kirjastosta.

У тебя́ уже́ есть биле́ты на конце́рт?
У тебя́ ещё нет биле́тов на конце́рт?

Onko sinulla jo liput konserttiin?
Eikö sinulla ole vielä lippuja konserttiin?



261  VENÄJÄN KIELIOPPI  24. БЫТЬ-VERBI (ГЛАГО́Л БЫТЬ)

Jos päähuomio kohdistuu johonkin muuhun kuin omistamiseen tai olemassaoloon, есть-muotoa ei käytetä. 
Verrataan seuraavia esimerkkipareja:

У Ири́ны есть компью́тер.
Irinalla on tietokone. 
[= Irina omistaa tietokoneen.]

У Ири́ны но́вый компью́тер.
Irinalla on uusi tietokone / Irinan tietokone on uusi.

В го́роде есть бассе́йн и кинотеа́тр.
Kaupungissa on [olemassa] uimahalli ja 
elokuvateatteri.

В го́роде два бассе́йна и мно́го кинотеа́тров.
Kaupungissa on kaksi uimahallia ja monta 
elokuvateatteria.

Vasemmanpuoleisissa esimerkeissä есть-muotoa on tarpeen käyttää, koska päähuomio kohdistuu  
nimenomaan omistamiseen tai olemassaoloon. Oikeanpuoleisissa esimerkeissä sen sijaan korostetaan laatua 
(но́вый компью́тер) tai määrää (два бассе́йна, мно́го кинотеа́тров). Есть-muoto jää tavallisesti pois myös 
silloin, kun kyse on ihmisten ominaisuuksista tai ulkoisista tuntomerkeistä:

У Ива́на гро́мкий го́лос. 
У ма́мы зелёные глаза́.
У Никола́я седы́е во́лосы.

Ivanilla on kova ääni / Ivan on kovaääninen. 
Äidillä on vihreät silmät / Äiti on vihreäsilmäinen.
Nikolailla on harmaat hiukset / Nikolai on 
harmaahiuksinen.

Myös alla olevassa esimerkissä puhutaan ulkoisista tuntomerkeistä. Nyt есть-muoto on kuitenkin tarpeen, koska 
huomio kiinnittyy nimenomaan harmaiden hiusten olemassaoloon:

Никола́ю 30 лет, а у него́ уже́ есть седы́е во́лосы. Nikolai on 30-vuotias, mutta hänellä on jo harmaita 
hiuksia.

Suomessa lauseiden У него́ седы́е во́лосы ja У него́ есть седы́е во́лосы ero tulee ilmi sijamuodon avulla: 
Hänellä on harmaat hiukset (nominatiivi) – Hänellä on harmaita hiuksia (partitiivi).

Sairauksista puhuttaessa есть-muotoa ei yleensä käytetä:

У меня́ ка́шель уже́ бо́льше двух неде́ль. Minulla on ollut yskää jo yli kaksi viikkoa.

Tilanne on kuitenkin toinen, kun lääkäri tiedustelee potilaan oireita; tällöin huomio kohdistuu nimenomaan 
olemassaoloon:

Врач: У вас есть ка́шель?
Больно́й: Да, есть. 

Lääkäri: Onko teillä yskää?
Potilas: Kyllä on.

Lauseissa, joissa есть-muotoa ei käytetä, omistaminen tai olemassaolo on tiedossa oleva tosiasia eikä sitä ole 
tarvetta erikseen korostaa. Verrataan seuraavia esimerkkipareja:

В холоди́льнике есть суп, е́сли ты голо́дный.
Jääkaapissa on keittoa, jos olet nälkäinen.

Суп в холоди́льнике.
Keitto on jääkaapissa.

У тебя́ есть фи́нско-ру́сский слова́рь?
Onko sinulla suomi-venäjä-sanakirjaa?

Фи́нско-ру́сский слова́рь у тебя́?
Onko suomi-venäjä-sanakirja sinulla?

– У тебя́ есть си́ний костю́м?
– Onko sinulla sinistä pukua?
– Есть, но он мне не нра́вится.
– On, mutta en pidä siitä.

– У тебя́ си́ний костю́м?
– Onko pukusi sininen?
– Нет, у меня́ не си́ний костю́м, а чёрный.
– Ei, pukuni ei ole sininen, vaan musta.
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Edellä olevan taulukon vasemmanpuoleisissa esimerkeissä huomion kohteena on nimenomaan olemassaolo tai 
omistaminen: puhuja tiedottaa, että jääkaapista löytyy keittoa tai haluaa selvittää, löytyykö puhekumppanilta 
tietynlaista sanakirjaa tai pukua. Oikeanpuoleisissa esimerkeissä eсть-muotoa ei tarvita, koska olemassaolo 
on tiedossa oleva tosiasia: kyse on tietystä keitosta, sanakirjasta ja puvusta. Sanakirja-esimerkissä (Фи́нско-
ру́сский слова́рь у тебя́?) puhuja haluaa tietää, onko määrätty sanakirja puhekumppanin hallussa. Viimeisessä 
esimerkissä (У тебя́ си́ний костю́м?) puheena oleva puku on keskustelukumppanin yllä tai sen olemassaolo on 
muuten selviö ja kysymys kohdistuu puvun laatuun (väriin).

Быть-verbi itsenäisenä predikaattiverbinä kieltolauseissa

Kielteisissä lauseissa, jotka ilmaisevat jonkin esineen, asian, henkilön tms. puuttumista, käytetään seuraavia rakenteita:

preesens нет + genetiivi

У нас на да́че нет телеви́зора.
(Meillä ei ole mökillä televisiota.)
В лесу́ нет грибо́в. 
(Metsässä ei ole sieniä.)

preteriti нé было + genetiivi

У нас на да́че не́ было телеви́зора.
(Meillä ei ollut mökillä televisiota.)
В лесу́ не́ было грибо́в.
(Metsässä ei ollut sieniä.)

futuuri не бу́дет + genetiivi

У нас на да́че не бу́дет телеви́зора.
(Meille ei tule mökille televisiota.)
В лесу́ не бу́дет грибо́в.
(Metsään ei tule sieniä.)

Tällaiset kieltolauseet luokitellaan venäjässä persoonattomien lauseiden ryhmään (ks. luku 25). Muiden 
persoonattomien lauseiden tavoin niissä ei ole nominatiivimuotoista kieliopillista subjektia. Быть-verbistä 
käytetään preteritissä neutrimuotoa ja futuurissa yksikön 3. persoonan muotoa. Kun puhutaan henkilöistä, 
kieltolauseessa voidaan käyttää myös nominatiivisubjektia. Tällöin kyse on persoonaisesta lauseesta ja быть-
verbi kongruoi lauseen subjektin kanssa. Ilmaisutavan valinta (persoonainen vai persoonaton lause) riippuu 
kontekstista ja näkökulmasta. Seuraavat esimerkit havainnollistavat asiaa:

Вчера́ Ива́на не́ было в теа́тре.
Ivan ei ollut eilen teatterissa.

Вчера́ Ива́н не́ был в теа́тре.

Vaikka molemmat lauseet voidaan suomentaa samalla tavalla, venäjänkielisillä lauseilla on pieni merkitysero. 
Lauseessa Вчера́ Ива́на не́ было в теа́тре asiaa tarkastellaan tietyn teatteriseurueen näkökulmasta: muut 
olivat teatterissa, mutta Ivan puuttui joukosta. Lauseessa Вчера́ Ива́н не́ был в теа́тре asiaa tarkastellaan Ivanin 
näkökulmasta: kyse on siitä mitä Ivan teki, tai oikeammin sanottuna mitä hän ei tehnyt. 

Monissa tapauksissa vain toinen ilmaisutapa on luonteva. Genetiivi on tarpeen ilmaistaessa jonkun henkilön 
puuttumista (joku ei ole tietyllä hetkellä jossakin): 

– Я зайду́ к тебе́ в шесть, ла́дно?
– Нет, сего́дня ве́чером меня́ не бу́дет до́ма,  
    приходи́ за́втра.

– Tulen käymään luonasi kuudelta, sopiiko?
– Ei, en ole tänään illalla kotona, tule huomenna.

Па́пы (сейча́с/ещё) нет до́ма. Isä ei ole (nyt/vielä) kotona.

Molemmissa tapauksissa tarkastelun kohteena on koti. On syytä huomata, että venäjässä lauseet tyyppiä Па́па 
не до́ма eivät tunnu luontevilta, jos niitä ei jatketa kertomalla, missä kyseinen henkilö on: Па́па не до́ма, а на 
рабо́те (Isä ei ole kotona, vaan töissä). 
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Seuraavassa esimerkissä vain nominatiivisubjekti on luonteva:

Ли́да не была́ в Кита́е. Lida ei ole ollut Kiinassa.

Tässä esimerkissä tarkastelun lähtökohtana on Lida, ja sama asia voitaisiin ilmaista myös käyttämällä verbiä 
е́здить: Ли́да не е́здила в Кита́й (Lida ei ole käynyt Kiinassa). Yleistäen voidaan todeta, että nominatiivisubjektin 
käyttö on kiellon yhteydessä välttämätöntä kahdessa tapauksessa:

1. kun быть-verbi vastaa merkitykseltään е́здить- tai ходи́ть-verbiä:

Я давно́ не была́ в о́пере. 
= Я давно́ не ходи́ла в о́перу.

En ole käynyt oopperassa pitkään aikaan.

Ни́на никогда́ не была́ за грани́цей. 
= Ни́на никогда́ не е́здила за грани́цу.

Nina ei ole koskaan käynyt ulkomailla.

2. kun kieltorakennetta seuraa vaan-rakenne, joka kertoo subjektin olinpaikan:  

Пе́тя не в са́дике, а у ба́бушки. Petja ei ole päiväkodissa, vaan isoäidin luona.

Па́па не до́ма, а на рабо́те. Isä ei ole kotona, vaan töissä.

u●u●u●u●u

Lisätietoa: Eräät olemassaoloa, ilmaantumista, läsnäoloa tms. osoittavat verbit ja predikatiiviset adverbit voivat 
käyttäytyä kiellon yhteydessä itsenäisen быть-verbin tavoin. Seuraavat esimerkit havainnollistavat asiaa:

myönteinen lause kielteinen lause

У И́ды сохрани́лись ста́рые фотогра́фии.
Idalla on säilynyt vanhoja valokuvia.

У И́ды не сохрани́лось ста́рых фотогра́фий.
Idalla ei ole säilynyt vanhoja valokuvia.

В лесу́ слы́шатся и пти́чьи, и звери́ные голоса́.
Metsässä kuuluu sekä lintujen että metsäneläinten ääniä.

В лесу́ не слы́шится ни пти́чьих, ни звери́ных голосо́в.
Metsässä ei kuulu lintujen eikä metsäneläinten ääniä.

Го́ры бы́ли видны́.
Vuoret näkyivät.

Гор нé было ви́дно. 
Vuoria ei näkynyt.

Näissä tapauksissa kielteiset lauseet ilmaisevat jonkin asian, esineen tms. puuttumista (jotain ei ole / ei 
kuulu / ei näy). Kyse on persoonattomista lauseista, joissa predikaatti on preesensissä ja futuurissa yksikön 
3. persoonan muodossa ja preteritissä yksikön neutrissa. Huomaa kuitenkin, että kiellon kanssa käytetään 
nominatiivisubjektia, kun puuttuva asia, esine tms. on merkitykseltään määräinen. Verrataan seuraavia kielteisiä 
rakenteita:

persoonainen kieltolause persoonaton kieltolause

Му́зыка не слышна́.
Musiikki ei kuulu.

Му́зыки не слы́шно.
Musiikkia ei kuulu.

Persoonaiseen lauseeseen sisältyy olemassaoloimplikaatio: puhuja olettaa, että tietyssä paikassa soi tietyllä hetkellä 
musiikki, mutta itse hän ei sitä kuule. Vastaavassa persoonattomassa lauseessa puhuja pitää varteenotettavana 
mahdollisuutena sitä, että musiikki ei edes soi. Vastaava määräisyysero koskee myös seuraavaa esimerkkiparia:

persoonainen kieltolause persoonaton kieltolause

Дым не чу́вствовался. 
Savu ei tuntunut.

Ды́ма не чу́вствовалось. 
Savua ei tuntunut.
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Tähän ryhmään kuuluvat mm. seuraavat verbit ja predikatiiviset adverbit:

появля́ться I / появи́ться II  ilmaantua 

происходи́ть II / произойти́ I tapahtua 

случа́ться I / случи́ться II sattua 

слы́шаться II / послы́шаться II kuulua

сохраня́ться I / сохрани́ться II säilyä 

существова́ть I olla olemassa 

чу́вствоваться I / почу́вствоваться I tuntua

ви́ден, видна́, ви́дно, видны́ näkyy 

заме́тен, заме́тна, заме́тно, заме́тны näkyy, on huomattavissa 

слы́шен, слышна́, слы́шно, слышны́  kuuluu

В голове́ не появи́лось ни одно́й мы́сли.
Ничего́ не произошло́/случи́лось.
В её го́лосе не слы́шалось ни ка́пли сочу́вствия.

Ни одно́й фотогра́фии не сохрани́лось.
Привиде́ний не существу́ет.
Никаки́х измене́ний не заме́тно.

Päähän ei tullut ainuttakaan ajatusta.
Mitään ei tapahtunut/sattunut.
Hänen äänessään ei ollut (kuulunut) tippaakaan 
myötätuntoa.
Yhtäkään valokuvaa ei säilynyt.
Kummituksia ei ole olemassa.
Minkäänlaisia muutoksiа ei ole havaittavissa.

24.2.2. Быть-verbi kopulaverbinä 

Kopulaverbinä (глаго́л-свя́зка) быть muodostaa lauseen predikaatin yhdessä kopulaan liittyvän nominiosan 
(именна́я часть) kanssa. Kyse on rakenteista, joissa luonnehditaan lauseen subjektia: mikä tai millainen subjekti 
on. Esimerkiksi:

У́жин гото́в.
Соба́ка – лу́чший друг челове́ка.
Никола́й бу́дет лётчиком. 
Её ма́ть была́ наполови́ну не́мкой.

Illallinen on valmis.
Koira on ihmisen paras ystävä.
Nikolaista tulee lentäjä. 
Hänen äitinsä oli puoliksi saksalainen.

Preesensissä kopulana toimiva быть-verbi jää useimmiten ilmaisematta kuten kahdessa ensimmäisessä 
esimerkissä. Kirjoitetussa kielessä on kopulan paikalla usein selvyyden vuoksi tarpeen käyttää ajatusviivaa (тире́), 
esim. Ста́ршая сестра́ – её лу́чшая подру́га (Isosisko on hänen paras ystävänsä). Preesensmuoto есть esiintyy 
lähinnä tieteellisissä määritelmissä sekä yleisluonteisissa toteamuksissa ja sanonnoissa: 

Пряма́я ли́ния есть кратча́йшее расстоя́ние ме́жду 
двумя́ то́чками.
Де́ти есть де́ти. 

Suora viiva on lyhin etäisyys kahden pisteen välillä. 

Lapset ovat lapsia.

Kopulaverbistä ja nominiosasta käytetään venäjän kieliopeissa nimitystä nominiliittopredikaatti (составно́е 
именно́е сказу́емое). Suomen kieliopeissa kopulaan liittyvää nominiosaa kutsutaan predikatiiviksi. Nominiosa 
on useimmiten substantiivi tai adjektiivi, joka on nominatiivissa tai instrumentaalissa. Tarkastellaan seuraavaksi 
sijamuodon valintaa tarkemmin.
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Nominiosan eli predikatiivin sijamuoto быть-verbin kanssa 

Preesensissä predikatiivina oleva substantiivi tai adjektiivi on nominatiivissa11. Adjektiivi voi olla pitkässä tai 
lyhyessä muodossa. Esimerkiksi:

1. Ива́н врач. Ivan on lääkäri. 

2. Она́ бога́тая/бога́та. Hän on rikas.

Preteritissä predikatiivina oleva substantiivi on yleensä instrumentaalissa (3), adjektiivi on instrumentaalissa, 
nominatiivissa tai lyhyessä muodossa (4). Puhuttaessa henkilöstä myös substantiivi voi toisinaan olla 
nominatiivissa. Tällöin puheena olevasta henkilöstä kerrotaan tavallisesti jokin olennaiseksi koettu ja/tai 
luonteeltaan pysyvä seikka, kuten kansallisuus, mutta näissäkin tapauksissa voi hyvin käyttää instrumentaalia 
(5). Kiellon kanssa on suositeltavaa käyttää instrumentaalia, etenkin kansallisuuksista puhuttaessa (6). 

3. Санкт-Петербу́рг был столи́цей Росси́и. Pietari oli Venäjän pääkaupunki.

4. Она́ не была́ бога́той (бога́тая/бога́та). Hän ei ollut rikas.

5. Онá былá фи́нка/фи́нкой. Hän oli suomalainen.

6. Онá не былá фи́нкой. Hän ei ollut suomalainen.

Futuurissa predikatiivina oleva substantiivi on aina instrumentaalissa (7). Adjektiiveilla instrumentaali on 
tyypillinen, mutta myös nominatiivi ja lyhyt muoto ovat mahdollisia (8). 

7. А́нна бу́дет врачо́м. Annasta tulee lääkäri.

8. Ты бу́дешь бога́тым (/бога́т/бога́тый). Sinusta tulee rikas.

Kun быть-verbi on infinitiivissä, imperatiivissa tai gerundissa, predikatiivina oleva substantiivi on 
instrumentaalissa. Adjektiiveillakin instrumentaali on yleisin vaihtoehto, mutta myös lyhyt muoto on 
mahdollinen. Esimerkiksi:

9. Ка́ждый хо́чет быть геро́ем/счастли́вым  
(/сча́стлив).

Jokainen haluaa olla sankari/onnellinen.

10. Будь хоро́шим ма́льчиком! Ole kiltti poika!

11. Бу́дучи студе́нтом, Ко́стя жил три го́да за 
грани́цей.

Ollessaan opiskelija Kostja asui kolme vuotta 
ulkomailla.

Huom!

1. Toisin kuin omistuslauseissa kielto ei kopularakenteissa vaikuta predikatiivin sijamuotoon: Он писа́тель 
(Hän on kirjailija)  Он не писа́тель (Hän ei ole kirjailija); А́нна бу́дет врачо́м (Annasta tulee lääkäri)  
А́нна не бу́дет врачо́м (Annasta ei tule lääkäriä). Ainoa poikkeustapaus on mainittu yllä, ks. esimerkki 6.

2. Kun lauseen muodollisena subjektina (ks. 9.5.) on э́то- pronomini, predikatiivi on aina nominatiivissa. Быть-
verbi noudattaa predikatiivin – ei siis muodollisen subjektin – sukua ja lukua: Э́то была́ моя́ ба́бушка (Se oli 
isoäitini), Э́то бы́ли её после́дние слова́ (Ne olivat hänen viimeiset sanansa). 

 Puhekielessä predikatiivina oleva substantiivi on toisinaan instrumentaalissa, kun kyse on subjektin väliaikaisesta roolista, 
asemasta tai funktiosta (vrt. suomen essiivi). Useimmiten kyse on ammatti-, virka- tai tehtävänimikkeistä: Он у нас по́варом 
(Hän on meillä kokkina).  

33

33
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u●u●u●u●u

Lisätietoa: Быть-verbin tavoin kopulaverbeinä voidaan käyttää mm. seuraavia verbejä:

де́латься I / сде́латься I (кем-чем) tulla, alkaa olla

каза́ться I / показа́ться I (кем-чем) näyttää, tuntua, vaikuttaa

ока́зываться I / оказа́ться I (кем-чем) osoittautua joksikin

станови́ться II / ста́ть I (кем-чем) tulla joksikin 

явля́ться I (кем-чем) olla

Näiden verbien yhteydessä predikatiivi on aina instrumentaalissa:

Его́ лицо́ сде́лалось серьёзным.
Э́та иде́я мне ка́жется интере́сной.
Врач оказа́лся шарлата́ном.
Моя́ мла́дшая сестра́ ста́нет врачо́м.
Наш сосе́д явля́ется изве́стным поэ́том.

Hänen kasvonsa vakavoituivat.
Tämä idea vaikuttaa minusta kiinnostavalta.
Lääkäri osoittautui puoskariksi.
Pikkusiskostani tulee lääkäri.
Naapurimme on kuuluisa runoilija.

Kertauskysymyksiä luvusta 24:  

 Anna быть-verbin yksikön ja monikon imperatiivimuodot.

 Mitkä ovat быть-verbin käytön kaksi päätapausta? Anna yksi esimerkki kummastakin tapauksesta.

 Mikä tehtävä быть-verbillä on persoonattomissa lauseissa tyyppiä Де́тям бы́ло хо́лодно (Lapsilla oli kylmä)?

 Быть-verbin avulla voidaan ilmaista omistamista, olemassaoloa ja sijaintia. Anna yksi esimerkki kustakin 

lausetyypistä.

 Miten lauseet Де́ти бы́ли во дворе́ ja Во дворе́ бы́ли де́ти eroavat toisistaan merkitykseltään?

 Myönteisissä lauseissa, jotka ilmaisevat omistamista tai olemassaoloa, venäjän ja suomen sijavalinta  

ei aina käy yksiin. Käännä venäjäksi lauseet ”Veljelläni on lapsia”, ”Minulla on aikaa”, ”Annalla oli kissa”.  

Mitä sijamuotoa venäjässä käytetään kaikissa myönteisissä omistus- ja eksistentiaalilauseissa?

 Miksi lauseissa У ма́мы зелёные глаза́ ja В го́роде два бассе́йна и мно́го кинотеа́тров ei ole käytetty  

есть-muotoa? 

 Käännä venäjäksi lauseet ”Minulla ei ole autoa”, ”Minulla ei ollut autoa” ja ”Minulla ei tule olemaan autoa”. 

Mihin sijamuotoon puuttuva esine (tässä tapauksessa ”auto”) tulee?

 Miten lauseet Вчера́ Ива́н не́ был в теа́тре ja Вчера́ Ива́на не́ было в теа́тре eroavat toisistaan 

rakenteeltaan ja merkitykseltään? Milloin kiellon yhteydessä on aina käytettävä nominatiivisubjektia? 

Mainitse kaksi tapausta.

 Mitä tarkoitetaan termillä составно́е именно́е сказу́емое? Mistä kahdesta osasta se koostuu? Anna osien 

nimet suomeksi ja venäjäksi. Mitä tällaisten lauseiden avulla ilmaistaan?

 Miten sanot venäjäksi ”Pietari oli Venäjän pääkaupunki”? Mihin sijamuotoon alleviivattu sana tulee 

venäjässä? Miksi vain tämä sijamuoto on juuri tässä tapauksessa ainut mahdollinen? 

 Muuta lause А́нна бу́дет врачо́м kielteiseksi. Muuttuuko alleviivatun sanan sijamuoto?
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  PERSOONATTOMAT LAUSEET  
 (БЕЗЛИ́ЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕ́НИЯ)

Persoonattomissa lauseissa ei ole eikä voi olla nominatiivimuotoista kieliopillista subjektia. Niissä on vain yksi 
pääjäsen, toisin sanoen predikaatti. Merkitykseltään persoonattomat lauseet ovat varsin kirjava ryhmä. Ne 
ilmaisevat mm. ympäristön ja luonnon olosuhteita, ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja emotionaalisia tiloja sekä 
erilaisia modaalisia merkityksiä. Esimerkiksi:

На у́лице тепло́.
Но́чью си́льно моро́зило.
В ко́мнате бы́ло темно́.
За́втра бу́дет со́лнечно.
Ма́ме не спало́сь.
Больно́го зноби́т.
Всем бы́ло ве́село.
Де́тям бу́дет жа́рко.
Здесь нельзя́ кури́ть.
Мне на́до рабо́тать.

Ulkona оn lämmin.
Yöllä oli kova pakkanen.
Huoneessa oli pimeä.
Huomenna on aurinkoista.
Äitiä ei nukuttanut.
Potilasta viluttaa.
Kaikilla oli hauskaa.
Lapsille tulee kuuma.
Täällä ei saa tupakoida.
Minun pitää tehdä töitä. 

Tällaiset lauseet muodostavat persoonattomien ilmausten ytimen. Rakenteensa puolesta ne voidaan jakaa 
kahteen pääryhmään. Ensimmäisen ryhmän lauseissa predikaattina on verbi, joka on yksikön 3. persoonan 
muodossa tai neutrimuodossa (ks. 25.1.). Toisen ryhmän lauseissa predikaattina on predikatiivinen adverbi (ks. 
25.2.). Jos persoonattomassa lauseessa on henkilöön viittaava tekijän tai kokijan ilmaiseva semanttinen subjekti 
(семанти́ческий субъе́кт), se on useimmiten datiivissa (Ма́ме не спало́сь, Всем бы́ло ве́село, Де́тям бу́дет 
жа́рко, Мне на́до рабо́тать). Eräiden fyysistä olotilaa ilmaisevien verbien yhteydessä käytetään akkusatiivia 
(Больно́го зноби́т).

25.1. Persoonattomat lauseet, joissa predikaattina on verbi 

Persoonattomissa lauseissa käytetyt verbit jakaantuvat kahteen pääryhmään:

●● persoonattomat verbit (безли́чные глаго́лы) eli verbit, joita voidaan käyttää ainoastaan persoonattomasti
●● persoonaiset verbit (ли́чные глаго́лы), joita voidaan käyttää myös persoonattomasti

Kaikissa persoonattomissa lauseissa predikaattiverbi on preesensissä ja yksinkertaisessa futuurissa aina yksikön 
3. persoonan muodossa. Preteritissä ja konditionaalissa käytetään neutrimuotoa. Esimerkiksi: 

Мне ка́жется/каза́лось, что он прав.
Ба́бушку лихора́дит/лихора́дило.
На у́лице смерка́ется/смерка́лось.
Ему́ не везёт / не повезло́.
Тебе́ сто́ило бы повтори́ть пра́вила пунктуа́ции.

Minusta tuntuu/tuntui, että hän on oikeassa.
Isoäitiä viluttaa/vilutti.
Ulkona on/oli hämärää.
Häntä ei onnista/onnistanut.
Sinun kannattaisi kerrata välimerkkisäännöt.

Persoonattomien verbien infinitiivimuotoja käytetään melko harvoin. Esimerkiksi: 

Ско́ро начнёт света́ть.
Меня́ опя́ть ста́ло зноби́ть.
Ско́ро бу́дет темне́ть.

Pian alkaa valjeta. 
Minua alkoi taas viluttaa.
Pian pimenee.

25.
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Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä persoonattoman verbin infinitiivi liittyy toiminnan vaihetta ilmaisevaan 
verbiin. Viimeisessä esimerkissä aikamuotona on liittofutuuri, jolloin persoonattoman verbin infinitiivi liittyy 
быть-verbin yksikön 3. persoonan muotoon бу́дет. Sekä toiminnan vaihetta ilmaisevien verbien yhteydessä  
että liittofutuurissa infinitiivin aspekti on aina imperfektiivinen. 

Persoonattomat verbit

Persoonattomat verbit (безли́чные глаго́лы) ilmaisevat mm.:

a) ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja emotionaalisia tiloja 

infinitiivi yks. 3. persoona preteriti

зноби́ть viluttaa зноби́т зноби́ло

лихора́дить viluttaa лихора́дит лихора́дило

мути́ть oksettaa, kuvottaa мути́т мути́ло 

тошни́ть oksettaa, kuvottaa тошни́т тошни́ло

Näiden verbien yhteydessä semanttinen subjekti (tilan kokija) on akkusatiivissa:

Больно́го лихора́дило/зноби́ло.
Меня́ тошни́т/мути́т.

Potilasta vilutti.
Minua oksettaa.

Seuraavat persoonattomat verbit on muodostettu persoonaisista verbeistä ся-postfiksin avulla. Ne osoittavat  
kontrolloimattomia, subjektin tahdosta riippumattomia tiloja. Näillä verbeillä ei aina ole suoraa käännös- 
vastinetta suomen kielessä.

infinitiivi yks. 3. persoona preteriti

дыша́ться ды́шится дыша́лось

жи́ться живётся жило́сь

рабо́таться рабо́тается рабо́талось

спа́ться спи́тся спало́сь

хоте́ться хо́чется хоте́лось

захоте́тьсяP захо́чется захоте́лось

чита́ться чита́eтся чита́лось

Persoonattomien ся-verbien yhteydessä voi olla datiivimuodolla ilmaistu semanttinen subjekti (tilan kokija). 

На берегу́ мо́ря легко́ дыша́лось.
Как вам живётся в Аме́рике?

Мне хорошо́ рабо́тается.
Де́душке не спало́сь.
Де́тям хо́чется пить.
Де́тям захоте́лось пить.
Ко́сте не чита́лось.

Meren rannalla oli helppo hengittää.
Miten teillä menee Amerikassa / Miten olette 
viihtyneet Amerikassa?
Työt sujuvat hyvin. / Minulla on hyvä työvire.
Isoisää ei nukuttanut.
Lapsia janottaa.
Lapsia alkoi janottaa.
Kostjaa ei huvittanut lukea.

Vastaavat persoonaiset verbit ilmaisevat toimintaa tai tilaa ilman persoonattomien verbien lisämerkitystä. 

Вчера́ я весь ве́чер чита́ла. Luin eilen koko illan.
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Seuraavia persoonattomia verbejä ei käytetä ilman ся-postfiksia. 

infinitiivi yks. 3. persoona preteriti

каза́ться / показа́ться näyttää, tuntua, vaikuttaa ка́жется / пока́жется каза́лось / показа́лось

нездоро́виться voida huonosti нездоро́вится нездоро́вилось

Myös näiden verbien yhteydessä semanttinen subjekti on datiivissa:

Ему́ показа́лось, что в ко́мнате кто́-то есть.
Тебе́ нездоро́вится?

Hänestä tuntui, että huoneessa on joku.
Oletko huonovointinen?

b) modaalisia merkityksiä 

infinitiivi yks. 3. persoona preteriti

приходи́ться / прийти́сь joutua, täytyä, pitää прихо́дится / придётся приходи́лось / пришло́сь

сле́довать tulla, pitää сле́дует сле́довало

сто́ить kannattaa сто́ит сто́ило

Verbi приходи́ться/прийти́сь viittaa ulkoisista olosuhteista johtuvaan pakkoon tai välttämättömyyteen. Verbiä 
сле́довать käytetään ilmaisemaan, mitä kuulijan, puhujan tai jonkun muun olisi suotavaa tai välttämätöntä 
tehdä. Verbin сто́ить avulla esitetään erilaisia suosituksia ja toimintaohjeita. Modaalisia merkityksiä ilmaisevien 
verbien yhteydessä henkilöön viittaava semanttinen subjekti on datiivissa, mutta niitä käytetään melko yleisesti 
myös ilman datiivimäärettä:

Нам пришло́сь до́лго жда́ть.
Мне ча́сто прихо́дится быва́ть в командиро́вках.
Об э́том не сле́дует забыва́ть.
Вам сле́дует обрати́ться к врачу́.
Э́ту кни́гу сто́ит прочита́ть.
Тебе́ не сто́ит говори́ть отцу́ об э́том.

Meidän täytyi odottaa kauan.
Joudun usein käymään työmatkoilla.
Sitä ei pidä/sovi unohtaa.
Teidän on käännyttävä lääkärin puoleen.
Tämä kirja kannattaa lukea.
Sinun ei kannata puhua tästä isälle. 

Kun verbejä сле́довать ja сто́ить edeltää kieltopartikkeli, niiden yhteydessä käytetään tavallisesti imperfektiivisen 
aspektin infinitiiviä, vaikka vastaavassa myönteisessä lauseessa olisikin perfektiivinen aspekti, vrt. Э́ту кни́гу не 
сто́ит чита́ть – Э́ту кни́гу сто́ит прочита́ть (infinitiivin aspektista ks. 17.1.1.).

c) ympäristön ja luonnon olosuhteita 

infinitiivi yks. 3. persoona preteriti

вечере́ть hämärtää, olla hämärää вечере́ет вечере́ло

смерка́ться hämärtää, olla hämärää смерка́ется смерка́лось

темне́ть / стемне́ть pimetä / tulla pimeä темне́ет / стемне́ет темне́ло / стемне́ло

моро́зить pakastaa, olla pakkasta моро́зит моро́зило

рассвета́ть / рассвести́ sarastaa, valjeta рассвета́ет / рассветёт рассвета́ло / рассвело́

света́ть sarastaa, valjeta света́ет света́ло

Вечере́ет / Смерка́ется.
У́тром моро́зило.
Света́ет.

Hämärtää.
Aamulla oli pakkasta.
Sarastaa / Aamu valkenee.
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Уже́ рассвело́.
Зимо́й ра́но темне́ет.
На у́лице уже́ стемне́ло. 

Aamu on jo valjennut.
Talvella tulee varhain pimeä.
Ulkona oli jo pimeää. 

Verbit, joita käytetään sekä persoonaisesti että persoonattomasti

Tämä ryhmä on persoonattomien verbien ryhmää huomattavasti suurempi ja kattaa hyvin kirjavan joukon 
merkitykseltään ja käytöltään erilaisia verbejä. Esimerkkinä voidaan mainita verbit дуть I (tuulla, puhaltaa), 
па́хнуть I (tuoksua, haista), тепле́ть I / потепле́ть I (lämmetä), нра́виться II / понра́виться II (pitää; miellyttää / 
mieltyä) ja удава́ться I / уда́ться (onnistua). Seuraavat esimerkit havainnollistavat näiden verbien persoonaista 
ja persoonatonta käyttöä:  

persoonainen käyttö persoonaton käyttö

Ве́тер ду́ет/дул.
Tuuli puhaltaa/puhalsi.

В окно́ ду́ет/ду́ло.
Ikkunasta vetää/veti.

Ро́зы прия́тно па́хнут/па́хли.
Ruusut tuoksuvat/tuoksuivat hyvältä.

В па́рке па́хнет/па́хло ро́зами.
Puistossa tuoksuu/tuoksui ruusuilta.

Во́здух тепле́ет с ка́ждым днём.
Ilma lämpenee päivä päivältä.
В ию́не во́здух заме́тно потепле́л.
Kesäkuussa ilma lämpeni huomattavasti.

На у́лице тепле́ет с ка́ждым днём.
Ulkona lämpenee päivä päivältä.
Наконе́ц-то на у́лице потепле́ло!
Vihdoinkin ulkona lämpeni!

Де́тям нра́вится/понра́вился арбу́з.
Lapset pitävät/pitivät vesimelonista.

Де́тям нра́вится/понра́вилось спать в пала́тке.
Lapset pitävät/pitivät teltassa nukkumisesta.

Наде́юсь, что сюрпри́з уда́стся.
Toivottavasti yllätys onnistuu.
Сюрпри́з уда́лся. 
Yllätys onnistui. 

Наде́юсь, что нам уда́стся найти́ кварти́ру.
Toivottavasti onnistumme löytämään asunnon.
Нам удало́сь найти́ кварти́ру.
Onnistuimme löytämään asunnon.

Persoonaisessa käytössä verbit kongruoivat nominatiivimuotoisen kieliopillisen subjektin kanssa. 
Persoonattomassa käytössä kieliopillinen subjekti puuttuu. Tällöin predikaatti tulee preesensissä ja 
yksinkertaisessa futuurissa yksikön 3. persoonan muotoon. Preteritissä käytetään neutrimuotoa. Verbejä 
нра́виться/понра́виться ja удава́ться/уда́ться käytetään persoonattomasti ainoastaan yhdessä infinitiivin 
kanssa. Verbeihin нра́виться ja понра́виться liittyy aina imperfektiivisen aspektin infinitiivi. Imperfektiivisen 
удава́ться-verbin kanssa voidaan käyttää kumpaakin aspektia, perfektiiviseen уда́ться-verbiin sen sijaan liittyy 
aina perfektiivisen aspektin infinitiivi. (Infinitiivin aspektista ks. 17.1.1.)

Monien persoonaisten verbien kohdalla persoonaton käyttö rajoittuu lähinnä tiettyihin ilmauksiin tai 
vakiintuneisiin sanaliittoihin. Esimerkiksi: 

У меня́ захвати́ло дух от восхище́ния.
Дете́й кло́нит ко сну́ / в сон.
У него́ звени́т в уша́х.
В уша́х зазвене́ло.
В голове́ шуми́т.
В глаза́х мелька́ет.
У де́душки потемне́ло в глаза́х.
Ей не везёт в любви́. 
Нам повезло́!

Henkeni salpautui ihastuksesta.
Lapsia nukuttaa.
Hänellä soi korvissa.
Korvissa alkoi soida.
Päässä humisee.
Silmissä vilkkuu.
Isoisällä sumeni silmissä.
Hänellä ei ole onnea rakkaudessa.
Meitä onnisti!
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25.2. Persoonattomat lauseet, joissa predikaattina on predikatiivinen adverbi 

Predikatiivisia adverbeja (предикати́вные наре́чия) käytetään persoonattomien lauseiden predikaatteina 
yhdessä быть-verbin eri aikamuotojen kanssa. Muiden persoonattomien lauseiden tavoin tällaisissa lauseissa 
ei ole nominatiivimuotoista kieliopillista subjektia. Jos lauseessa on viittaus toiminnan suorittajaan tai tilan 
kokijaan, se on ilmaistu datiivimuotoisen semanttisen subjektin avulla. Esimerkiksi:

preesens 
Всем ве́село.
Мне на́до занима́ться.

Kaikilla on hauskaa.
Minun täytyy opiskella.

preteriti
Всем бы́ло ве́село.
Мне на́до бы́ло занима́ться.

Kaikilla oli hauskaa.
Minun täytyi opiskella.

futuuri
Всем бу́дет ве́село.
Мне на́до бу́дет занима́ться.

Kaikilla tulee olemaan hauskaa.
Minun täytyy opiskella [tulevaisuudessa].

Huomaa, että быть-verbistä käytetään preteritissä aina neutrimuotoa бы́ло ja futuurissa aina yksikön 3. 
persoonan muotoa бу́дет. 

Suurin osa predikatiivisista adverbeista on johdettu adjektiiveista o-päätteen avulla, mutta joukossa on 
myös muunlaisia adverbeja, kuten нельзя́ (ei saa / ei voi tehdä jtak) ja лень (jkta laiskottaa tehdä jtak). Лень-
sana on paitsi predikatiivinen adverbi myös feminiinisukuinen substantiivi (’laiskuus’). Näissäkin tapauksissa 
persoonattoman lauseen preteriti muodostetaan быть-verbin neutrimuodon avulla: 

Мне бы́ло лень гото́вить, и я реши́ла заказа́ть су́ши. En viitsinyt (/ Мinua laiskotti) valmistaa ruokaa ja 
päätin tilata sushia.

Predikatiiviset adverbit ilmaisevat:

a) olotilaa tai tunnetta 

Бы́ло о́чень прия́тно познако́миться.
Де́тям бу́дет жа́рко.
Ему́ бы́ло сты́дно.
Мне лень убира́ть.
Отцу́ тру́дно говори́ть об э́том.
Нам бы́ло жаль его́.

Oli todella mukava tutustua.
Lapsille tulee kuuma.
Häntä hävetti.
Minua laiskottaa siivota.
Isän on vaikea puhua siitä.
Meidän kävi häntä sääliksi.

b) ympäristön olosuhteita

Здесь хо́лодно.
В лесу́ ти́хо.
В кварти́ре бы́ло чи́сто и светло́.
На у́лице бы́ло темно́.
За́втра в Москве́ бу́дет жа́рко.

Täällä on kylmä.
Metsässä on hiljaista.
Asunnossa oli siistiä ja valoisaa.
Ulkona oli pimeää.
Moskovassa tulee olemaan huomenna kuuma.

c) arviota tilanteesta tai toiminnasta

Нам пора́ ложи́ться спать.
Бы́ло по́здно идти́ гуля́ть.
Ещё сли́шком ра́но встава́ть.
О́чень поле́зно гуля́ть на све́жем во́здухе.
Да́же здоро́вому челове́ку вре́дно дыша́ть 
таба́чным ды́мом.

Meidän on aika käydä nukkumaan.
Oli myöhäistä mennä ulos kävelylle.
On vielä liian aikaista nousta ylös.
On erittäin terveellistä ulkoilla raittiissa ilmassa.
Jopa terveen ihmisen on haitallista hengittää 
tupakansavua.
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d) modaalisia merkityksiä, kuten toiminnan välttämättömyyttä, mahdollisuutta, mahdottomuutta, 
toivottavuutta jne.

жела́тельно on suotavaa, on toivottavaa

мо́жно  voi, saa

на́до  täytyy

ну́жно täytyy, on tarpeen  

невозмо́жно on mahdotonta

нельзя́  ei saa (ei ole lupa); ei voi, on mahdotonta

необходи́мо on välttämätöntä

С Са́шей мо́жно говори́ть то́лько по-ру́сски.
Не на́до вызыва́ть врача́.
Мне ну́жно сходи́ть в магази́н.
При тако́м шу́ме невозмо́жно спать.
Здесь нельзя́ кури́ть.
Сча́стье нельзя́ купи́ть.

Sašan kanssa voi puhua ainoastaan venäjää.
Ei tarvitse kutsua lääkäriä paikalle.
Minun täytyy käydä kaupassa.
Tällaisessa melussa on mahdotonta nukkua.
Täällä ei saa tupakoida.
Onnea ei voi ostaa.

Muista seuraavat infinitiivin aspektiin liittyvät säännöt:

1. Нельзя́-sanan yhteydessä imperfektiivisen aspektin infinitiivi ilmaisee, että toiminta on kiellettyä (Здесь 
нельзя́ кури́ть). Perfektiivisen aspektin infinitiiviä käytetään osoittamaan toiminnan mahdottomuutta 
(Сча́стье нельзя́ купи́ть). Aspektisääntö ei kuitenkaan ole täysin ehdoton (ks. 27.3.). 

2. Ilmausten не на́до (ei pidä, ei tarvitse) ja не ну́жно (ei tarvitse) yhteydessä käytetään tavallisesti 
imperfektiivisen aspektin infinitiiviä, vaikka vastaavassa myönteisessä lauseessa olisikin perfektiivinen 
aspekti, vrt. Не на́до вызыва́ть врача́ – На́до вы́звать врача́ (infinitiivin aspektista ks. 17.1.1.).

25.3. Muita persoonattomia ilmaisuja

Edellä mainittujen tapausten lisäksi on syytä nostaa esiin seuraavat persoonattomat lausetyypit:

a) persoonattomat passiivilauseet

Muiden persoonattomien lauseiden tavoin persoonattomista passiivilauseista puuttuu kieliopillinen subjekti 
ja siten myös passiivimuodon kongruenssia ohjaava ilmaus. Näin ollen passiivimuotoinen predikaatti tulee 
oletusarvoiseen yksikön 3. persoonan muotoon tai neutrimuotoon. Esimerkiksi:

В кварти́ре не у́брано.
Ничего́ не сде́лано.
В но́мере бы́ло наку́рено.
За́втра об э́том бу́дет напи́сано во всех газе́тах.
В статье́ расска́зывается о поле́зных сво́йствах мёда.

В телепереда́че утвержда́лось, что он был 
алкого́ликом.

Asunnossa ei ole siivottu.
Mitään ei ole tehty.
Hotellihuoneessa oli tupakoitu. 
Huomenna tästä kirjoitetaan kaikissa lehdissä.
Artikkelissa kerrotaan hunajan terveyttä edistävistä 
ominaisuuksista.
TV-ohjelmassa väitettiin hänen olleen alkoholisti.

Tavallisimmin persoonattomien passiivilauseiden predikaattina on perfektiivisen aspektin verbistä muodostettu 
passiivin partisiipin preteritin lyhyt neutrimuoto, jota käytetään yhdessä быть-verbin eri aikamuotojen kanssa. 
Predikaattina voi kuitenkin olla myös ся-postfiksin avulla muodostettu imperfektiivisen aspektin verbi. On syytä 
korostaa, että valtaosa venäjän passiivilauseista on persoonaisia. (Passiivista tarkemmin ks. luku 20.)  
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b) lauseet, joissa persoonattomasti käytetty transitiiviverbi kuvaa erilaisia yllättäviä vahinkoja ja 
onnettomuuksia

Tämän lausetyypin esiintymiskonteksti on varsin rajallinen: tyypillisimmin sen avulla kuvataan luonnonvoimien 
tai niihin rinnastettavien ilmiöiden aiheuttamia yllättäviä vahinkoja ja onnettomuuksia. Suomen kielessä ei ole 
vastaavaa lausetyyppiä, joten käännösvastineena toimii persoonainen aktiivilause. Esimerkiksi:

В Твери́ ве́тром сорва́ло кры́шу шко́льной столо́вой.
В Удму́ртии двух рыбако́в уда́рило мо́лнией.

Tverissä tuuli riuhtaisi koulun ruokalan katon irti.
Udmurtiassa salama iski kahteen kalastajaan.

Rakennetta voidaan pitää aktiivin ja passiivin sekamuotona. Kuten aktiivissa akkusatiivimuotoinen suora objekti 
ilmaisee toiminnan kohteen (кры́шу, двух рыбако́в). Agentillisten passiivilauseiden tavoin lausetyyppiin kuuluu 
instrumentaalimuotoinen määre (ве́тром, мо́лнией). Se ilmaisee kausaattorin (кауза́тор) eli näissä lauseissa 
vahingon tai onnettomuuden aiheuttajan. Aikamuotona on lähes aina preteriti. Predikaattina toimiva passiivin 
partisiipin preteritin lyhyt muoto on yksikön neutrissa. Vastaavissa persoonaisissa lauseissa kausaattori ilmaistaan 
nominatiivimuotoisella kieliopillisella subjektilla, jonka kanssa aktiivimuotoinen predikaattiverbi kongruoi: 

В Твери́ ве́тер сорва́л кры́шу шко́льной столо́вой. Tverissä tuuli riuhtaisi koulun ruokalan katon irti.

  
c) puuttumista ja määrää ilmaisevat lauseet

Tähän ryhmään kuuluvien persoonattomien ilmausten rakenteellisena tunnusmerkkinä on genetiivisijainen 
määre. Lauseet osoittavat genetiivimuodolla ilmaistun tarkoitteen puuttumista tai luonnehtivat sen määrää. 
Puuttumista ilmaistaan useimmiten kielteisten omistus- ja eksistentiaalilauseiden avulla, joissa predikaattina on 
быть-verbi (ks. 24.2.1.):

preesens: нет + genetiivi У меня́ нет вре́мени. Minulla ei ole aikaa.

preteriti: нé было + genetiivi В па́рке не́ было скаме́ек. Puistossa ei ollut penkkejä.

futuuri: не бу́дет + genetiivi За́втра не бу́дет собра́ния. Huomenna ei ole kokousta.

Vastaavalla tavalla voidaan kiellon yhteydessä käyttää myös eräitä muita olemassaoloa, ilmaantumista, 
läsnäoloa tms. osoittavia verbejä ja predikatiivisia adverbeja (ks. s. 263–264): 

Отве́та на письмо́ не пришло́.
Бо́ли вообще́ не чу́вствуется.
Ничего́ не слы́шно.

Kirjeeseen ei tullut vastausta.
Kipua ei tunnu lainkaan.
Mitään ei kuulu.

Määrää ilmaiseviin persoonattomiin lausetyyppeihin kuuluu ns. kvanttorirakenne:   

Кинотеа́тров в го́роде бы́ло два.
Студе́нтов в гру́ппе бы́ло шесть.

Elokuvateattereita kaupungissa oli kaksi.
Opiskelijoita ryhmässä oli kuusi.

Kvanttorirakenteen tunnusmerkkinä on lauseenalkuinen genetiivimääre. Huomaa, että genetiivimääre on tässä 
rakenteessa aina monikossa, vrt. Кинотеа́тров в го́роде бы́ло два/пять – В го́роде бы́ло два кинотеа́тра / пять 
кинотеа́тров. Myös persoonattomat verbit хвата́ть/хвати́ть (riittää) ja недостава́ть (puuttua, olla riittämätön) 
vaativat genetiivimuotoisen täydennyksen:

Де́нег хвати́ло. 
У него́ не хвата́ет сме́лости на э́то. 
Мне недостаёт терпе́ния.
Ей недостава́ло о́пыта.

Raha riitti.
Hänellä ei riitä rohkeutta siihen. 
Kärsivällisyyteni ei riitä.
Häneltä puuttui kokemusta.
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d) не-alkuisen pronominin tai adverbin sisältävät lauseet 

Не-alkuisen pronominin tai adverbin sisältävissä persoonattomissa lauseissa infinitiivin ilmaisema toiminta 
todetaan mahdottomaksi, koska jokin toiminnan kannalta olennainen asia tai henkilö puuttuu:

Мне не́когда гото́вить.
Ма́льчику не́чего бы́ло чита́ть.
Ему́ не́ с кем посове́товаться.

Minulla ei ole aikaa laittaa ruokaa.
Pojalla ei ollut mitään luettavaa.
Hänellä ei ole ketään, jolta kysyä neuvoa.

Не-alkuisten adverbien ryhmään kuuluu myös не́зачем, jota käytettäessä infinitiivin ilmaisema toiminta 
arvioidaan turhaksi tai tarpeettomaksi. Infinitiivin aspekti on tämän adverbin yhteydessä aina imperfektiivinen. 
Esimerkiksi:

Тебе́ не́зачем там остава́ться. Sinun on turha jäädä sinne.

Tarkemmin не-alkuisen pronominin tai adverbin sisältäviä lauseita käsitellään luvussa 27.6.

Huom! Näiden tapausten (a-d) lisäksi persoonattomien lauseiden joukkoon voidaan lukea myös ns. infinitiivilauseet, 
jotka on tässä kieliopissa erotettu omaksi lausetyypikseen (ks. 17.2.).

Kertauskysymyksiä luvusta 25:   

 Persoonattomat lauseet ovat hyvin kirjava ryhmä erityyppisiä ilmaisuja. Mikä rakenteellinen seikka niitä 

yhdistää?

 Mihin kahteen pääryhmään persoonattomien ilmausten ydinjoukko voidaan jakaa predikaatin mukaan?

 Käännä venäjäksi lauseet ”Minua ei nukuta” ja ”Minua ei nukuttanut”. Missä muodossa persoonattoman 

lauseen predikaatti on preesensissä? Entä preteritissä?

 Mitä tarkoitetaan semanttisella subjektilla? Missä sijamuodossa se on edellisen kohdan käännöslauseiden 

venäjänkielisissä versioissa? Anna esimerkki persoonattomasta lauseesta, jossa semanttinen subjekti on 

akkusatiivissa.

 Mihin kahteen pääryhmään persoonattomissa lauseissa käytetyt verbit voidaan jakaa. Kumpaan ryhmään 

verbi нра́виться/понра́виться kuuluu? Entä нездоро́виться?

 Anna pari esimerkkiä predikatiivisesta adverbista. Mikä on termin venäjänkielinen vastine? Millaisia 

merkityksiä predikatiivisten adverbien avulla ilmaistaan? 

 Käännä venäjäksi lauseet ”Kaikilla on hauskaa”, ”Kaikilla oli hauskaa”, ”Kaikilla tulee olemaan hauskaa”. Mihin 

muotoon быть-verbi tulee preteritissä, entä futuurissa? 

 Missä sijamuodossa semanttinen subjekti on predikatiivisten adverbien yhteydessä, jos sellainen ilmaistaan?

 Lauseet За́втра не бу́дет собра́ния ja В кварти́ре не у́брано kuuluvat molemmat persoonattomien 

lauseiden ryhmään. Määrittele tarkemmin, mistä rakenteista on kyse.
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   KYSYMYSLAUSEET  
 (ВОПРОСИ́ТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕ́НИЯ)

Kysymys ilmaistaan venäjän kielessä

1. kysyvän sanan avulla (ks. 9.7. ja 28.4.):

Где ты у́чишься ?
Ско́лько сто́ит э́тот слова́рь?
Кому́ она́ звони́ла?

Missä opiskelet?
Paljonko tämä sanakirja maksaa?
Kenelle hän soitti?

●● Intonaatio nousee yleensä lievästi kysyvän sanan painollisen tavun kohdalla ja on sen jälkeen laskeva.

2. kysyvän intonaation avulla:

Вы бы́ли в теа́тре?
Вы бы́ли в теа́тре?
Вы бы́ли вчера́ в теа́тре?

Kävittekö teatterissa?
Teatterissako te kävitte?
Eilenkö te kävitte teatterissa?

●● Lauseessa, jossa ei ole kysyvää sanaa, intonaatio nousee voimakkaasti sen sanan painollisen tavun kohdalla, 
johon kysymys kohdistuu, ja laskee sen jälkeen nopeasti. Jos kysymys kohdistuu lauseen alussa olevaan 
sanaan, on usein luontevaa lisätä tämän sanan eteen vahvistava partikkeli э́то: Э́то вы бы́ли в теа́тре  
(Tekö kävitte teatterissa)? 

3. ли-partikkelin avulla:

Возмо́жен ли компроми́сс?
Зна́ете ли вы свои́ права́?
Ско́ро ли придёт по́езд?

Onko kompromissi mahdollinen?
Tunnetteko oikeutenne?
Tuleeko juna pian?

●● Ли-partikkeli tulee sen sanan jälkeen, johon kysymys kohdistuu. Tämä sana on pääsääntöisesti ensimmäisenä 
lauseessa. Ли-partikkelin avulla muodostettuja kysymyslauseita käytetään etenkin asiakielessä. Lisäksi sitä 
käytetään epäsuorissa kysymyslauseissa aina, kun vastaavassa suorassa kysymyksessä ei ole kysyvää sanaa:

Я не уве́рена, успе́ем ли мы вы́полнить рабо́ту  
в срок.
(suora kysymys: Мы успе́ем вы́полнить рабо́ту  
в срок?)

En ole varma, ehdimmekö saada työn valmiiksi 
määräaikaan mennessä. 
(suora kysymys: Ehdimmekö saada työn valmiiksi 
määräaikaan mennessä?)

Никто́ не знал, вы́летит ли самолёт во́время.
(suora kysymys: Самолёт вы́летит во́время ?)

Kukaan ei tiennyt, lähtisikö lentokone ajallaan.
(suora kysymys: Lähteekö lentokone ajallaan?)

●● Kuten edellä olevissa esimerkeissä ли-partikkeli on tyypillinen epätietoisuutta, epävarmuutta tai epäilystä 
ilmaisevissa yhdyslauseissa. Lisäksi sitä käytetään epäsuorissa lainauksissa (ks. s. 310).

4. partikkelien ра́зве ja неуже́ли avulla:

Ра́зве она́ ещё не прие́хала?
Неуже́ли она́ не прие́дет?

Eikö hän (todellakaan) ole vielä tullut?
Eikö hän (tosiaankaan) tule?

26.
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●● Partikkelit ра́зве ja неуже́ли ovat yleensä lauseen alussa. Ne antavat lauseelle ihmettelevän sävyn. Ра́зве viittaa 
ensisijaisesti siihen, että puhujan on vaikea uskoa lauseessa mainittava asiantila todeksi. Неуже́ли korostaa 
puhujan tunteenomaista reaktiota asiaan, jonka hän kokee yllättäväksi mutta jonka todenperäisyyttä hän ei 
epäile. 

Huom! Kysymyslauseissa käytetään usein kieltosanaa, vaikka lauseen merkitys on myönteinen (ks. s. 278 ja 
280). Tällöin kielto antaa kysymykselle kohteliaan sävyn. Esimerkiksi:

Вы не могли́ бы помо́чь мне?
У тебя́ не бу́дет вре́мени помо́чь мне?

Voisitteko auttaa minua?
Olisiko sinulla aikaa auttaa minua?

Kertauskysymyksiä luvusta 26:   

 Millä tavoin kysymys ilmaistaan venäjän kielessä?

 Mihin ли-partikkeli sijoittuu lauseessa?

 Milloin ли-partikkeli on pakollinen?

 Millaisen sävyn partikkelit ра́зве ja неуже́ли tyypillisesti antavat lauseelle?

 Mikä on kiellon funktio lauseissa tyyppiä Вы не могли́ бы помо́чь мне?
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   KIELLON ILMAISEMINEN  
 (ВЫРАЖЕ́НИЕ ОТРИЦА́НИЯ)

Kiellon ilmaisemiseen käytetään venäjän kielessä sanoja не, нет ja нельзя́. Näiden kieltosanojen yhteydessä voi 
lisäksi esiintyä kieltoa vahvistava ни-partikkeli. Sekä ни- että не-partikkelien avulla voidaan muodostaa kielteisiä 
pronomineja ja adverbeja.

27.1. Kiellon ilmaiseminen kieltosanan не avulla

Kieltosanana toimii venäjässä taipumaton kieltopartikkeli не (отрица́тельная части́ца «не»). Suomen kielessä 
kieltosana on apuverbi, joka kongruoi kieliopillisen subjektin kanssa persoonassa ja luvussa (en, et, ei, emme, 
ette, eivät). Esimerkiksi:

Ва́ся не изуча́ет фи́нский язы́к.
Бо́ря не бу́дет учи́телем.
Мы не ходи́ли в кино́.
Са́ша не рабо́тает в Mоскве́.
Ива́н не жена́т.
Почему́ ты не бу́дешь голосова́ть на вы́борах?
А́ня не лю́бит совреме́нную му́зыку.
Я не употребля́ю алкого́ль и не курю́.

Vasja ei opiskele suomea.
Borjasta ei tule opettajaa.
Emme käyneet elokuvissa.
Saša ei ole töissä Moskovassa.
Ivan ei ole naimisissa.
Mikset aio äänestää vaaleissa?
Anja ei pidä nykymusiikista.
En käytä alkoholia enkä tupakoi.

On tärkeä muistaa, että kieltolauseissa (отрица́тельное предложе́ние) suoran objektin sijamuotona käytetään 
sekä akkusatiivia että genetiiviä, esim. Я не чита́л сего́дняшнюю газе́ту / сего́дняшней газе́ты. Monessa 
tapauksessa kumpikin muoto on mahdollinen, joskaan ei välttämättä yhtä todennäköinen (tarkemmin ks. 18.1.).

Lauseissa tyyppiä Ва́ся не изуча́ет фи́нский язы́к predikaatin eteen sijoittuva kielto liittyy lauseen sisältöön 
kokonaisvaltaisesti ja kiistää sen totuusarvon: «Неве́рно, что Ва́ся изуча́ет фи́нский язы́к» (”Ei pidä paikkaansa, 
että Vasja opiskelee suomea”). Silloin kun kielto ei kohdistu koko lauseen sisältöön vaan yksittäiseen 
lauseenjäseneen, kieltosanan paikka on venäjässä ja suomessa eri. Venäjässä kieltosana on sen kieliopillisen 
elementin (sanan tai sanaliiton) edessä, johon kielto kohdistuu. Suomen kielessä kieltosana on pääverbin edellä. 
Esimerkiksi: 

Ва́ся изуча́ет не фи́нский язы́к, а исто́рию. 
Бо́ря бу́дет не учи́телем, а врачо́м.
Са́ша рабо́тает не в Mоскве́.
Мой муж жена́т не на мне, а на рабо́те.
Э́то не мой зо́нтик.
Не все фи́нны лю́бят па́риться в са́уне.

Vasja ei opiskele suomen kieltä, vaan historiaa.
Borjasta ei tule opettajaa, vaan lääkäri.
Saša ei ole töissä Moskovassa [vaan jossain muualla].
Mieheni ei ole naimisissa minun, vaan työnsä kanssa. 
Se ei ole minun sateenvarjoni [vaan jonkun muun].
Kaikki suomalaiset eivät tykkää saunoa.
(”Eivät kaikki suomalaiset tykkää saunoa.”)

Huomautuksia kieltosanan не käytöstä

1. Kun kieltosana не esiintyy lauseessa kaksi kertaa, puhutaan ns. kaksoiskiellosta, jolloin lauseen merkitys on 
myönteinen:

Я не могу́ не ду́мать о нём. En voi olla ajattelematta häntä.

27.
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2. Ilmauksessa чуть не (olla vähällä) kieltosana on aina predikaatin edessä. Transitiivisen verbin objekti on 
näissä lauseissa aina akkusatiivissa (ks. 18.1.). Suomen kielessä on vastaavissa tapauksissa myönteinen 
lause. Esimerkiksi:

Я чуть не урони́ла телефо́н в во́ду.
Мы чуть не опозда́ли на по́езд.

Olin vähällä pudottaa puhelimen veteen.
Melkein myöhästyimme junasta.

Huomaa, että чуть не -rakennetta ei voida korvata sanalla почти́, vaikka vastaavissa suomenkielisissä lauseissa 
käytetään usein melkein-sanaa.

3. Kieltosana не esiintyy retorisissa kysymys- ja huudahduslauseissa, joiden merkitys on myönteinen:

Кто не хо́чет быть счастли́вым? 
Кто в Росси́и не зна́ет Пу́шкина?
Где я то́лько не быва́л!

Kukapa ei haluaisi olla onnellinen?
Kukapa Venäjällä ei tietäisi Puškinia? 
Missäpä en olisi käynyt!

Lauseet Кто не хо́чет быть счастли́вым? ja Кто в Росси́и не зна́ет Пу́шкина? ilmaisevat epäsuorasti, että kaikki 
haluavat olla onnellisia ja kaikki tietävät Puškinin. Vastaavasti lause Где я то́лько не быва́л! sisältää implisiittisen 
väitteen, jonka mukaan puhuja on käynyt (lähestulkoon) kaikkialla. Etenkin puhutussa kielessä kieltosanan 
edessä on usein sana то́лько. Suomen vastaavissa lauseissa käytetään yleensä konditionaalia ja kysymyssanaan 
yhdistyy liitepartikkeli -pa/-pä. Venäjässä lauseet ovat pääsääntöisesti indikatiivissa. Huomaa, että lauseet 
tyyppiä Кто не лю́бит моро́женое? voivat toimia paitsi retorisena kysymyksenä (Kukapa ei pitäisi jäätelöstä?) 
myös varsinaisena kysymyksenä (Kuka ei pidä jäätelöstä?). Puheessa intonaatio osoittaa, kummassa tehtävässä 
lause toimii.

4. Kieltosanaa не käytetään toisinaan kysymysmuotoisissa pyynnöissä. Tällöin kielto antaa kysymykselle 
kohteliaan sävyn:

Вы не ска́жете/подска́жете, как дойти́ до 
ближа́йшей ста́нции метро́?
Ты не мог бы помо́чь мне?

Voisitteko neuvoa, miten lähimmälle metroasemalle 
pääsee?
Voisitko auttaa minua? 

Kohtelias kehotus voidaan ilmaista myös imperatiivilauseilla tyyppiä Скажи́те/Подскажи́те, пожа́луйста, как 
дойти́ до ближа́йшей ста́нции метро́. Toisin kuin imperatiivin yhteydessä kielteisissä kysymyslauseissa ei 
käytetä sanaa пожа́луйста (ole/olkaa hyvä). 

5. Vakiintuneissa ilmauksissa бо́льше не (ei enää), уже́ не (ei enää), ещё не (ei vielä), совсе́м не (ei lainkaan) 
kieltosanan paikka on toinen kuin suomen vastaavissa ilmauksissa:

Певи́ца бо́льше не даёт интервью́.
Он уже́ не по́мнит меня́.
Де́ти ещё не пришли́.
Я совсе́м не уве́рена в э́том.

Laulaja ei enää anna haastatteluja.
Hän ei enää muista minua.
Lapset eivät ole vielä tulleet.
En ole lainkaan varma siitä.

Viimeisessä esimerkissä kieltopartikkelin paikka voisi olla myös toinen: Я не совсе́м уве́рена в э́том. Tällöin 
myös merkitys muuttuu: ’En ole aivan varma siitä’. 

6. Kielteisissä kopulalauseissa kieltosana не ja predikaatin nominiosana eli predikatiivina toimiva adjektiivi 
kirjoitetaan tapauksesta riippuen joko yhteen tai erikseen (kopulalauseista tarkemmin ks. 24.2.2.). 
Kirjoitusasu saattaa vaikuttaa lauseen tulkintaan, joskaan ero ei aina ole kovin selkeä tai olennainen. 
Esimerkiksi: 
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Река́ не глубо́кая.
Река́ неглубо́кая.

Joki ei ole syvä.
Joki on matala.

Рома́н не́ был интере́сным.
Рома́н был неинтере́сным.

Romaani ei ollut mielenkiintoinen.
Romaani oli tylsä.

Lauseissa tyyppiä Река́ не глубо́кая ja Рома́н не́ был интере́сным kielletään vastaavan myöntölauseen ilmaisema 
asiantila. Река́ не глубо́кая ilmaisee, ettei väittämä Река́ глубо́кая pidä paikkaansa. Vastaavasti Рома́н не́ был 
интере́сным kiistää väittämän Рома́н был интере́сным. Yhteen kirjoittaminen on tavallista silloin, kun kieltosana 
antaa adjektiiville vastakohtamerkityksen, esim. неглубо́кий ≈ ме́лкий (matala), неинтере́сный ≈ ску́чный (tylsä), 
небольшо́й ≈ ма́ленький (pieni), нетру́дный ≈ лёгкий (helppo), неу́мный ≈ глу́пый (tyhmä). On syytä korostaa, 
että kieltosanan не oikeinkirjoitukseen vaikuttavia tekijöitä on muitakin. Esimerkiksi joidenkin vahvistavien 
ilmausten yhteydessä kieltosana ja adjektiivi kirjoitetaan yhteen ja toisten yhteydessä erikseen: 

А́дрес был никому́ не изве́стен.
Реше́ние далеко́/отню́дь/во́все не просто́е.

Osoite oli kaikille tuntematon.
Ratkaisu ei ole lainkaan yksinkertainen. 

Его́ поведе́ние крайне́/соверше́нно неуме́стно.
Выступле́ние бы́ло о́чень/весьма́ неуда́чным

Hänen käytöksensä on erittäin/täysin epäsopivaa.
Esitys oli erittäin/varsin epäonnistunut.

27.2. Kiellon ilmaiseminen kieltosanan нет avulla

Kieltosanaa нет käytetään:

1. kielteisissä vastauksissa:

– Вы купи́ли биле́ты на по́езд «Алле́гро»? 
– Нет, не купи́ли.

– Ostitteko liput Allegro-junaan?
– Ei, emme ostaneet.

– Ты пойдёшь на вечери́нку?
– Нет, не пойду́.

– Menetkö illanviettoon?
– Ei, en mene.

– Твоя́ ма́ма фи́нка?
– Нет, шве́дка.

– Onko äitisi suomalainen?
– Ei, vaan ruotsalainen.

2. korvaamaan toistamatta jätettyä ilmausta:

О́ля, ты хо́чешь смотре́ть му́льтики и́ли нет [= и́ли 
не хо́чешь]?
Я занима́юсь спо́ртом, а мой муж – нет  [= не 
занима́ется спо́ртом].

Olja, haluatko katsoa piirrettyjä vai et?

Harrastan urheilua, mutta mieheni ei harrasta.

3. osoittamassa jonkin asian, esineen, henkilön tms. puuttumista (ks. 24.2.1.):

В за́ле нет свобо́дных мест.
Ме́жду на́ми нет секре́тов.
У меня́ нет вре́мени.
У Ва́си нет дете́й. 

Salissa ei ole vapaita paikkoja.
Meidän välillämme ei ole salaisuuksia.
Minulla ei ole aikaa.
Vasjalla ei ole lapsia. 

Tällaiset lauseet ilmaisevat olemassaoloa tai omistamista, ja aikamuotona on preesens. Puuttuva asia, esine, 
henkilö tms. on aina genetiivissä. Preteritissä käytetään ilmausta не́ было ja futuurissa vastaavasti не бу́дет, 
esim. В за́ле не́ было свобо́дных мест (Salissa ei ollut vapaita paikkoja), За́втра у меня́ не бу́дет вре́мени 
(Huomenna minulla ei ole aikaa).
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Huom! Kieltosanan не tavoin myös нет-sanaa käytetään usein kysymyslauseissa, joiden merkitys on 
myönteinen. Lauseissa tyyppiä У тебя́ нет ру́чки ? kielto antaa kysymykselle kohteliaan pyynnön merkityksen: 
Olisiko sinulla kynää/Voisitko lainata kynää? Täsmälleen samanmuotoinen lause У тебя́ нет ру́чки ? voi ilmaista 
myös ihmetystä: Eikö sinulla ole kynää? Puheessa intonaatio osoittaa, kummassa tehtävässä lause toimii.

27.3. Kiellon ilmaiseminen predikatiivisen adverbin нельзя́ avulla

Нельзя́-sanan avulla ilmaistaan sekä kiellettyä toimintaa että toiminnan mahdottomuutta. Lauseen merkitys 
on tavallisesti riippuvainen siitä, onko нельзя́-sanan määreenä imperfektiivisen vai perfektiivisen aspektin 
infinitiivi:  

●● Imperfektiivinen aspekti osoittaa, että toiminta on kiellettyä (ei saa, ei ole lupa).
●● Perfektiivinen aspekti osoittaa, että toiminnan suorittaminen on mahdotonta (ei voi/pysty, ei ole mahdollista).

IA: toiminta on kiellettyä PA: toiminnan mahdottomuus

Чужи́е пи́сьма нельзя́ чита́ть.
Toisten kirjeitä ei saa lukea.

Про́шлое нельзя́ измени́ть.
Menneisyyttä ei voi muuttaa.

Окно́ нельзя́ бы́ло открыва́ть. 
Ikkunaa ei saanut avata.

Окно́ нельзя́ бы́ло откры́ть. 
Ikkunaa ei pystynyt avaamaan.

Edellä mainittu aspektisääntö ei kuitenkaan ole täysin yksioikoinen. Esimerkiksi toiminnan mahdottomuutta 
voidaan ilmaista imperfektiivisellä aspektilla, jos toiminta on luonteeltaan pitkäkestoista tai toistuvaa. Tämä on 
yleistä etenkin silloin, kun infinitiivinä on aspektipariton imperfektiivisen aspektin verbi:

При тако́м шу́ме нельзя́ рабо́тать.
Тебя́ нельзя́ не люби́ть!

Tällaisessa melussa on mahdotonta työskennellä.
Sinusta ei voi olla pitämättä!

Huomionarvoista jälkimmäisessä esimerkissä on myös kaksoiskielto (нельзя́ не), jonka vaikutuksesta lauseen 
merkitys on myönteinen.

Mennyt aika ilmaistaan rakenteella нельзя́ бы́ло + infinitiivi ja tuleva aika vastaavasti rakenteella нельзя́ бу́дет 
+ infinitiivi. Toiminnan suorittaja voidaan osoittaa datiivimuotoisen semanttisen subjektin avulla. Esimerkiksi: 

Студе́нтам нельзя́ опа́здывать на экза́мен.
Студе́нтам нельзя́ бы́ло опа́здывать на экза́мен.
Студе́нтам нельзя́ бу́дет опа́здывать на экза́мен.

Opiskelijat eivät saa myöhästyä tentistä.
Opiskelijat eivät saaneet myöhästyä tentistä.
Opiskelijat eivät saa myöhästyä tentistä 
[tulevaisuudessa]. 

Silloin kun нельзя́-sana ilmaisee toiminnan mahdottomuutta, se voidaan korvata sanalla невозмо́жно, esim. 
При тако́м шу́ме невозмо́жно рабо́тать, Тебя́ невозмо́жно не люби́ть! Невозмо́жно-sanan yhteydessä 
käytetään molempien aspektien infinitiivejä: imperfektiivistä aspektia käytettäessä pääpaino on itse 
toiminnassa, perfektiivinen aspekti puolestaan kiinnittää huomiota toiminnan tuloksellisuuteen tai loppuun 
suorittamiseen:

Здесь невозмо́жно отдыха́ть. 
Здесь невозмо́жно отдохну́ть. 

Täällä on mahdotonta lepäillä.
Täällä on mahdotonta saada levättyä.
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27.4. Kieltoa vahvistava ни-partikkeli

Kun ни-partikkelia käytetään kieltoa vahvistavana partikkelina, itse kielto on ilmaistu tapauksesta riippuen joko 
kieltosanan не, нет tai нельзя́ avulla. Esimerkiksi:

Он не сказа́л ни сло́ва.
Ни оди́н челове́к не пришёл.
У него́ нет ни одного́ дру́га.
На заня́тия нельзя́ опа́здывать ни на мину́ту.

Hän ei sanonut sanaakaan. 
Yksikään ihminen ei tullut.
Hänellä ei ole ainuttakaan ystävää.
Tunneilta ei saa myöhästyä minuuttiakaan.

Omistamista tai olemassaoloa ilmaisevista lauseista kieltosana нет jää puhekielessä toisinaan pois:

У неё на лице́ (нет) ни одно́й морщи́нки.
На у́лице (нет) ни души́.

Hänellä ei ole kasvoissaan ainuttakaan ryppyä.
Kadulla ei ole ristin sielua.

Yhdistelmää ни...ни käytetään suomen rinnasteisen ilmauksen ei–eikä vastineena. Tällöinkin lauseessa on jokin 
kieltosanoista не, нет tai нельзя́ (puhekielessä нет-sana jää kuitenkin toisinaan ilmaisematta). Vastaavissa 
myönteisissä lauseissa on joko и…и (sekä–että) tai как…так и (niin–kuin). Rinnasteisia lauseenjäseniä voi olla 
kaksi tai useampia: 

Он не пьёт ни ко́фе, ни чай.
vrt. Он пьёт и ко́фе, и чай.

Hän ei juo kahvia eikä teetä.
vrt. Hän juo sekä kahvia että teetä.

Я не занима́юсь ни йо́гой, ни пила́тесом.
vrt. Я занима́юсь и йо́гой, и пила́тесом.

En harrasta joogaa enkä pilatesta.
vrt. Harrastan sekä joogaa että pilatesta. 

Та́ня не говори́ла об э́том ни ма́ме, ни па́пе, ни сестре́. 
vrt. Та́ня говори́ла об э́том и ма́ме, и па́пе, и сестре́.

Tanja ei puhunut siitä äidille, isälle eikä siskolle.
vrt. Tanja puhui siitä äidille, isälle ja siskolle.

Я не была́ ни в Москве́, ни в Твери́.
vrt. Я была́ как в Москве́, так и в Твери́.

En käynyt Moskovassa enkä Tverissä.
vrt. Kävin niin Moskovassa kuin Tverissäkin.

У меня́ нет ни бра́та, ни сестры́.
vrt. У меня́ есть и брат, и сестра́.

Minulla ei ole veljeä eikä siskoa.
vrt. Minulla on sekä veli että sisko.

От э́того лека́рства (нет) ни по́льзы, ни вре́да.
vrt. От э́того лека́рства есть как по́льза, так и вре́д.

Tästä lääkkeestä ei ole hyötyä eikä haittaa. 
Tästä lääkkeestä on niin hyötyä kuin haittaakin. 

Näissä lauseissa rinnastus koskee joitain muita lauseenjäseniä kuin predikaatteja. Esimerkiksi lauseessa Он 
не пьёт ни ко́фе, ни чай on kaksi rinnasteista suoraa objektia. Huomaa kuitenkin: jos lauseessa on kaksi tai 
useampia rinnasteisia predikaatteja, joihin kielto kohdistuu, kunkin predikaatin eteen tulee kieltopartikkeli не  
ja rinnastus tapahtuu и-konjunktion avulla. И-konjunktion edessä ei tällöin ole pilkkua. Esimerkiksi:

Я не занима́юсь йо́гой и не хожу́ в тренажёрный зал.
Мой брат не употребля́ет алкого́ль и не ку́рит.
Я не смотрю́ телеви́зор и не слу́шаю ра́дио.

En harrasta joogaa enkä käy kuntosalilla.
Veljeni ei käytä alkoholia eikä tupakoi.
En katso televisiota enkä kuuntele radiota.

Suomen kielessä edellä mainittujen tapausten välillä ei ole muodollista eroa: niin predikaatteja kuin muitakin 
lauseenjäseniä rinnastettaessa käytetään kieltoilmausta ei–eikä. Ilmauksen kumpikin osa on kieltoverbi, joka 
taipuu persoonassa ja luvussa. Huomaa myös välimerkkien käyttöön liittyvä ero: venäjässä liittokonjunktion 
ни…ни osien väliin tulee pilkku. Sama koskee liittokonjunktioita и…и (sekä–että) ja как…так и (niin–kuin).
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Huomaa myös ни- ja не-partikkeleiden merkitysero seuraavan tyyppisissä tapauksissa:

Ни оди́н студе́нт не пришёл на ле́кцию. Yksikään opiskelija ei tullut luennolle.

Не оди́н студе́нт ста́лкивался с пробле́мой 
нехва́тки вре́мени.

Moni opiskelija on kohdannut ajan puutteeseen 
liittyviä ongelmia.

Kuten edellä on mainittu, ни-partikkeli toimii kieltolauseissa vahvistavana partikkelina kieltomuotoisen 
predikaatin yhteydessä. Не-partikkeli sen sijaan on itsessään kielteinen ja sijoittuu sen sanan tai sanaliiton 
eteen, johon kielto kohdistuu. Yllä olevassa esimerkkiparissa ни оди́н студе́нт korostaa, ettei opiskelijoita tullut 
paikalle yhtä ainuttakaan; не оди́н студе́нт ilmaisee, että ajan puutteen kanssa ei kamppaile ainoastaan yksi 
opiskelija. Huomaa myös seuraavien ilmausten merkitysero:

Мы ни ра́зу не говори́ли об э́том. Emme ole kertaakaan puhuneet asiasta.

Мы не раз говори́ли об э́том. Olemme puhuneet asiasta monta kertaa.

Ни ра́зу on vakiintunut ilmaus, joka voitaisiin korvata pronominiadverbilla никогда́ (ei koskaan), не раз 
puolestaan viittaa useisiin kertoihin ja on usein korvattavissa ilmauksilla tyyppiä мно́го/не́сколько раз. 

Huom! Paitsi että ни-partikkelia käytetään kieltoa vahvistavana partikkelina, se esiintyy myös myönnytystä 
ilmaisevissa sivulauseissa yhdessä kysyvän pronominin (кто, что, како́й, ско́лько) tai pronominiadverbin 
(где, как, когда́, куда́, отку́да) kanssa. Tällaiset sivulauseet ovat merkitykseltään myönteisiä. Päälause voi olla 
myönteinen tai kielteinen. Esimerkiksi:

Что я ни де́лаю, ей не нра́вится.
Когда́ я ни зайду́ к нему́, он всегда́ за́нят.

Teinpä mitä tahansa, hän ei ole tyytyväinen.
Aina kun menen käymään hänen luonaan, hän on 
varattu.

Myönnytystä ilmaisevissa sivulauseissa voidaan käyttää myös konditionaalia:

Что бы я ни де́лала, ей не нра́вится.
Кто бы он ни́ был, мы ему́ о́чень благода́рны.

Teinpä mitä tahansa, hän ei ole tyytyväinen.
Oli hän kuka tahansa, olemme hänelle hyvin kiitollisia.

27.5. Kielteisten ни-alkuisten pronominien ja adverbien käyttö

Ни-partikkelin avulla voidaan muodostaa kielteisiä pronomineja ja pronominiadverbeja. Näissä lauseissa on 
ни-alkuisen pronominin tai pronominiadverbin lisäksi aina jokin edellä mainituista kieltosanoista – tapauksesta 
riippuen joko не, нет tai нельзя́. Esimerkiksi:

Никто́ не пришёл.
Она́ ни с ке́м не танцева́ла.
Мы ни о чём не говори́ли.
Они́ никогда́ не смо́трят телеви́зор. 
Я никуда́ не пое́ду без тебя́!
У О́ли нет никако́го о́пыта рабо́ты.
У́тром пе́ред опера́цией нельзя́ ничего́ есть.

Kukaan ei tullut.
Hän ei tanssinut kenenkään kanssa.
Me emme puhuneet mistään.
He eivät koskaan katso TV:tä.
En lähde minnekään ilman sinua.
Oljalla ei ole minkäänlaista työkokemusta.
Toimenpidettä edeltävänä aamuna ei saa syödä 
mitään.

Ни-partikkeliin liittyvät pronominit (кто, что, како́й, чей) taipuvat kuten vastaavat kysyvät pronominit (ks. 9.7.).
Pronominiadverbit (где, как, когда́, куда́, отку́да) ovat ovat taipumattomia (ks. 28.4.). Mahdollinen prepositio 
tulee osien väliin. 
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27.6. Kielteisten не-alkuisten pronominien ja adverbien käyttö

Не-partikkelin avulla muodostettuja pronomineja ja pronominiadverbeja käytetään persoonattomissa lauseissa, 
joissa ne toimivat predikaattina yhdessä verbin infinitiivimuodon kanssa. Ilmaistaessa mennyttä tai tulevaa 
aikaa käytetään быть-verbiä apuverbinä (бы́ло/бу́дет + infinitiivi). Jos lauseessa on tekijän tai kokijan osoittava 
semanttinen subjekti, se on datiivissa. Esimerkiksi:

Лари́се не́чего чита́ть.
Де́душке не́ с кем игра́ть в ша́хматы.
Нам не́ о чем бы́ло говори́ть.
Ско́ро тебе́ не́ у кого бу́дет проси́ть по́мощи.
Им не́когда смотре́ть телеви́зор. 
На да́че не́где купа́ться. 

Larisalla ei ole mitään luettavaa.
Isoisällä ei ole ketään, jonka kanssa pelata šakkia.
Meillä ei ollut mitään puhuttavaa.
Kohta sinulla ei ole ketään, jolta pyytää apua. 
Heillä ei ole aikaa katsoa TV:tä.
Mökillä ei ole uimapaikkaa.

Pronomineilla не́кого (ei ketään) ja не́чего (ei mitään) ei ole nominatiivia (eikä nominatiivin kaltaista akkusatiivia). 
Muissa sijoissa pronominiosa taipuu kuten kysyvät pronominit кто ja что (ks. 9.7.).  Pronominiadverbit (где, 
когда́, куда́, отку́да) ovat taipumattomia (ks. 28.4.). Paino on aina не-osalla. Mahdollinen prepositio tulee osien 
väliin. 

Persoonattomat lauseet tyyppiä Нам не́ о чем бы́ло говори́ть (Meillä ei ollut mitään puhuttavaa) eroavat 
persoonaisista lauseista tyyppiä Мы ни о чём не говори́ли (Me emme puhuneet mistään) paitsi rakenteeltaan 
myös merkitykseltään. Нe-alkuisia pronomineja ja pronominiadverbeja käytettäessä toiminta todetaan 
mahdottomaksi. Sen sijaan lauseissa, joissa on käytetty ни-alkuisia pronomineja tai adverbeja, toiminnan 
mahdollisuus on olemassa, vaikka itse toiminta jääkin toteutumatta. Vertaa myös:

Мне не́чего де́лать.
Minulla ei ole mitään tekemistä.

Я ничего́ не де́лаю.
Minä en tee mitään.

Им не́когда смотре́ть телеви́зор. 
Heillä ei ole aikaa katsoa TV:tä.

Они́ никогда́ не смо́трят телеви́зор.
He eivät koskaan katso TV:tä.

Kertauskysymyksiä luvusta 27:   

 Käännä seuraavat lauseet suomeen ja vertaa venäjän ja suomen sanajärjestystä: Она́ у́чится не в шко́ле, а  

в университе́те; Пе́кка не жена́т; Они́ живу́т не в Ро́ссии; Я бу́ду не перево́дчиком, а учи́телем; Ксе́ния 

не лю́бит ко́фе. Milloin kieltosana on venäjässä eri paikassa kuin suomessa?

 Anna yksi venäjänkielinen esimerkki lauseesta, jossa on kaksoiskielto.

 Suomenna lauseet: Я совсе́м не уве́рена в э́том; Я не совсе́м уве́рена в э́том.

 Anna yksi venäjänkielinen esimerkki lauseesta, jossa kieltosanan нет avulla ilmaistaan jonkin asian, esineen, 

henkilön tms. puuttumista.

 Missä tehtävässä kieltosana нет toimii lauseissa tyyppiä Я занима́юсь спо́ртом, а мой муж – нет?

 Нельзя́-sanan yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota infinitiivin aspektiin. Miten lauseet Окно́ нельзя́ 

бы́ло откры́ть ja Окно́ нельзя́ бы́ло открыва́ть eroavat toisistaan merkitykseltään? 

 Mikä on ни-partikkelin tehtävä lauseissa tyyppiä Ни оди́н челове́к не пришёл; Он не сказа́л ни сло́ва?

 Muuta seuraava lause kielteiseksi: Он пьёт и ко́фе, и чай.

 Miten ilmaukset ни ра́зу ja не раз eroavat toisistaan merkitykseltään?

 Miten lauseet Мы ни о чём не говори́ли ja Нам не́ о чем бы́ло говори́ть eroavat toisistaan rakenteeltaan ja 

merkitykseltään?
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28. ADVERBIT (НАРЕ́ЧИЯ)

Adverbit ovat taipumattomia sanoja, jotka toimivat lauseessa useimmiten adverbiaalina (обстоя́тельство) ja 
ilmaisevat mm. 

●● аjankohtaa, kestoa ja toistuvuutta:

сего́дня
ле́том
но́чью 
неда́вно 

tänään 
kesällä
yöllä 
hiljattain

ра́ньше 
постоя́нно
ча́сто 
два́жды

aikaisemmin 
jatkuvasti 
usein
kahdesti

●● paikkaa:

до́ма 
там 
наверху́ 

kotona
tuolla
ylhäällä 

нале́во 
отсю́да 
сза́ди

vasemmalla, vasemmalle 
täältä
takaa

●● tapaa:

бы́стро
пешко́м
по-но́вому

nopeasti 
jalkaisin 
uudella tavalla

блестя́ще 
крити́чески
лу́чше

loistavasti
kriittisesti 
paremmin

●● määrää ja astetta: 

мно́го
ма́ло
весьма́ 

paljon 
vähän 
varsin

о́чень
сли́шком 
почти́

erittäin 
liian 
melkein, lähes

●● tarkoitusta ja syytä:

наро́чно
неча́янно
специа́льно

tahallaan 
vahingossa
erityisesti, varta vasten

поэ́тому
почему́-то
понево́ле

siksi, sen tähden, niinpä
jostain syystä
vasten tahtoa, pakosta

Koska adverbit ilmaisevat monenlaisia merkityksiä, ne myös vastaavat moniin kysymyksiin, esim.

●● когда́ (milloin), как ча́сто (kuinka usein)?
●● где (missä), куда́ (minne), отку́да (mistä)?
●● как (miten), каки́м о́бразом (millä tavalla)?
●● ско́лько (kuinka paljon), в како́й ме́ре/сте́пени (missä määrin)?
●● почему́ (miksi), заче́м (mitä varten), с како́й це́лью (missä tarkoituksessa)?  

Ве́чером (когда́ ?) мы идём в теа́тр.
Начина́ющие перево́дчики нере́дко (как ча́сто?) 
де́лают э́ту оши́бку.
Тётя А́ня живёт далеко́ (где?). 

Illalla menemme teatteriin.
Aloittelevat kääntäjät tekevät usein tämän virheen.

Anja-täti asuu kaukana. 

28.



285  VENÄJÄN KIELIOPPI  28. ADVERBIT (НАРЕ́ЧИЯ)

Велосипеди́ст поверну́л нале́во (куда́?). 
Же́ня крити́чески (как?) отно́сится к себе́.
Врачи́ мно́го (ско́лько? ) рабо́тают.
Э́та студе́нтка о́чень (в како́й ме́ре ?) стара́тельная. 
Они́ сде́лали э́то наро́чно (зачем?).

Pyöräilijä kääntyi vasemmalle. 
Ženja suhtautuu itseensä kriittisesti. 
Lääkärit tekevät paljon töitä. 
Tämä opiskelija on todella ahkera.
He tekivät sen tahallaan.

28.1. Adverbien käyttö

Adverbien tyypillisin tehtävä on toimia lauseessa adverbiaalina. Adverbiaalin tehtävässä adverbit voivat 
määrittää:

●● koko lausetta: 

Ле́том мы отдыха́ли. 
За́втра у меня́ не бу́дет вре́мени.

Kesällä lomailimme.
Huomenna minulla ei ole aikaa.

●● verbiä: 

Экскурсово́д интере́сно расска́зывал об исто́рии 
го́рода.
Вре́мя идёт бы́стро.

Opas kertoi kiinnostavasti kaupungin historiasta.

Aika kuluu nopeasti.

●● adjektiivia:

Рома́н безу́мно интере́сный.
Мой но́вый телефо́н о́чень хоро́ший.

Romaani on älyttömän mielenkiintoinen.
Uusi puhelimeni on todella hyvä.

●● toista adverbia:  

Мы сли́шком по́здно легли́ спать.
Ты так краси́во поёшь!

Menimme liian myöhään nukkumaan.
Laulat niin kauniisti!

Huomaa, että venäjässä verbiä määrittävien, etenkin tapaa ja aikaa ilmaisevien o/e-loppuisten adverbien 
tavallisin paikka on predikaattiverbin edessä, suomessa taas predikaattiverbin jäljessä. Esimerkiksi:

Сего́дня я усе́рдно рабо́тала. 
Ри́сто свобо́дно говори́т по-ру́сски.
Ари́на блестя́ще сдала́ экза́мен.
Ю́ра до́лго смотре́л на фотогра́фию.
Брат нере́дко прихо́дит к ба́бушке.

Työskentelin tänään ahkerasti.
Risto puhuu venäjää sujuvasti.
Arina suoriutui tentistä loistavasti.
Jura katsoi valokuvaa kauan.
Veli käy isoäidin luona usein. 

Adverbin paikan vaihtaminen on usein mahdollista ja etenkin puhekielessä varsin yleistä. Kirjoitetussa 
yleiskielessä tavanomaisesta poikkeava sanajärjestys voi muuttaa lauseen kommunikatiivista funktiota – 
sitä, mihin kysymykseen lauseessa ilmaistu asiantila vastaa. Esimerkiksi lause Сего́дня я усе́рдно рабо́тала 
vоidaan tulkita vastaukseksi kysymykseen Что ты де́лала сего́дня (Mitä teit tänään)? Sen sijaan lauseessa 
Сего́дня я рабо́тала усе́рдно huomio kiinnittyy tapaan: Как ты рабо́тала сего́дня (Miten työntekosi sujui 
tänään)? Adverbin siirtäminen lauseen loppuun tekee adverbista usein painokkaamman, koska lauseen 
kommunikatiivisesti tärkein osa sijoittuu kirjoitetussa kielessä yleensä lauseen loppuun. 
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Vaikka adverbit ovat adverbiaalin tehtävässä yleisiä, on tärkeä huomata, etteivät kaikki adverbiaalit ole 
adverbeja tai adverbista ja sen määreistä koostuvia adverbilausekkeita. Adverbiaalina esiintyy hyvin 
monentyyppisiä rakenteita. Etenkin prepositiosta ja nominien taivutusmuodoista koostuvat lausekkeet ovat 
yleisiä. Vertaa:

adverbi adverbiaalin tehtävässä prepositiorakenne adverbiaalin tehtävässä

Моя́ сестра́ живёт здесь.
Siskoni asuu täällä.

Моя́ сестра́ живёт в э́том до́ме.
Siskoni asuu tässä talossa.

Они́ встре́тились у́тром.
He tapasivat aamulla.

Они́ встре́тились в во́семь часо́в.
He tapasivat kello kahdeksalta.

Он наро́чно опозда́л на встре́чу.
Hän myöhästyi tapaamisesta tahallaan.

Он опозда́л из-за тебя́.
Hän myöhästyi sinun takiasi.

Lisäksi on syytä huomata, että adverbilla voi olla lauseessa myös muu kuin adverbiaalin tehtävä:

1. Oman erityisryhmän adverbien joukossa muodostavat ns. predikatiiviset adverbit (предикати́вные 
наре́чия), joita käytetään persoonattomien lauseiden predikaatteina yhdessä быть-verbin eri aikamuotojen 
kanssa. Monia o-loppuisia adverbeja voidaan käyttää sekä adverbiaalina että predikatiivisesti. Esimerkiksi:

adverbi adverbiaalin tehtävässä adverbi predikaatin tehtävässä

Людми́ла краси́во поёт.
Ljudmila laulaa kauniisti.

Здесь краси́во.
Täällä on kaunista.

Де́ти ве́село игра́ют во дворе́.
Lapset leikkivät iloisesti pihalla.

Де́тям бы́ло ве́село в лу́на-па́рке.
Lapsilla oli hauskaa huvipuistossa.

Ма́льчик говори́л ти́хо.
Poika puhui hiljaa.

В кварти́ре бы́ло ти́хо.
Asunnossa oli hiljaista.

Predikaatin tehtävässä toimivia adverbeja tarkastellaan lähemmin persoonattomien lauseiden yhteydessä 
luvussa 25.2.

2. Eräät adverbit voivat toimia paitsi adverbiaalina myös substantiivin taipumattomana määreenä eli 
kongruoimattomana attribuuttina. Tällöin ne sijoittuvat pääsanansa jälkeen. Vertaa:

adverbi verbin määreenä
(adverbiaali)

adverbi substantiivin määreenä
(kongruoimaton attribuutti)

пойти́ домо́й
lähteä kotiin

доро́га домо́й
kotimatka

говори́ть по-фи́нски 
puhua suomea

уха́ по-фи́нски
kalakeitto suomalaisittain

е́здить верхо́м
ratsastaa (matkustaa ratsain)

прогу́лка верхо́м
ratsastusretki

28.2. Adverbien muodostustapoja

Paitsi merkitykseltään myös muodoltaan adverbit ovat varsin kirjava ryhmä. Adverbeja muodostetaan ennen 
kaikkea adjektiivien pohjalta, esim. ме́дленный (hidas)  ме́дленно (hitaasti), полити́ческий (poliittinen) 

 полити́чески (poliittisesti). Monet adverbit ovat historiallisesti katsoen nominien taivutusmuotoja, jotka 
ovat ajan saatossa kivettyneet adverbeiksi, esim. ле́то (kesä)  ле́том (kesällä), пе́рвый (ensimmäinen)  
во-пе́рвых (ensiksi), свой (oma)  по-сво́ему (omalla tavallaan). Adverbeja on muodostunut myös verbien 
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partisiippimuotojen pohjalta, esim. обосно́ванный (perusteltu)  обосно́ванно (perustellusti). Lisäksi on 
adverbeja, joita ei ole johdettu mistään muusta vartalosta, esim. о́чень (erittäin), здесь (täällä), иногда́ (joskus).

Adjektiivien pohjalta muodostetut adverbit

1. Useimmista adjektiiveista voidaan muodostaa adverbimuoto o-suffiksin avulla. Pehmeävartaloisten 
adjektiivien adverbi on e-loppuinen. Esimerkiksi:

бы́стрый
весёлый
дешёвый 
интере́сный
краси́вый
хоро́ший

бы́стро
ве́село
дёшево
интере́сно
краси́во
хорошо́

nopeasti
iloisesti
halvalla
kiinnostavasti
kauniisti
hyvin

вне́шний
вну́тренний
разносторо́нний

вне́шне
вну́тренне
разносторо́нне

ulkoisesti
sisäisesti
monipuolisesti

О-loppuisia adverbeja muodostettaessa paino voi siirtyä eri tavulle, esim. весёлый  ве́село. Huomaa 
myös, että adverbit давно́ (kauan aikaa sitten; pitkän aikaa, kauan), по́здно (myöhään) ja ра́но (aikaisin) ovat 
o-loppuisia, vaikka adjektiivit да́вний (ammoinen, ikivanha; pitkäaikainen), по́здний (myöhäinen) ja ра́нний 
(aikainen) ovat pehmeävartaloisia. Adjektiivista и́скренний (vilpitön, rehellinen) muodostetulla adverbilla on 
rinnakkaiset adverbimuodot и́скренне ja и́скренно, joista jälkimmäinen on nykykielessä harvinaisempi.

Muodoltaan o-loppuiset adverbit ovat yhtäläisiä lyhyiden adjektiivien neutrimuodon kanssa. Joissakin 
tapauksissa paino saattaa kuitenkin vaihtua riippuen siitä, onko muotoa käytetty adverbiaalina vai 
predikatiivina. Esimerkiksi: 

adverbi tavan adverbiaalina adjektiivin lyhyt muoto predikatiivina 

Ма́льчик упа́л и бо́льно уши́бся.
Poika kaatui ja loukkasi itsensä pahasti.

Э́то живо́тное больно́ бе́шенством.
Tällä eläimellä on raivotauti.

2. Suffiksien -ск- ja -цк- avulla muodostetuista adjektiiveista saadaan adverbeja suffiksin -и avulla. И-loppuiset 
adverbit osoittavat yleensä tapaa. Eräissä tapauksissa adverbiin lisätään etuliite по. Joillakin adverbeilla 
on kaksi rinnakkaismuotoa, etuliitteinen ja etuliitteetön muoto, jotka eivät välttämättä ole käytössä 
yhtä yleisiä. По-etuliite esiintyy myös possessiivisista adjektiiveista suffiksin -ьи avulla muodostettujen 
adverbien alkuosana. Esimerkiksi: 

истори́ческий
крити́ческий
полити́ческий
теорети́ческий

истори́чески
крити́чески
полити́чески
теорети́чески

historiallisesti
kriittisesti
poliittisesti
teoreettisesti

дру́жеский 
дура́цкий

по-дру́жески/дру́жески
по-дура́цки (/дура́цки)

ystävällisesti, toverillisesti 
typerästi, hölmösti, hullunkurisesti

ру́сский
фи́нский
неме́цкий
де́тский

по-ру́сски
по-фи́нски
по-неме́цки 
по-де́тски 

venäjäksi
suomeksi
saksaksi 
lapsenomaisesti, lapsellisesti

ли́сий
медве́жий

по-ли́сьи
по-медве́жьи

ketulle ominaiseen tapaan, kuin kettu
karhumaisesti, kuin karhu
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По-alkuisia adverbeja käytetään puhuttaessa kielitaidosta, esim. Оле́г отли́чно говори́т по-испа́нски (Oleg 
puhuu erinomaisesti espanjaa), Вы понима́ете по-ру́сски (Ymmärrättekö venäjää)? Etuliitettä käytetään myös 
kuvattaessa jollekin henkilölle, eläimelle, kansallisuus- tai muulle ryhmälle ominaisia tapoja, luonteenpiirteitä 
tai muita asioita, esim. вести́ себя́ по-де́тски (käyttäytyä lapsellisesti), относи́ться к кому́-ли́бо по-матери́нски 
(suhtautua jkhun äidillisesti), пра́здновать Рождество́ по-европе́йски (viettää joulua eurooppalaiseen tapaan), 
улыба́ться по-америка́нски (hymyillä amerikkalaisten tapaan), гото́вить ку́рицу по-украи́нски (valmistaa 
kanaa ukrainalaisittain), безде́льничать це́лый день по-обло́мовски (laiskotella koko päivä Oblomovin tapaan), 
пры́гать по-за́ячьи (hypellä kuin jänis). Käyttäytymistä ja ominaisuuksia kuvaavat adverbit voidaan usein korvata 
konjunktiolla как (kuin) alkavalla vertailurakenteella, esim. пры́гать как за́яц.

3. Eräistä adjektiiveista voidaan muodostaa по-preposition avulla tapaa osoittavia adverbeja, joilla on datiivin 
pääte. Esimerkiksi:

друго́й
настоя́щий
но́вый
ста́рый
ле́тний

по-друго́му
по-настоя́щему
по-но́вому
по-ста́рому
по-ле́тнему

toisella tavalla
kunnollisesti, toden teolla 
uudella tavalla
vanhaan tapaan
kesäisesti

4. Joidenkin adverbien pohjana on adjektiivin prepositiollinen muoto. Esimerkiksi:

prepositio + feminiinin akkusatiivi
вручну́ю
зачасту́ю

käsin
usein

prepositio + lyhyen adjektiivin vanha 
taivutusmuoto

и́зредка
издалека́
сле́ва
спра́ва

joskus, silloin tällöin
kaukaa
vasemmalla/vasemmalta
oikealla/oikealta

Muut kuin adjektiivien pohjalta muodostuneet adverbit

1. Substantiivien pohjalta adverbeja on muodostunut pääasiassa kahdella tavalla.

a) Joidenkin (ennen kaikkea aikaa ja tapaa ilmaisevien) adverbien pohjana on substantiivin instrumentaali- 
muoto. Esimerkiksi:

ле́том
о́сенью
зимо́й
весно́й
у́тром
ве́чером
днём
но́чью
времена́ми

kesällä
syksyllä
talvella
keväällä
aamulla
illalla
päivällä
yöllä
ajoittain, aika ajoin

пешко́м
бего́м
верхо́м
шёпотом 
мимохо́дом
да́ром
целико́м 
бо́ком
места́ми

jalkaisin
juosten
ratsain
kuiskaten
ohimennen, sivumennen
ilmaiseksi, turhaan
kokonaan
kyljellään, sivuttain
paikka paikoin

b) Historian saatossa adverbeja on muodostunut myös substantiivin ja preposition yhdistelmistä. Esimerkiksi:

prepositio + genetiivi
снача́ла 
изнутри́
отча́сти

ensin, aluksi
sisältä
osittain
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prepositio + datiivi
побли́зости
понево́ле

lähettyvillä
tahtomattaan, väkisin

prepositio + akkusatiivi
наконе́ц
вверх/наве́рх
вниз

lopuksi, vihdoin
ylös
alas

prepositio + instrumentaali за́мужем naimisissa 

prepositio + prepositionaali
впереди́
вверху́/наверху́
внизу́

edessä, edellä
ylhäällä
alhaalla

2. Lukusanojen pohjalta muodostettuja adverbeja ovat mm.

одна́жды
два́жды
впервы́е
вдво́е
втро́е

kerran; eräänä päivänä
kaksi kertaa
ensimmäisen kerran
kaksinkertaisesti
kolminkertaisesti

вдвоём
втроём
на́двое
во-пе́рвых
во-вторы́х

kahdestaan
kolmestaan
kahtia, kahteen osaan
ensiksi
toiseksi

3. Pronominien pohjalta muodostettuja adverbeja ovat mm.

по-сво́ему
по-друго́му 
по-ва́шему

omalla tavallaan 
eri tavalla, toisin
teidän mielestänne, teidän 
mukaanne 

по-мо́ему
почему́
заче́м
зате́м

mielestäni 
miksi
miksi, mitä varten
sitten, sen jälkeen

4. Verbien partisiippimuotojen pohjalta muodostettuja adverbeja ovat mm.

блестя́ще
угрожа́юще 
обосно́ванно

loistavasti
uhkaavasti 
perustellusti

взволно́ванно liikuttuneesti/liikuttuneena,
kiihtyneesti/kiihtyneenä 

5. Eräät gerundit ovat muuttuneet adverbeiksi. Esimerkiksi:

си́дя 
сто́я
лёжа

istuen
seisten
maaten

мо́лча
шутя́
не́хотя

vaieten 
leikillään, leikiten
haluttomasti, vastentahtoisesti

28.3. Adverbien vertailuasteet

Kvalitatiivisista eli laatuadjektiiveista muodostetuilla adverbeilla on komparatiivi- ja superlatiivimuodot.

Komparatiivi

Adverbien komparatiivi (сравни́тельная сте́пень наре́чий) muodostetaan samalla tavalla kuin vastaavien 
adjektiivien komparatiivimuodot ja sillä on kaksi ilmaisutapaa: yksinkertainen ja yhdistetty. Yksinkertainen 
komparatiivi muodostetaan päätteiden -ee ja -e avulla. E-päätettä käytetään, kun sanan vartalossa tapahtuu 
konsonanttivaihteluita tai muodostus on muuten poikkeuksellinen. Yhdistetty komparatiivi muodostetaan 
liittämällä adverbin positiivimuodon eteen sana бо́лее tai ме́нее. (Muodostuksesta tarkemmin ks. 5.4.)
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positiivi yksinkertainen komparatiivi yhdistetty komparatiivi

интере́сно 
(kiintoisasti)

интере́снее 
(kiintoisammin)

бо́лее интере́сно
(kiintoisammin)

ме́нее интере́сно
(ei niin kiintoisasti)

глубоко́ 
(syvällisesti)

глу́бже
(syvällisemmin)

бо́лее глубоко́
(syvällisemmin)

ме́нее глубоко́
(ei niin syvällisesti)

Esimerkiksi:

Ка́тя поёт лу́чше меня́ / лу́чше, чем я. 
Говори́ ти́ше!
Сего́дня я рабо́тала усе́рднee / бо́лее усе́рдно,  
чем вчера́.
Ге́на расска́зывает интере́снее / бо́лее интере́сно, 
чем ты.
Нам на́до де́йствовать реши́тельнее / бо́лее 
реши́тельно.

Katja laulaa minua paremmin / paremmin kuin minä.
Puhu hiljempaa!
Työskentelin tänään ahkerammin kuin eilen.

Gena kertoo kiinnostavammin kuin sinä.

Meidän on toimittava päättäväisemmin.

Adjektiivien tavoin yksinkertaisen komparatiivin yhteydessä vertailun kohde voidaan ilmaista kahdella eri 
tavalla: genetiivillä (лу́чше меня́) tai rakenteella чем + nominatiivi (лу́чше, чем я). Yhdistetyn superlatiivin 
yhteydessä vertailun kohde on чем-sanan jälkeen nominatiivissa (бо́лее интере́сно, чем ты). Чем-sana 
erotetaan muusta lauseesta pilkulla toisin kuin suomen kuin-sana vastaavissa tapauksissa.

Adjektiivien tavoin myös adverbien yksinkertaisiin komparatiivimuotoihin voi liittyä etuliite по. Se voi tuoda 
ilmaukseen lisämerkityksen ’hieman, jonkin verran’, mutta varsinkin puhutussa kielessä etuliite esiintyy usein 
ilman selkeää lisämerkitystä. Esimerkiksi: 

Говори́ погро́мче, пожа́луйста!
Дава́й пойдём поме́дленнее. 
Она́ пришла́ попо́зже.

Ole hyvä ja puhu (hieman) kovempaa!
Kävellään (vähän) hitaammin.
Hän tuli (vähän) myöhemmin.

Erikseen on syytä panna merkille rakenne как мо́жно + adverbin komparatiivimuoto:

Я стара́юсь занима́ться спо́ртом как мо́жно ча́ще.
Приходи́ как мо́жно скоре́е.

Pyrin harrastamaan liikuntaa mahdollisimman usein.
Tule niin pian kuin mahdollista.

  
Rakenne как мо́жно + adverbin komparatiivimuoto on kaikkein yleisin ja useimmiten myös luontevin vastine 
sanaliitoille tyyppiä ”mahdollisimman usein” ja ”niin usein kuin mahdollista”.     

Huomaa myös seuraavat komparatiivirakenteet:

Мир меня́ется всё быстре́е и быстре́е.
Со́лнце све́тит всё я́рче (и я́рче). 

Maailma muuttuu yhä nopeammin ja nopeammin.
Aurinko paistaa yhä kirkkaammin (ja kirkkaammin).

Со́лнце све́тит ещё я́рче, чем вчера́.
На у́лице ста́ло ещё холодне́е.

Aurinko paistaa vielä kirkkaammin kuin eilen.
Ilma ulkona muuttui vielä kylmemmäksi.

Ilmauksia tyyppiä всё я́рче (и я́рче) voidaan käyttää vain imperfektiivisten verbimuotojen yhteydessä. 
Ilmaukset tyyppiä ещё я́рче voivat liittyä kumman tahansa aspektin verbiin. 
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Superlatiivi

Adverbien superlatiivi (превосхо́дная сте́пень наре́чий) muodostetaan liittämällä yksinkertaisen komparatiivi- 
muodon jälkeen genetiivimuoto всего́ tai всех. Всех-muodon käyttö on tavallista silloin, kun kyse on elollisten 
välisestä vertailusta, muissa tapauksissa käytetään всего́-muotoa. Kirjakielessä käytetään myös adverbien 
наибо́лее ja наиме́нее avulla muodostettua superlatiivimuotoa. 

Бо́льше всего́ я люблю́ моло́чный шокола́д / рисова́ть.
О́ля пла́вает быстре́е всех.
В како́е вре́мя су́ток лю́ди рабо́тают наибо́лее  
(/наиме́нее) эффекти́вно?

Eniten pidän maitosuklaasta / piirtämisestä.
Olja ui kaikkein nopeimmin.
Mihin vuorokaudenaikaan ihmiset työskentelevät 
kaikkein tehokkaimmin (/tehottomimmin)?

28.4. Pronominiadverbit 

Oman erityisryhmän adverbien joukossa muodostavat ns. pronominiadverbit (местоиме́нные наре́чия), joilla 
on kahden sanaluokan piirteitä. Muiden adverbien tavoin ne ovat taipumattomia ja ilmaisevat mm. aikaa, 
paikkaa, tapaa ja syytä. Pronominien tavoin niiden viittauskohde tulkitaan aina puhetilanteen tai tekstiyhteyden 
perusteella. Pronominiadverbit voivat olla kysyviä, demonstratiivisia, kielteisiä, definiittisiä tai indefiniittisiä.

1. Kysyvät pronominiadverbit, esim.

где? (missä?) когда́? (milloin?) почему́? (miksi? mistä syystä?)

куда́? (minne?) как? (miten?) заче́м? (miksi? missä tarkoituksessa?)

отку́да? (mistä?)

Huom! Kysyviä pronominiadverbeja käytetään myös relatiivilauseissa (ks. 9.10.).

2. Demonstratiiviset pronominiadverbit, esim.

там (tuolla) сюда́ (tänne) тогда́ (silloin, tuolloin)

здесь (tässä, täällä) отту́да (tuolta, sieltä) зате́м (sen jälkeen)

туда́ (sinne, tuonne) так (niin) поэ́тому (siksi)

3. Kielteiset pronominiadverbit (ks. 27.5. ja 27.6.), esim.

нигде́ (ei missään)
не́где (ei ole missä)

никуда́ (ei minnekään)
не́куда (ei ole minne)

ниотку́да (ei mistään)
не́откуда (ei ole mistä)

никогда́ (ei milloinkaan)
не́когда (ei ole aikaa)

ника́к (ei mitenkään)

4. Definiittiset pronominiadverbit, esim.

всегда́ (aina) иногда́ (joskus) везде́/всю́ду/повсю́ду (kaikkialla)

5. Indefiniittiset pronominiadverbit (ks. 9.9.), esim.

где́-то (jossakin)
где́-нибу́дь (jossakin)
ко́е-где́ (jossakin)

куда́-то (jonnekin)
куда́-нибу́дь (jonnekin) 
ко́е-куда́ (jonnekin)

отку́да-то (jostakin)
отку́да-нибу́дь (jostakin)
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когда́-то (joskus)  
когда́-нибу́дь (joskus)  
ко́е-когда́ (joskus)

ка́к-то (jotenkin)
ка́к-нибу́дь (jotenkin)
ко́е-ка́к (jotenkin)

Esimerkkejä pronominiadverbien käytöstä:

Куда́ ты идёшь? 
Почему́ она́ така́я гру́стная? 

Mihin olet menossa? 
Miksi hän on niin surullinen?

Смотри́ сюда́!
Тогда́ он был ещё ребёнком.

Katso tänne!
Tuolloin hän oli vielä lapsi.

Мы никогда́ не отдыха́ем.
Нам не́когда отдыха́ть.

Emme lomaile koskaan.
Meillä ei ole aikaa viettää lomaa.

Он побыва́л везде́. Hän on käynyt kaikkialla.

Пойдём куда́-нибу́дь ве́чером!
Они́ пошли́ куда́-то. Не зна́ю куда́.

Mennään jonnekin illalla!
He menivät jonnekin. En tiedä minne.

Kertauskysymyksiä luvusta 28:  

 Millaisia merkityksiä adverbit ilmaisevat? Anna muutama venäjänkielinen esimerkki.

 Mikä on adverbien tavanomaisin lauseenjäsentehtävä?  

 Alleviivaa adverbi lauseesta Э́то о́чень хоро́шая кни́га. Mitä sanaa tai ilmausta se määrittää?

 Lauseessa В кварти́ре бы́ло ти́хо adverbi ти́хо toimii predikaatin tehtävässä yhdessä быть-verbin kanssa. 

Nimeä lausetyyppi.

 Muodosta adverbit adjektiiveista ра́нний, прия́тный, истори́ческий ja весёлый.

 Muodosta yksinkertaiset komparatiivimuodot adverbeista ме́дленно, хорошó, ти́хо ja интере́сно. 

 Miten sanaliitto tyyppiä ”mahdollisimman usein / niin usein kuin mahdollista” on luontevinta kääntää 

venäjäksi?

 Mikä on termin местоиме́нное наре́чие vastine suomessa? Anna pari venäjänkielistä esimerkkiä tähän 

ryhmään kuuluvista sanoista.
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29. KONJUNKTIOT (СОЮ́ЗЫ)

Konjunktiot ovat sidesanoja, joiden avulla voidaan yhdistää joko lauseita tai lauseenjäseniä. Rakenteeltaan 
konjunktiot voivat koostua yhdestä tai useammasta sanasta. Yksisanaisia eli yksinkertaisia konjunktioita ovat 
mm. но (mutta), что (että) ja е́сли (jos). Monisanaisia eli liittokonjunktioita ovat mm. так как (koska), и…и 
(sekä–että) ja не то́лько…но и (ei ainoastaan–vaan myös). 

Konjunktiot jaetaan venäjässä kahteen pääryhmään: rinnastuskonjunktioihin (сочини́тельные сою́зы) ja 
alistuskonjunktioihin (подчини́тельные сою́зы). 

29.1. Rinnastuskonjunktiot 

Rinnastuskonjunktioita (сочини́тельные сою́зы) käytetään yhdistämään kahta tai useampaa samanarvoista 
lauseenjäsentä tai lausetta. Esimerkiksi:

На́стя купи́ла я́блоки, гру́ши и бана́ны.  
(rinnasteiset objektit)

Nastja osti omenoita, päärynöitä ja banaaneja.

Пётр лю́бит коме́дии, а я предпочита́ю 
документа́льные фи́льмы. 
(rinnasteiset lauseet)

Pjotr pitää komedioista, minä puolestani pidän 
enemmän dokumenttielokuvista.

Merkityksensä puolesta rinnastuskonjunktiot jaetaan kolmeen pääryhmään: kopulatiivisiin, adversatiivisiin ja 
disjunktiivisiin konjunktioihin.

1. Kopulatiiviset konjunktiot (соедини́тельные сою́зы)

Kopulatiivisten konjunktioiden avulla ilmaistaan, että toisiinsa kytketyillä sanoilla, sanaliitoilla tai lauseilla on 
käyttökontekstissaan jotakin yhteistä ja että ne ovat yhtä lailla päteviä tai tosia. Alle on koottu kopulatiivisista 
konjunktioista tavallisimmat.

и = ja

1. Ма́ша и Са́ша у́чатся в МГУ. Maša ja Saša opiskelevat MGU:ssa.

2. Леони́д умы́лся, оде́лся и поза́втракал. Leonid peseytyi, pukeutui ja söi aamupalan.

3. Дождь зако́нчился, и мы пошли́ гуля́ть. Sade loppui ja me lähdimme kävelylle.

4. На у́лице шёл дождь и бы́ло дово́льно хо́лодно. Ulkona satoi vettä ja oli melko kylmä.

●● Esimerkissä (1) on rinnasteiset subjektit (Ма́ша и Са́ша), esimerkissä (2) taas rinnasteiset predikaatit 
(умы́лся, оде́лся и поза́втракал). Kun и-konjunktiota käytetään itsenäisten eli rakenteeltaan kokonaisten 
päälauseiden yhdistämiseen, sen eteen tulee pilkku, kuten esimerkissä (3). Pilkkua ei käytetä, kun 
и-konjunktiolla alkavalla lauseella on edeltävän päälauseen kanssa yhteinen lauseenjäsen, kuten esimerkissä 
(4) paikan adverbiaali на у́лице.

●● Luetteloissa kahden viimeisen sanan välistä puuttuu usein и-konjunktio: 

5. Мы купи́ли о́вощи, фру́кты, молоко́, я́йца. Ostimme vihanneksia, hedelmiä, maitoa ja 
kananmunia.

29.
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а та́кже = ja, ja lisäksi, sekä

6. Она́ говори́т по-англи́йски, по-неме́цки,  
по-францу́зски, а та́кже по-кита́йски.

Hän puhuu englantia, saksaa ja ranskaa ja lisäksi 
kiinaa.

7. Ва́ся собира́ет почто́вые ма́рки и откры́тки,  
а та́кже стари́нные моне́ты.

Vasja kerää postimerkkejä ja postikortteja ja lisäksi 
vanhoja rahoja.

8. В ко́нкурсе уча́ствовали кома́нды из Санкт-
Петербу́рга, Москвы́, Яросла́вля, Сама́ры и 
други́х росси́йских городо́в, а та́кже из сосе́дней 
Финля́ндии.

Kilpailuun osallistui joukkueita Pietarista, 
Moskovasta, Jaroslavlista, Samarasta ja muista 
Venäjän kaupungeista sekä naapurimaa Suomesta.

●● Liittokonjunktion а та́кже edessä on aina pilkku.
●● А та́кже muistuttaa и-konjunktiota, koska molemmat ovat merkitykseltään lisääviä. Niiden käytössä on 

kuitenkin selviä eroja. И on neutraalisti lisäävä tai listaava, ja se on käytöltään selvästi laaja-alaisempi.  
A та́кже on korostavasti lisäävä ja toisinaan jopa erillisyyttä tähdentävä. A та́кже tavallaan jakaa rinnastettavat 
omiin erillisiin ryhmiinsä samalla usein painottaen vertailun tai vastakkainasettelun näkökulmaa. A та́кже 
-konjunktion avulla voidaan paitsi lisätä rinnasteisia elementtejä myös välttää toistamasta и-konjunktiota. 
Toisinaan sen käyttö voi olla tarpeen selvyyden vuoksi.

и…и = sekä–että

как…так и = niin–kuin

9. Ми́ла занима́ется и пла́ванием, и лёгкой атле́тикой. Mila harrastaa sekä uintia että yleisurheilua.

10. Певи́ца популя́рна как в Росси́и, так и за рубежо́м. Laulaja on suosittu niin Venäjällä kuin ulkomaillakin. 

11. А́ня звони́ла и мне, и ма́ме, и ба́бушке. Anja soitti sekä minulle, äidille että isoäidille.

●● Toisin kuin suomessa kopulatiivisten liittokonjunktioiden toisen osan eteen tulee pilkku. Poikkeuksen 
muodostavat vakiintuneet ilmaukset tyyppiä и туда́ и сюда́ (sinne tänne), и день и ночь (yötä päivää). 

●● Jos liittokonjunktiota и…и käytettäessä rinnasteisia lauseenjäseniä on kolme tai useampia, и-sana toistuu ja 
sen edessä on pilkku (11).

ни…ни = ei–eikä

12. Я не могу́ прийти́ ни сего́дня, ни за́втра. En pääse tulemaan tänään enkä huomenna.

13. Тeбе́ нельзя́ расска́зывать об э́том ни Ма́ше, ни 
Ва́не. 

Et saa kertoa tästä Мašalle etkä Vanjalle.  

14. Её муж не ест ни мя́са, ни яи́ц, ни моло́чных 
проду́ктов. 

Hänen miehensä ei syö lihaa, kananmunia eikä 
maitotuotteita.

15. У Са́ши нет ни вре́мени, ни де́нег. Sašalla ei ole aikaa eikä rahaa.

●● Liittokonjunktion ни…ни jälkimmäisen ни-osan eteen tulee pilkku. Tässä suhteessa se eroaa suomen kielen 
vastaavasta ilmauksesta ei–eikä. Venäjässä poikkeuksen pilkkusääntöön muodostavat vakiintuneet ilmaukset 
tyyppiä ни туда́ ни сюда́ (ei sinne eikä tänne), ни ры́ба ни мя́со (ei lintu eikä kala).

●● Jos rinnasteisia lauseenjäseniä on kolme tai useampia, ни-sana toistuu ja sen edessä on pilkku (14).
●● Konjunktiota ни…ни käytetään rinnasteisten lauseenjäsenten yhdistämiseen. Tällöin lauseessa on aina jokin  

kieltosanа (не, нет, нельзя́). Puhekielessä нет-sana voi kuitenkin jäädä ilmaisematta: У него́ (нет) ни вре́мени, 
ни де́нег. 

●● Konjunktiota ни…ни ei käytetä predikaatteja rinnastettaessa. Tällöin rinnastus tapahtuu и-konjunktion 
avulla ja kunkin predikaatin edessä on kieltopartikkeli не: Она́ не лю́бит борщ и не уме́ет его́ гото́вить 
(Hän ei pidä borssikeitosta eikä osaa valmistaa sitä). Tämä on tärkeä muistaa, koska suomessa vastaavaa 
rakennetta (ei–eikä) käytetään myös predikaatteja rinnastettaessa (ks. s. 281).
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не то́лько…но и = ei ainoastaan–vaan myös, paitsi–myös

16. Джон не то́лько поёт и игра́ет на гита́ре, но и 
сам пи́шет му́зыку. 

John ei ainoastaan laula ja soita kitaraa, vaan myös 
säveltää itse musiikkia.

17. Мы нашли́ не то́лько я́годы, но и грибы́. Löysimme paitsi marjoja myös sieniä.

18. И́ра ката́ется на велосипе́де не то́лько ле́том, но 
и в друго́е вре́мя го́да.

Ira ei pyöräile ainoastaan kesällä, vaan myös muina 
vuodenaikoina.

●● Liittokonjunktion не то́лько…но и jälkimmäisen osan edessä on aina pilkku. Suomessa pilkun käyttö ei ole 
vaan-sanan yhteydessä pakollista, eikä rakenteessa paitsi–myös tarvita pilkkua.

●● Konjunktion не то́лько…но и avulla puhuja asettaa yhdyslauseessa kuvatut asiantilat eriarvoiseen asemaan 
siten, että jälkimmäinen lause saa ensimmäistä suuremman painoarvon. 

●● Huomaa, että yhdyslauseen ensimmäisessä osassa kieltosanan paikka voi olla suomessa ja venäjässä 
eri, kuten muutenkin kiellon yhteydessä (ks. s. 277). Suomen kieltosana on verbi, ja sen paikka on aina 
pääverbin edessä. Venäjässä не то́лько sijoittuu sen kieliopillisen elementin eteen, joka halutaan liittää 
yhteen toisen samassa lauseenjäsentehtävässä toimivan sanan tai sanaliiton kanssa. Esimerkissä (16) kyse 
on lauseen predikaattina toimivasta verbi-ilmauksesta (поёт и игра́ет на гита́ре). Tällöin venäjän ja suomen 
sanajärjestys käy yksiin, muissa tapauksissa kieltosana sijoittuu eri paikkaan. Esimerkissä (17) не то́лько 
liittyy lauseen objektiin (я́годы) ja esimerkissä (18) adverbiin (ле́том). 

2. Adversatiiviset konjunktiot (противи́тельные сою́зы)

Adversatiivisten konjunktioiden avulla ilmaistaan mm. vastakohtaa, kontrastia, ristiriitaa, rajoitusta, yhteen- 
sovittamattomuutta ja odotuksenvastaisuutta. Adversatiivisista konjunktioista tavallisimmat ovat а ja но.

а = vaan (kiellon jälkeen); ja, kun taas, sen sijaan, mutta

1. Мари́на не ру́сская, а фи́нка. Marina ei ole venäläinen, vaan suomalainen.

2. Мы жи́ли не в оте́ле, а у хоро́ших друзе́й. Emme asuneet hotellissa, vaan hyvien ystävien 
luona. 

3. Пиши́ ру́чкой, а не карандашо́м. Kirjoita kuulakärkikynällä äläkä lyijykynällä.

4. Ди́ма пошёл к друзья́м, а О́ля оста́лась до́ма. Dima meni ystäviensä luo, mutta Olja jäi kotiin.

5. Анто́н лётчик, а Али́на фото́граф. Anton on lentäjä ja Alina valokuvaaja.

6. Зимо́й кита́йцы пьют чёрный чай, а ле́том 
зелёный. 

Talvella kiinalaiset juovat mustaa teetä ja kesällä 
vihreää.

●● A-konjunktion edessä on aina pilkku; suomen kielessä pilkun käyttö ei ole vastaavissa tapauksissa aina 
tarpeellista tai pakollista.

●● Kun a-konjunktion avulla rinnastetaan kaksi lauseenjäsentä, on toisen edessä aina kieltosana не (1–3). Usein 
jokin asiantila tai ominaisuus ensin kiistetään ja a-konjunktion avulla sille esitetään korvaava vaihtoehto (1–2).  
Suomessa a-konjunktion vastineena on tällöin vaan-konjunktio. Korvaava vaihtoehto voidaan mainita 
myös ensin, jolloin kielto sijoittuu a-konjunktion jälkeen (3). Tällöin a-konjunktion vastineena on suomessa 
liitepartikkeli -kä.

●● A-konjunktion sisältävässä yhdyslauseessa puhuja tyypillisesti asettaa vastakkain kaksi asiantilaa, jotka 
ovat toisistaan riippumattomia; asiantilat eivät siis ole toisiinsa nähden yhteensovittamattomia eikä niiden 
välillä ole loogista ristiriitaa. Esimerkeissä (4–6) kyse on siitä, mitä kukin teki, kuka on ammatiltaan mikäkin ja 
milloin kiinalaiset juovat mitäkin teetä. Suomen kielessä a-konjunktion vastineeksi voivat näissä tapauksissa 
sopia ’ja, mutta, kun taas, sen sijaan’. Venäjässä käytetään vastaavassa merkityksessä a-konjunktion lisäksi 
myös mm. alistuskonjunktiota тогда́ как (kun taas, sitä vastoin, puolestaan), esim. Ди́ма пошёл к друзья́м, 
тогда́ как О́ля оста́лась до́ма (Dima meni ystäviensä luo, kun taas Olja jäi kotiin).
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●● Joitakin a-konjunktion käyttötapauksia ei voida selvästi liittää edellä mainittuihin tapauksiin. Toisinaan 
a-konjunktion käyttöön voi liittyä ajatus puhujan tuomitsevasta suhtautumisesta. Esimerkissä (7) 
a-konjunktiolla alkavan lauseen kuvaama toiminta (ты беспоко́ишь его́) poikkeaa siitä, mikä puhujan 
mielestä olisi kyseisessä tilanteessa (Ко́стя бо́лен) sopivaa tai odotuksenmukaista. 

7. Ко́стя бо́лен, а ты его́ беспоко́ишь. Kostja on sairaana, mutta sinä sen kun häiritset 
häntä.

●● A-konjunktio esiintyy myös liittokonjunktiossa а то (tai muuten, muutoin). Konjunktiolla а то alkavassa 
lauseessa esitetään tyypillisesti jollain tapaa epätoivottu lopputulos tai vaihtoehto tapahtumien kululle, 
mikäli edellä olevassa lauseessa ilmaistu asiantila ei toteudu. A то voidaan usein korvata sanalla ина́че 
(muutoin). Esimerkiksi:

8. Поторопи́сь, а то (/ина́че) опозда́ем на по́езд. Pidä kiirettä tai muuten myöhästymme junasta.

но = mutta (kuitenkin, siitä huolimatta)

9. Э́тот смартфо́н недорого́й, но о́чень хоро́ший. Tämä älypuhelin on halpa, mutta todella hyvä.

10. Все уста́ли, но продолжа́ли рабо́тать. Kaikki olivat väsyneitä, mutta jatkoivat työntekoa.

11. Мы уча́ствовали в соревнова́ниях, но призово́го 
ме́ста не за́няли.

Osallistuimme kilpailuihin, mutta emme 
saavuttaneet palkintosijaa.

12. Я собира́лся продо́лжить чте́ние, но разда́лся 
звоно́к в дверь.

Olin aikeissa jatkaa lukemista, mutta ovikello soi.

13. Во́ва хоте́л пойти́ на конце́рт, но не смог, потому́ 
что заболе́л.

Vova olisi halunnut mennä konserttiin, mutta ei 
voinut, koska sairastui.

●● Но-konjunktion edessä on aina pilkku; suomen kielessä pilkun käyttö ei ole vastaavissa tapauksissa aina 
tarpeellista tai pakollista.

●● Но-konjunktiota käytetään rinnastettaessa kaksi lauseenjäsentä tai lausetta, jotka ovat merkitykseltään 
jollain tapaa yhteensovittamattomia tai ristiriidassa keskenään. Usein kyse on siitä, että но-konjunktion 
avulla rinnastettu ominaisuus tai asiantila poikkeaa jossain suhteessa odotuksenmukaisesta. Lauseeseen 
(9) sisältyy ristiriita, jos taustaoletuksena on, ettei halvalla (yleensä) saa hyvää älypuhelinta. Esimerkissä (10) 
jälkimmäisessä lauseessa kuvattu asiantila on ristiriidassa odotuksenmukaisen ja järkeenkäypänä pidetyn 
toiminnan kanssa; odotustenmukaista olisi lopettaa työnteko, kun väsymys iskee. Esimerkissä (11) tausta-
ajatuksena on, että palkintosija olisi ollut saavutettavissa tai ainakin sitä lähdettiin tavoittelemaan. Но-
konjunktiota käytetään usein myös silloin, kun jokin odottamaton käänne vaikuttaa tapahtumien kulkuun 
siten, että toivottu tai suunniteltu toiminta keskeytyy tai jää toteutumatta (12–13). 

●● Но-konjunktion tavoin käytetään toisinaan myös konjunktiota одна́ко (mutta, kuitenkin), esim. Мы уча́ствовали 
в соревнова́ниях, одна́ко призово́го ме́ста не за́няли.  

А- ja но-konjunktioiden vertailua

Rinnasteisissa yhdyslauseissa sekä a- että но-konjunktion käännösvastineena voidaan usein käyttää 
suomen mutta-konjunktiota. A- ja но-konjunktiot eivät silti ole samanmerkityksisiä. A-konjunktio korostaa 
vastakkainasettelua, kontrastia tai vertailun näkökulmaa, ja se voidaan usein suomentaa ’sen sijaan, kun taas’. 
Но-konjunktio sitä vastoin korostaa ristiriitaa tai odotuksenvastaisuutta, ja se voidaan usein suomentaa ’siitä 
huolimatta, kuitenkin, sittenkin’. Seuraavat esimerkkiparit havainnollistavat asiaa:

14. Здесь тепло́, но мне хо́лодно. 
Täällä on lämmintä, mutta [= siitä huolimatta] 
minulla on kylmä. 

Здесь тепло́, а там хо́лодно.
Täällä on lämmintä, mutta [= kun taas] tuolla on 
kylmä.
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15. Вчера́ бы́ло со́лнечно, но мы не пошли́ гуля́ть.
Eilen oli aurinkoista, mutta [= siitä huolimatta] 
emme menneet kävelylle.

Вчера́ бы́ло со́лнечно, а сего́дня шёл дождь.
Eilen oli aurinkoista, mutta [= sen sijaan] tänään 
satoi.

16. Мари́я шла пешко́м, но добрала́сь до ме́ста 
ра́ньше И́горя.
Maria meni jalkaisin, mutta saapui perille ennen 
Igoria.
[oletusarvona on, että Igor saapuu perille ennen 
Mariaa]

Мари́я шла пешко́м, a И́горь е́хал на авто́бусе.
Maria meni jalkaisin, mutta [= kun taas] Igor 
matkusti bussilla.

17. Пётр пое́хал на да́чу, но его́ жена́ оста́лась до́ма.
Pjotr lähti mökille, mutta hänen vaimonsa jäi 
kotiin.
[oletusarvona on, että vaimo lähtee mukaan]

Пётр пое́хал на да́чу, а его́ жена́ оста́лась до́ма.
Pjotr lähti mökille, mutta [= kun taas] hänen 
vaimonsa jäi kotiin.
[pariskunnan tunteville ihmisille tässä ei ole mitään 
yllättävää]

Huom! Puhekielessä но-konjunktion tilalla voi toisinaan olla a-konjunktio. Tällaiset lauseet eivät ole tyylisävyltään 
neutraaleja; ne ilmaisevat aina puhujan emotionaalista suhtautumista lauseen sisältöön. Seuraavassa esimerkissä 
a-konjunktio korvaa но-konjunktion ja ilmaisee paitsi odotuksenvastaisuutta myös puhujan ihmetystä (’onpa 
omituista, että asia on näin’):

18. Он свобо́дно говори́т по-неме́цки, а пи́шет с 
ужа́сными оши́бками. 

Hän puhuu saksaa sujuvasti, mutta tekee 
kirjoittaessaan kamalia virheitä.

A- ja но-konjunktioiden lisäksi adversatiivisten konjunktioiden ryhmään kuuluvat mm.: 

зато́ = mutta, sitä vastoin, sen sijaan

же = (kun) taas, mutta, sen sijaan

19. У нас нет телеви́зора, зато́ есть ноутбу́к и 
интерне́т.

Meillä ei ole TV:tä, mutta kannettava tietokone ja 
internet on.

20. В кино́ мы опозда́ли, зато́ прекра́сно провели́ 
ве́чер, гуля́я по го́роду.

Myöhästyimme elokuvista, mutta sen sijaan 
vietimme ihanan illan kaupungilla kävellen.

21. Но́чью шёл дождь, зато́ уже́ у́тром я́рко свети́ло 
со́лнце.

Yöllä satoi vettä, mutta jo aamulla aurinko paistoi 
kirkkaasti.

22. Все ушли́ домо́й, Андре́й же оста́лся на рабо́те. Kaikki lähtivät kotiin, mutta Andrei jäi töihin.

23. На́стя рабо́тает фото́графом, я же учу́сь на 
программи́ста.

Nastja työskentelee valokuvaajana, minä taas 
opiskelen ohjelmoijaksi.

24. До́ма всё хорошо́, на рабо́те же по́лный ха́ос. Kotona kaikki on hyvin, mutta töissä on täysi kaaos.

●● Зато́-konjunktion edessä on aina pilkku, kun taas suomen kielessä pilkun käyttö ei ole vastaavissa 
tapauksissa aina tarpeellista tai pakollista. Merkitykseltään зато́ on lähellä но-konjunktiota, mutta sen 
käyttöala on huomattavasti suppeampi. Tyypillisesti зато́-konjunktio esiintyy lauseissa, jotka tuovat esiin 
jotain positiivista suhteessa aiemmin mainittuun asiantilaan. 

●● Же-konjunktio on merkitykseltään lähellä a-konjunktiota ja toisinaan myös но-konjunktiota, mutta 
sen käyttöala on suppeampi. Huomaa, että же-konjunktio ei sijoitu välittömästi pilkun jäljessä olevan 
rinnastuslauseen alkuun, vaan se seuraa tämän lauseen ensimmäistä lauseenjäsenentä (eli sanaa tai 
ilmausta, jota vastakkainasettelussa halutaan korostaa). 

●● Же-sana on paitsi konjunktio myös partikkeli, jota käytetään vahvistamaan edellä olevan sanan merkitystä. 
Tällöin se esiintyy usein tunnepitoisissa ilmauksissa, esim. Я же сказа́ла, что так бу́дет (Minähän sanoin,  
että näin tulee käymään). 



298  VENÄJÄN KIELIOPPI  29. KONJUNKTIOT (СОЮ́ЗЫ)

3. Disjunktiiviset konjunktiot (раздели́тельные сою́зы)

Disjunktiiviset eli erottavat konjunktiot ilmaisevat vaihtoehtoisuutta tai vuoroittaisuutta. Tavallisimpia 
disjunktiivisia konjunktioita ovat: 

или = tai, vai 

и́ли…и́ли = joko–tai

ли́бо…ли́бо = joko–tai

то…то = milloin–milloin (taas), välillä–välillä (taas), toisinaan–toisinaan (taas) 

1. У́тром я пью чай и́ли ко́фе. Aamuisin juon teetä tai kahvia.

2. Ты хо́чешь чай и́ли ко́фе? Haluatko teetä vai kahvia?

3. Я позвоню́ тебе и́ли сего́дня, и́ли за́втра. Soitan sinulle joko tänään tai huomenna.

4. Биле́ты мо́жно ли́бо заказа́ть в интерне́те, ли́бо 
купи́ть на ме́сте.

Liput voi joko tilata internetistä tai ostaa paikan 
päällä.

5. Пого́да постоя́нно меня́ется: то идёт до́ждь,  
то све́тит со́лнце. 

Sää vaihtelee yhtenään: välillä sataa vettä, välillä 
taas paistaa aurinko. 

6. На сла́дкое подаю́т то шокола́дный торт, то 
я́блочный пиро́г, то моро́женое.

Jälkiruoaksi tarjotaan milloin suklaakakkua, milloin 
omenapiirakkaa, milloin jäätelöä.

●● Toisin kuin suomen vastaavissa ilmauksissa venäjässä toistuvien konjunktioiden и́ли…и́ли ja ли́бо…ли́бо 
jälkimmäisen osan eteen tulee pilkku. Konjunktio ли́бо…ли́бо vastaa merkitykseltään konjunktiota и́ли…
и́ли, mutta on tyyliltään kirjallisempi.

●● Konjunktio то…то viittaa asiantiloihin, jotka toistuvat vuoroittain tai kausittain. Jälkimmäisen osan edessä 
on pilkku kuten suomenkin vastaavissa ilmauksissa.

●● Jos rinnasteisia lauseenjäseniä tai lauseita on useampia, и́ли-, ли́бо- tai то-osa toistuu ja sen edessä on pilkku (6). 

29.2. Alistuskonjunktiot 

Alistuskonjunktioita (подчини́тельные сою́зы) käytetään yhdistämään kahta tai useampaa eriarvoista lausetta 
eli pää- ja sivulauseita. Sivulause voi joko liittyä tiettyyn päälauseessa esiintyvään sanaan tai määritellä päälauseen 
ilmaisemaa asiantilaa kokonaisuudessaan. Esimerkiksi:

Я сказа́ла ей, что у нас бу́дет собра́ние. Sanoin hänelle, että meillä on kokous.

Когда́ прие́дешь, сра́зу позвони́ мне. Kun saavut, niin soita heti minulle.

Ensimmäisessä esimerkissä что-konjunktiolla alkava sivulause liittyy verbiin сказа́тьP ja toimii sen objektina. 
Jälkimmäisessä esimerkissä когда́-konjunktiolla alkava sivulause toimii ajan adverbiaalina ja määrittelee 
päälauseessa kuvattua asiantilaa kokonaisuudessaan. Huomaa, että puhekielessä alistuskonjunktio saatetaan 
jättää myös ilmaisematta: Прие́дешь, сра́зу позвони́ мне. 

Pää- ja sivulause erotetaan toisistaan pilkulla. Raja pää- ja sivulauseen välillä ei kuitenkaan aina ole yksitulkintainen. 
Eräät monisanaiset konjunktiot voivat kuulua joko kokonaisuudessaan sivulauseeseen tai sijoittua osaksi 
kumpaakin lausetta. Tähän ryhmään kuuluvat mm. как-sanan sisältävät aikaa ilmaisevat alistuskonjunktiot, kuten 
пе́ред тем как (ennen kuin), до того́ как (ennen kuin) ja по́сле того́ как (sen jälkeen kun). Esimerkiksi:

Пе́ред тем как переходи́ть доро́гу, ну́жно 
внима́тельно посмотре́ть нале́во, напра́во и ещё 
раз нале́во.

Ennen tien ylittämistä tulee katsoa tarkkaan 
vasemmalle, oikealle ja vielä kerran vasemmalle.
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До того́ как пое́хать на рабо́ту, я хочу́ приня́ть душ. Ennen kuin lähden töihin, haluan käydä suihkussa.

Я всегда́ заболева́ю пе́ред тем, как пое́хать в о́тпуск. Sairastun aina (juuri) ennen lomalle lähtöä.

Э́то произошло́ до того́, как мы пожени́лись. Se tapahtui ennen kuin menimme naimisiin.

Мы пошли́ в кино́ по́сле того́, как я верну́лась с 
рабо́ты.   

Lähdimme elokuviin sen jälkeen, kun olin palannut 
töistä.

Alle on koottu tavallisimmat alistuskonjunktiot.

1. Konjunktiot что ja что́бы

что = että 

что́бы = että, jotta

Что on suomen että-konjunktion perusvastine. Venäjänkielisessä terminologiassa что-konjunktio on 
luokitukseltaan изъясни́тельный сою́з (“selittävä konjunktio”). 

1. Ири́на зна́ет, что я приду́. Irina tietää, että minä tulen.

2. Я сказа́ла ей, что мы опозда́ли на авто́бус. Sanoin hänelle, että myöhästyimme linja-autosta.

Puhetta, ajattelua, havaintoa ja tuntemusta ilmaisevien predikaattien kanssa käytetään paitsi что-konjunktiota 
myös как-konjunktiota, vrt.

3. Я ви́дела, что Андре́й чита́л газе́ту. Näin että Andrei luki sanomalehteä.

4. Я ви́дела, как Андре́й упа́л с велосипе́да. Näin kuinka Andrei kaatui polkupyörällä.

Что́бы-konjunktiota käytetään suomen että-konjunktion vastineena ilmaistaessa käskyä, pyyntöä, haluamista, 
toivomusta tms. Sivulause alkaa aina что́бы-konjunktiolla, kun päälauseen predikaattina on jokin verbeistä 
хоте́ть (haluta), проси́ть/попроси́ть (pyytää), прика́зывать/приказа́ть (käskeä), веле́ть (käskeä), тре́бовать/
потре́бовать (vaatia), жела́ть/пожела́ть (toivoa, haluta / esittää toive). Sama pätee yhdyslauseisiin, joissa 
päälauseen predikaattina on predikatiivinen adverbi tyyppiä на́до (pitää, täytyy), ну́жно (on tarpeen, täytyy), 
необходи́мо (on välttämätöntä), (не)жела́тельно (ei ole / on toivottavaa). 

5. Я сказа́ла ей, что́бы она́ не подходи́ла к кра́ю 
перро́на.

Käskin häntä olemaan menemättä asemalaiturin 
reunalle.

6. Ма́ма хо́чет, что́бы де́ти оста́лись до́ма. Äiti haluaa, että lapset jäisivät kotiin.

7. Необходи́мо, что́бы все пришли́ во́время. On välttämätöntä, että kaikki tulevat ajoissa.

Lisäksi что́бы-konjunktiota käytetään suomen jotta-konjunktion vastineena sivulauseessa, joka ilmaisee 
päälauseessa kuvatun toiminnan päämäärän. Tällöin что́бы on venäjänkieliseltä luokitukseltaan целево́й сою́з 
(цель f. = päämäärä, tarkoitus, tavoite). Что́бы-konjunktiolla alkavissa sivulauseissa verbi on joko infinitiivissä tai 
preteritissä. Infinitiiviä käytetään, kun pää- ja sivulauseen subjekti on sama (8). Jos pää- ja sivulauseessa on eri 
subjektit, sivulauseen verbi tulee preteritiin (9). (Tarkemmin что́бы-lauseista ks. 16.3.)

8. Макси́м принёс слова́рь, что́бы перевести́ текст. Maksim toi sanakirjan, jotta voisi kääntää tekstin.

9. Макси́м принёс слова́рь, что́бы я смогла́ 
перевести́ текст.

Maksim toi sanakirjan, jotta minä voisin kääntää 
tekstin. 
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2. Syytä ilmaisevat konjunktiot (причи́нные сою́зы) 

потому́ что = koska, sillä

так как = koska, sillä

поско́льку = koska, jos/kun kerran

1. Я пропусти́ла заня́тия, потому́ что заболе́ла / так 
как заболе́ла.

Olin poissa tunneilta, koska sairastuin.

2. Так как шёл дождь, мы оста́лись до́ма. Koska satoi, jäimme kotiin.

3. Поско́льку ты согла́сна, я не возража́ю. Kun kerran sinä suostut, niin minä en vastusta.

●● Konjunktiot потому́ что, так как ja поско́льку ovat merkitykseltään synonyymisiä, mutta eroavat jonkin 
verran käyttöalaltaan. Потому́ что on käytöltään laaja-alaisin. Поско́льку esiintyy ennen kaikkea kirjallisessa 
tyylissä. Se on mahdollinen lähinnä silloin, kun puhuja olettaa syyn olevan jo valmiiksi kuulijan tiedossa. 
Puhekielessä käytetään tällöin usein konjunktiota раз (kun/jos kerran): Раз ты согла́сна, я не возража́ю.

●● Konjunktiota потому́ что ei voida käyttää, jos syytä ilmaiseva sivulause edeltää päälausetta. Konjunktioiden 
так как ja поско́льку käyttöön ei liity tällaista rajoitusta: niillä alkava sivulause voi olla päälauseen edellä tai 
sen jälkeen.

●● Syytä ilmaisevien konjunktioiden eteen tulee pilkku. Huomaa kuitenkin, että liittokonjunktiota потому́ 
что käytettäessä pilkku voi sijoittua myös liittokonjunktion osien väliin (ennen что-sanaa), jolloin потому́ 
kuuluu päälauseeseen ja что sivulauseeseen. Puheessa потому́ saa tällöin korostetun painon. Tällaisissa 
yhdyslauseissa pää- ja sivulauseen asiantilojen välinen syy-yhteys painottuu. Suomen kielessä käytetään 
vastaavassa tapauksessa ilmauksia tyyppiä ’siksi että’, ’sen vuoksi/tähden että’, ’siitä syystä että’. Esimerkiksi: 

4. Я вы́брала э́тот ноутбу́к и́менно потому́, что он 
ка́чественный и надёжный.

Valitsin tämän kannettavan tietokoneen 
nimenomaan siksi, että se on laadukas ja luotettava.

3. Seurausta ilmaiseva konjunktio (сою́з сле́дствия) так что

так что = joten

1. Я верну́сь по́здно, так что не жди меня́. Tulen myöhään, joten älä odota minua.

2. Дрова́ отсыре́ли, так что мы не смогли́ разже́чь 
костёр.  

Polttopuut olivat kostuneet, joten emme voineet 
sytyttää nuotiota.

●● Так что -konjunktiolla alkava sivulause sijoittuu aina päälauseen jälkeen pilkulla erotettuna. Так что esiintyy 
varsin usein samantyyppisissä konteksteissa kuin syytä ilmaisevat konjunktiot: Мы не смогли́ разже́чь 
костёр, потому́ что / так как дрова́ отсыре́ли (Emme voineet sytyttää nuotiota, koska polttopuut olivat 
kostuneet). Lisäksi syytä ja seurausta ilmaisevissa lauseissa käytetään mm. pronominiadverbia поэ́тому 
(sen vuoksi, tästä syystä, siksi): Моя́ маши́на слома́лась, (и) поэ́тому я е́зжу на метро́ (Autoni hajosi, ja 
sen vuoksi matkustan metrolla). Etenkin puhekielessä поэ́тому-sanan ohella käytetään myös ilmausta вот 
почему́: Моя́ маши́на слома́лась, вот почему́ я е́зжу на метро́.  

4. Ehtoa ilmaiseva konjunktio (усло́вный сою́з) е́сли 

е́сли = jos

1. Е́сли за́втра бу́дет хоро́шая пого́да, мы пое́дем 
на да́чу.

Jos huomenna on hyvä sää, lähdemme mökille.
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2. Я обяза́тельно прие́ду, е́сли то́лько смогу́. Tulen ehdottomasti, jos vain pääsen.

3. Е́сли бы у меня́ бы́ло мно́го де́нег, я купи́л бы 
маши́ну.

Jos minulla olisi paljon rahaa, ostaisin auton

●● Muista, että epäsuorissa kysymyslauseissa ei käytetä е́сли-konjunktiota. Epäsuora kysymys muodostetaan 
ли-partikkelin avulla, jos vastaavassa suorassa kysymyksessä ei ole kysyvää sanaa: Я не уве́ренa, до́ма ли 
он (En ole varma, onko hän kotona). Tässä suhteessa venäjä siis eroaa esimerkiksi englannista ja ruotsista. 
(Tarkemmin epäsuorista kysymyslauseista ks. 30.2.)

●● Konditionaalimuotoisissa ehtolauseissa, kuten esimerkissä (3), бы-partikkelin paikka on välittömästi е́сли-
konjunktion jälkeen.

5. Aikaa ilmaisevat konjunktiot (временны́е сою́зы)

когда́ = kun

1. Мы е́ли моро́женое, когда́ гуля́ли в па́рке.   Söimme jäätelöä, kun kuljeskelimme puistossa.

2. Когда́ тури́сты поза́втракали, они́ пое́хали на 
экску́рсию по го́роду. 

Kun turistit olivat syöneet aamiaisen, he lähtivät 
kaupunkikierrokselle.

●● Когда́-konjunktion sisältävät yhdyslauseet voivat ilmaista sekä toimintojen samanaikaisuutta että 
eriaikaisuutta. Jos pää- ja sivulause ilmaisevat tietyllä hetkellä samaan aikaan käynnissä olevia prosesseja, 
molempien lauseiden predikaatti on aspektiltaan imperfektiivinen (1). Jos kyse on peräkkäisistä loppuun 
suoritetuista tai hetkellisistä toiminnoista, molemmissa lauseissa käytetään perfektiivistä aspektia (2). 
Samalla on tärkeä pitää mielessä, ettei edellä mainittu aspektien käyttöön liittyvä perussääntö kata kaikkia 
tapauksia (ks. s. 178). Seuraavissa esimerkeissä kyse on samanaikaisuudesta, mutta samanaikaisuus on vain 
osittaista: 

3. Когда́ гид пришёл в оте́ль, тури́сты за́втракали. Kun matkaopas saapui hotellille, turistit olivat 
syömässä aamiaista.

4. Когда́ я писа́ла письмо́, Во́ва перевёл статью́. Kun kirjoitin kirjettä, Vova käänsi artikkelin. 

●● Esimerkissä (3) imperfektiivinen verbi (за́втракать) kuvaa tietyllä hetkellä käynnissä olevaa prosessia, jonka 
aikana tapahtuu perfektiivisen verbin (прийти́) ilmaisema hetkellinen toiminta. Esimerkissä (4) perfektiivisen 
verbin (перевести́) osoittama toiminta saadaan valmiiksi imperfektiivisen verbin (писа́ть) ilmaiseman 
pidempikestoisen prosessin aikana.

●● Toistuvat peräkkäiset toiminnat ilmaistaan imperfektiivisellä aspektilla. Tällöin lauseessa voi olla toistuvuutta 
osoittava ilmaus:  

5. Когда́ учи́тельница входи́ла в класс, ученики́ 
встава́ли. / Ка́ждый раз, когда́ учи́тельница 
входи́ла в класс, ученики́ встава́ли.

Joka kerta kun opettaja astui luokkaan, oppilaat 
nousivat seisomaan.

пока́ = sillä aikaa kun, niin kauan kuin 

6. Мы сиде́ли в кафе́, пока́ шёл дождь. Istuimme kahvilassa niin kauan kuin satoi vettä.

7. Пока́ На́стя спала́, Анто́н гото́вил за́втрак. Anton valmisti aamiaista sillä aikaa kun Nastja nukkui.

8. Пока́ На́стя спала́, Анто́н пригото́вил за́втрак. Anton valmisti aamiaisen sillä aikaa kun Nastja nukkui.
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●● Пока́-konjunktion sisältävät yhdyslauseet ilmaisevat aina samanaikaisuutta. Samanaikaisuuden lisäksi 
kuvatut toiminnat tapahtuvat usein samassa paikassa tai toistensa lähistöllä. Пока́-konjunktiolla alkavassa 
sivulauseessa predikaattina on pääsääntöisesti imperfektiivisen aspektin verbi. Päälauseessa käytetään 
kuvatun toiminnan luonteesta riippuen molempien aspektien predikaatteja. Jos kyse on samanaikaisista 
prosesseista, myös päälauseeseen tulee imperfektiivinen aspekti (6–7). Perfektiivistä aspektia käytettäessä 
päälauseen kuvaama toiminta on vain osittain samanaikaista sivulauseen ilmaiseman toiminnan kanssa. 
Esimerkissä (8) perfektiivinen verbi (пригото́вить) kuvaa toimintaa, joka saadaan valmiiksi sivulauseessa 
kuvatun prosessin aikana.

●● Jos samanaikaisuutta halutaan erityisesti korostaa, konjunktioiden пока́ ja когда́ asemesta käytetään 
konjunktiota в то вре́мя как (sillä aikaa kun, samaan aikaan kun). Kyse voi olla joko täysin samanaikaisista (9) 
tai vain osittain päällekkäisistä (10) asiantiloista. 

9. В то вре́мя как Окса́на гото́вилась к экза́менам, 
её семья́ отдыха́ла на да́че.

Samaan aikaan kun Oksana valmistautui tentteihin, 
hänen perheensä lomaili mökillä.

10. В то вре́мя как я говори́л с ма́мой по телефо́ну, 
подошёл трамва́й.

Sillä aikaa kun puhuin äidin kanssa puhelimessa, 
raitiovaunu saapui.

●● Huomaa, että пока́-sana on paitsi sivulauseen aloittava konjunktio myös adverbi. Adverbina пока́-sanalla on 
merkitys ’toistaiseksi’, esim. Пока́ всё в поря́дке (Toistaiseksi kaikki on kunnossa), Пока́ я не могу́ сказа́ть 
ничего́ но́вого (Toistaiseksi en pysty sanomaan mitään uutta).

пока́ не = kunnes, ennen kuin 

11. Мы сиде́ли в кафе́, пока́ не прошёл дождь. Istuimme kahvilassa, kunnes vesisade lakkasi.

12. Мы никуда́ не пойдём, пока́ Ве́ра не придёт. Emme lähde minnekään ennen kuin Vera on tullut.

●● Konjunktiossa пока́ не kieltopartikkeli ei osoita kieltoa. Se kuuluu konjunktioon, vaikka se sijoitetaankin 
predikaatin eteen. Puhekielessä konjunktiota käytetään myös ilman kieltopartikkelia, esim. Жди, пока́ 
я (не) верну́сь (Odota kunnes palaan)! Kieltopartikkelin jättäminen pois ei muuta lauseen merkitystä. 
Norminmukaisessa kielessä kieltopartikkelia ei jätetä ilmaisematta.

●● Konjunktion пока́ не sisältävät yhdyslauseet ilmaisevat aina asiantilojen peräkkäisyyttä. Пока́ не -konjunktiolla 
alkavassa sivulauseessa predikaattina on pääsääntöisesti perfektiivisen aspektin verbi. Päälauseessa voi olla 
kuvattavan toiminnan luonteesta riippuen kumman tahansa aspektin verbi. Esimerkissä (11) päälauseen 
predikaattina on imperfektiivisen aspektin verbi (сиде́ть), joka ilmaisee tietyllä hetkellä käynnissä ollutta 
prosessia. Esimerkissä (12) päälauseen predikaatti on perfektiivinen (пойти́), koska ilmaistaan toiminnan 
alkua. 

●● Пока́ не -konjunktion sisältävissä yhdyslauseissa päälauseen toiminta tai tila jatkuu sivulauseen ilmaiseman 
toiminnan tai tilan alkamiseen asti. Esimerkiksi lauseessa (11) sateen lakkaaminen samalla päättää kahvilassa 
istumisen. Sen sijaan пока́-konjunktion sisältävissä lauseissa kyse on aina samanaikaisuudesta, joka voi olla 
täydellistä tai osittaista. Seuraavat esimerkkiparit havainnollistavat konjunktioiden пока́ ja пока́ не välistä 
eroa:

13. Гали́на убира́ла, пока́ Па́вел гото́вил еду́.
Galina siivosi sillä aikaa kun Pavel laittoi ruokaa.

Гали́на убира́ла, пока́ Па́вел не пригото́вил еду́.
Galina siivosi, kunnes Pavel sai ruoan valmiiksi.

14. Мы гуля́ли по го́роду, пока́ бы́ло светло́.
Kävelimme kaupungilla niin kauan kuin oli 
valoisaa.

Мы гуля́ли по го́роду, пока́ не ста́ло темно́. 
Kävelimme kaupungilla, kunnes tuli pimeä.
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пре́жде чем = ennen kuin

до того́(,) как = ennen kuin

пе́ред тем(,) как = ennen kuin

15. Поду́май, пре́жде чем сказа́ть. Mieti ennen kuin sanot.

16. До того́ как перее́хать в Росси́ю, я рабо́тала 
журнали́стом.

Ennen kuin muutin Venäjälle, työskentelin 
toimittajana.

17. На́до найти́ па́пку, пре́жде чем дире́ктор придёт /  
На́до найти́ па́пку до того́, как дире́ктор придёт.

Täytyy löytää kansio ennen kuin johtaja tulee.

18. Пе́ред тем как погаси́ть свет, Та́ня взгляну́ла на 
часы́.

Tanja vilkaisi kelloa ennen kuin sammutti valot.

●● Jos konjunktiolla до того́ как tai пе́ред тем как alkava sivulause on ennen päälausetta, как-sanan eteen 
ei yleensä tule pilkkua. Jos päälause edeltää sivulausetta, nämä liittokonjunktiot voivat jakautua pää- ja 
sivulauseen osiksi siten, että lauserajaa osoittava pilkku tulee как-sanan eteen (ks. s. 298–299). Пре́жде  
чем sijoittuu yleensä kokonaan sivulauseeseen eikä sen osien välissä ole pilkkua.

●● Konjunktiot пре́жде чем, до того́ как ja пе́ред тем как ilmaisevat edeltävää toimintaa. Пре́жде чем on 
näistä kolmesta käytöltään yleisin. Пе́ред тем как korostaa, että sivulauseen kuvaama toiminta tapahtuu 
välittömästi ennen päälauseen toimintaa. Konjunktioihin пре́жде чем ja до того́ как ei liity tällaista 
lisämerkitystä. Ero ei kuitenkaan ole aina käytännön kannalta olennainen, ja usein kaikki kolme  
konjunktiota voivat esiintyä samassa kontekstissa. Esimerkiksi: 

19. Пре́жде чем / До того́ как / Пе́ред тем как пойти́ 
на ле́кцию, мы пообе́дали в столо́вой.

Ennen kuin menimme luennolle, kävimme 
ruokalassa lounaalla.

●● Jos asiantilat eivät seuraa välittömästi toisiaan, konjunktion до того́ как yhteydessä voidaan käyttää 
ilmauksia tyyppiä задо́лго (paljon/kauan ennen), незадо́лго (vähän ennen), за два го́да (kaksi vuotta 
ennen):

20. Э́то случи́лось за неде́лю до того́, как моя́ сестра́ 
попа́ла в больни́цу.

Se tapahtui viikkoa ennen kuin siskoni joutui 
sairaalaan.

●● Edeltävän toiminnan merkitystä ilmaisevien konjunktioiden yhteydessä pää- ja sivulauseessa voidaan käyttää 
kuvattavan toiminnan luonteesta riippuen sekä imperfektiivisen että perfektiivisen aspektin verbejä. 
Sivulauseen predikaatti voi olla infinitiivissä, jos sivulauseen subjekti lankeaa yhteen päälauseen subjektin 
kanssa. Infinitiiviä käytettäessä sivulauseen subjekti jää ilmaisematta, vrt. Пе́ред тем как погаси́ть свет, 
Та́ня взгляну́ла на часы́ – Пе́ред тем как Та́ня погаси́ла свет, она́ взгляну́ла на часы́. Jos lauseissa on eri 
subjektit, infinitiivi ei ole mahdollinen: Пе́ред тем как Ива́н погаси́л свет, Та́ня взгляну́ла на часы́.

как то́лько = heti kun

по́сле того́(,) как = sen jälkeen kun

с тех пор(,) как = siitä lähtien kun, sen jälkeen kun

21. Я позвоню́ тебе́, как то́лько узна́ю результа́ты. Soitan sinulle heti kun saan tietää tulokset.

22. Как то́лько дире́ктор пришёл, все замолча́ли. Heti kun johtaja tuli paikalle, kaikki vaikenivat.

23. Дава́й уберём ко́мнату по́сле того́, как де́ти 
ля́гут спать.

Siivotaan huone sen jälkeen, kun lapset ovat 
käyneet nukkumaan.
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24. По́сле того́ как Пе́тя написа́л сочине́ние, он 
пошёл к А́не.

Sen jälkeen kun Petja oli kirjoittanut aineen, hän 
lähti Anjan luo.

25. Мари́я рабо́тает журнали́стом с тех пор, как она́ 
око́нчила университе́т.

Maria on työskennellyt toimittajana siitä lähtien 
kun valmistui yliopistosta.

26. Уже́ бо́лее двух лет прошло́ с тех пор, как я 
поки́нула Москву́.

Siitä on jo yli kaksi vuotta, kun lähdin Moskovasta.

27. С тех пор как я принима́ю э́то лека́рство, я 
чу́вствую себя́ лу́чше.

Siitä lähtien kun olen ottanut tätä lääkettä, olen 
voinut paremmin.

●● Jos konjunktiolla по́сле того́ как tai с тех пор как alkava sivulause on ennen päälausetta, как-sanan eteen 
ei yleensä tule pilkkua. Jos päälause edeltää sivulausetta, nämä liittokonjunktiot voivat jakautua pää- ja 
sivulauseen osiksi siten, että lauserajaa osoittava pilkku tulee как-sanan eteen (ks. s. 298–299). Как то́лько 
sijoittuu aina kokonaan sivulauseeseen eikä sen osien välissä ole pilkkua.

●● Konjunktiot по́сле того́ как, как то́лько ja с тех пор как osoittavat asiantilojen peräkkäisyyttä. Niitä 
käytettäessä päälauseen kuvaama toiminta seuraa sivulauseen ilmaisemaa toimintaa. Konjunktio как то́лько 
korostaa, että päälauseen ilmaisema toiminta seuraa välittömästi tai lyhyen ajan kuluttua sivulauseen 
ilmaiseman toiminnan jälkeen (21–22). По́сле того́ как ei edellytä, että toimintojen välillä on välitön ajallinen 
yhteys (23–24). Niinpä sen yhteydessä voidaan käyttää ilmauksia tyyppiä через час/неде́лю/год (tunnin/
viikon/vuoden kuluttua). Esimerkiksi:

28. Викто́рия пришла́ через час по́сле того́, как мы 
на́чали рабо́ту.

Viktoria tuli paikalle tunnin kuluttua siitä, kun 
olimme aloittaneet työt.

●● Konjunktion по́сле того́ как yhteydessä sekä pää- että sivulauseessa on tyypillisesti sama aspekti, 
useimmiten perfektiivisen aspektin preteriti tai futuuri.

●● Konjunktiota с тех пор как käytettäessä sivulause osoittaa päälauseen ilmaiseman toiminnan ajallista 
alkukohtaa (25–27). Koska kyse on tietystä hetkestä menneisyydessä, sivulauseen predikaattina on 
useimmiten perfektiivisen aspektin verbi (25–26), mutta myös imperfektiivinen aspekti on mahdollinen (27). 
Vaikka päälauseen kuvaama asiantila on alkanut menneisyydessä, se on puhehetkellä edelleen voimassa 
tai muulla tavoin ajankohtainen. Päälauseessa voi olla preesens tai preteriti. Suomen kielessä käytetään 
kummassakin tapauksessa yleensä perfektiä.

по ме́ре того́(,) как = sitä mukaa kun

29. По ме́ре того́ как приближа́лась се́ссия, 
студе́нты волнова́лись всё бо́льше и бо́льше.

Sitä mukaa kun tenttiviikko läheni, opiskelijat 
hermoilivat yhä enemmän ja enemmän.

30. Дыша́ть станови́лось трудне́е по ме́ре того́, как 
мы поднима́лись вверх.

Hengittäminen vaikeutui sitä mukaa, kun 
nousimme ylemmäs.

●● Jos liittokonjunktio по ме́ре того́ как jakautuu alisteisen yhdyslauseen molempiin osiin, как-sanan edessä 
on pilkku. Jos konjunktiolla по ме́ре того́ как alkava sivulause on ennen päälausetta, как-sanan eteen ei 
yleensä tule pilkkua. 

●● Konjunktion по ме́ре того́ как sisältävissä lauseissa kuvataan samanaikaisten prosessien asteittaista, 
samassa suhteessa tapahtuvaa etenemistä, kasvua, voimistumista tms. Koska kyse on samanaikaisista 
prosesseista, sekä pää- että sivulauseen predikaatti on pääsääntöisesti imperfektiivisessä aspektissa.
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6. Vertailua ilmaisevat konjunktiot (сравни́тельные сою́зы) 

как = kuin, kuten

как бу́дто = ikään kuin, aivan kuin, niin kuin

чем = kuin (komparatiivin kanssa)

чем…тем = mitä–sitä

1. Балери́на должна́ быть ги́бкой, как ко́шка. Ballerinan tulee olla notkea kuin kissa.

2. День был со́лнечный, как всегда́ в э́то вре́мя. Päivä oli aurinkoinen kuten aina tähän aikaan.

3. Он ведёт себя́ так, как бу́дто зна́ет меня́. Hän käyttäytyy ikään kuin tuntisi minut.

4. Сего́дня тепле́е, чем бы́ло вчера́. Tänään on lämpimämpää kuin eilen.

5. Чем ху́же усло́вия, тем лу́чше результа́т. Mitä huonommat olosuhteet, sitä parempi lopputulos.

●● Konjunktioilla как ja как бу́дто alkavat vertailurakenteet erotetaan pääsääntöisesti muusta lauseesta pilkuin. 
Pilkkua ei käytetä vakiintuneissa ilmauksissa tyyppiä как две ка́пли воды́ (kuin kaksi marjaa), льёт как из ведра́ 
(sataa kuin saavista kaataen). 

●● Чем-konjunktion edessä on aina pilkku. Liittokonjunktiota чем…тем käytettäessä jälkimmäisen osan eteen tulee 
aina pilkku. Sekä päälauseessa että sivulauseessa on tämän konjunktion yhteydessä komparatiivimuoto.

7. Myönnytystä ilmaisevat konjunktiot (уступи́тельные сою́зы)

хотя́ = vaikka

несмотря́ на то(,) что = siitä huolimatta, että 

как…ни = niin–kuin

1. Мы продолжа́ли игра́ть в футбо́л, хотя́ пошёл 
дождь.

Jatkoimme jalkapallon pelaamista, vaikka alkoi 
sataa vettä.

2. Хотя́ авто́бус опозда́л, я прибыла́ в аэропо́рт 
во́время.

Vaikka bussi oli myöhässä, olin ajoissa perillä 
lentokentällä.

3. Реше́ние бы́ло при́нято несмотря́ на то, что 
мно́гие голосова́ли про́тив.

Päätös tehtiin siitä huolimatta, että moni äänesti 
sitä vastaan.

4. Несмотря́ на то что у меня́ не́ было словаря́,  
я всё равно́ поняла́ но́вый текст.

Siitäkin huolimatta, että minulla ei ollut sanakirjaa, 
ymmärsin uuden tekstin.

5. Как он ни стара́лся, ему́ не удало́сь уговори́ть 
отца́.

Niin kovasti kuin hän yrittikin, hänen ei onnistunut 
ylipuhua isää.

●● Liittokonjunktiota несмотря́ на то что käytettäessä что-sanan edessä on usein pilkku. Jos sivulause edeltää 
päälausetta, pilkku ei ole что-sanan edessä tarpeen. Jos sivulause on päälauseen jäljessä, pilkku voi sijoittua 
myös liittokonjunktion eteen: Реше́ние бы́ло при́нято, несмотря́ на то что мно́гие голосова́ли про́тив. 
Хотя́-konjunktion edessä on aina pilkku. Konjunktion как…ни osien väliin tulee aina pilkku.

●● Myönnytystä ilmaisevissa yhdyslauseissa pää- ja sivulauseissa kuvatut asiantilat pätevät samaan aikaan, 
mutta ne esitetään jollain tavalla yhteensopimattomina tai odotuksenvastaisina: tilanne pätee, vaikka 
odotuksenmukaista olisi, että se ei pätisi.

●● Konjunktiot хотя́ ja несмотря́ на то что ovat merkitykseltään hyvin lähellä toisiaan, mutta несмотря́ на то 
что on painokkaampi. Хотя́ on käytöltään laaja-alaisempi.  

●● Rakennetta несмотря́ на + akk. käytetään ilman что-sanaa myönnytystä ilmaisevana adverbiaalina: Она́ 
продолжа́ла рабо́тать, несмотря́ на уста́лость (Hän jatkoi työntekoa väsymyksestä huolimatta). 

●● Ни-partikkelin sisältäviä myönnytystä ilmaisevia lauseita on tarkasteltu luvussa 27.4. (ks. s. 282).
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Kertauskysymyksiä luvusta 29: 

 Mihin kahteen pääryhmään konjunktiot jaetaan venäjässä? Anna ryhmien nimet sekä suomeksi että 

venäjäksi. Anna pari venäjänkielistä esimerkkiä kummastakin ryhmästä.

 Anna pari venäjänkielistä esimerkkiä liittokonjunktioista.

 Vertaa konjunktioiden a ja но käyttöä seuraavissa lauseissa: Вчера́ бы́ло со́лнечно, а сего́дня шёл дождь  

– Вчера́ бы́ло со́лнечно, но мы не пошли́ гуля́ть.

 Что́бы-konjunktiolla alkavissa sivulauseissa verbi on joko infinitiivissä tai preteritissä. Milloin infinitiiviä 

käytetään ja milloin taas preteritiä?

 Mikä sanajärjestykseen liittyvä rajoitus konjunktion потому́ что käyttöön liittyy?

 Kumman aspektin verbi toimii tavallisimmin predikaattina пока́-konjunktiolla alkavassa sivulauseessa? 

Entä konjunktiolla пока́ не alkavassa sivulauseessa? Kummassa tapauksessa yhdyslause ilmaisee 

samanaikaisuutta?

 Miten пе́ред тем как eroaa merkitykseltään konjunktioista пре́жде чем ja до того́ как?

 Mikä on konjunktion ”sen jälkeen kun” venäjänkielinen vastine?

 Mikä on konjunktion по ме́ре того́ как suomenkielinen vastine? Kumman aspektin verbi toimii tavallisesti 

sekä pää- että sivulauseen predikaattina käytettäessä konjunktiota по ме́ре того́ как?
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 SUORA JA EPÄSUORA KERRONTA  
 (ПРЯМА́Я И КО́СВЕННАЯ РЕЧЬ)

Suorassa kerronnassa tekstiin lainataan jonkun henkilön puhetta tai ajatuksia täysin sanatarkasti. Suora lainaus on 
siis lause tai tekstinpätkä, joka liitetään sellaisenaan oman tekstin väliin. Lainattu teksti merkitään lainausmerkein 
(кавы́чки)��. Lainaukseen liittyvä johtolause (esim. Ма́ма сказа́ла) kertoo, kenen sanoista tai ajatuksista on kyse. 

suora kerronta

Ма́ма сказа́ла: «Ге́на ушёл в шко́лу». Äiti sanoi: ”Gena lähti kouluun.”

Epäsuorassa kerronnassa kirjoittaja referoi jonkun henkilön puhetta tai ajatuksia muokaten ne oman tekstinsä 
osaksi ilman sanatarkkoja lainauksia. Tällöinkin ilmaus jakautuu kahteen osaan: kuka sanoi (johtolause) ja mitä 
sanoi (lainaus). Epäsuoraa lainausta edeltävä johtolause toimii päälauseena, ja lainaus sijoittuu sivulauseeseen. 
Jos lainaus on muodoltaan väitelause, sivulauseen aloittaa tavallisesti что-konjunktio. Koska referoitava teksti ei 
ole suoraa lainausta jonkun puheesta tai ajatuksista, lainausmerkkejä ei käytetä. 

epäsuora kerronta

Ма́ма сказа́ла, что Ге́на ушёл в шко́лу. Äiti sanoi, että Gena lähti kouluun.  
/ Äiti sanoi Genan lähteneen kouluun.

30.1. Suora kerronta

Johtolause lainauksen edellä

А́ня сказа́ла: «Я пойду́ в кино́». Anja sanoi: ”Lähden elokuviin.”

А́ня спроси́ла: «Ско́лько вре́мени?» Anja kysyi: ”Paljonko kello on?”

А́ня воскли́кнула: «Во́ва, иди́ сюда́!» Anja huudahti: ”Vova, tule tänne!”

Jos lainattu teksti loppuu pisteeseen, venäjässä piste tulee lainausmerkkien ulkopuolelle; suomessa piste 
kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. Kysymys- ja huutomerkki sekä lauseen kesken jäämistä osoittava välimerkki 
(…) kirjoitetaan molemmissa kielissä lainausmerkkien sisään. Muilta osin suoran kerronnan merkintätavat ovat 
venäjässä ja suomessa samat. 

Suora lainaus voi sijoittua myös tekstin kirjoittajan omien sanojen keskelle:

Ва́ся сказа́л: «Я сдал экза́мен на пять», – и ве́село 
улыбну́лся.

Vasja sanoi: ”Sain tentistä arvosanan viisi”, ja hymyili 
iloisesti.

Ва́ся спроси́л: «Мо́жно войти́?» – и откры́л дверь. Vasja kysyi: ”Saako tulla sisään?” ja avasi oven.

Jos suora lainaus on muodoltaan väitelause, venäjässä suoran lainauksen jälkeen (lainausmerkkien ulkopuolelle) 
tulee ensin pilkku ja sitten ajatusviiva kuten ensimmäisessä esimerkissä. Kysymys- ja käskylauseiden jälkeen 
pilkkua ei tule, mutta ajatusviivaa käytetään kuten jälkimmäisessä esimerkissä. Suomi eroaa venäjästä siten, että 
ajatusviivaa ei käytetä. 

34

34 Venäjässä käytetään perinteisesti ns. kulmalainausmerkkejä («…»), jotka ovat tekstinkäsittelyohjelmissa oletusarvoisina. 
Monissa muissa sähköisissä ympäristöissä ja käsin kirjoitettaessa voidaan käyttää ns. suoria ("…") tai kaarevia (”…”) lainaus- 
merkkejä. Joissakin fonteissa jälkimmäisten muoto on kaarevan sijaan pikemminkin kahden viiston viivan tai kiilan kaltainen 
(”…”). Aloittava lainausmerkki voi sijoittua myös rivin alareunaan („ …”).

30.
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Johtolause lainauksen jäljessä

«Я пойду́ в кино́», – сказа́ла А́ня. ”Lähden elokuviin”, Anja sanoi.

«Ско́лько вре́мени?» – спроси́ла А́ня. ”Paljonko kello on?” Anja kysyi.

«Во́ва, иди́ сюда́!» – воскли́кнула А́ня. ”Vova, tule tänne!” Anja huudahti.

Huomaa seuraavat erot suomen ja venäjän välillä: 

1. Toisin kuin suomessa venäjässä johtolauseen edellä on ajatusviiva.
2. Venäjässä johtolauseen sanajärjestys on epäsuora eli predikaatti edeltää subjektia (esim. сказа́ла А́ня). 

Suomessa käytetään sekä suoraa että epäsuoraa sanajärjestystä.

Johtolause lainauksen keskellä

a) Johtolause on lainauksen keskellä ja lainaus sisältyy yhteen virkkeeseen (Huom! johtolauseen katkaisema 
lainaus jatkuu pienellä kirjaimella)

«А́нечка, – сказа́л мне брат, – я расскажу́ тебе́ 
сейча́с одну́ интере́сную исто́рию».

”Anetška”, veli sanoi minulle, ”kerron sinulle nyt yhden 
mielenkiintoisen jutun.”

«Дава́й сего́дня встре́тимся, – предложи́л Ива́н, – и 
пойдём в кино́!»

”Nähdään tänään”, Ivan ehdotti, ”ja mennään 
elokuviin!” 

b) Johtolause on lainauksen keskellä ja lainaukset muodostavat omat virkekokonaisuutensa (Huom! kumpikin 
lainaus alkaa isolla kirjaimella)

«Я приду́ за́втра ве́чером, – сказа́ла А́ня. – Принесу́ 
тебе́ слова́рь».

”Tulen huomisiltana”, Anja sanoi. ”Tuon sinulle 
sanakirjan.”

«Что ты говори́шь? – удиви́лась А́ня. – Неуже́ли он 
тебе́ ничего́ не сообщи́л?»

”Mitä sinä (oikein) puhut?” Anja ihmetteli. ”Eikö hän 
todellakaan ilmoittanut sinulle mitään?”

«Спаси́бо вам, Ли́дия, – сказа́л Серге́й Семёнович. 
– Приезжа́йте к на́м в го́сти! Дом у нас большо́й, 
ме́ста всем хва́тит!»

”Kiitos teille, Lidia”, Sergei Semjonovitš sanoi. ”Tulkaa 
meille kylään! Meillä on iso talo, kaikille riittää tilaa!”

Huomaa molemmissa tapauksissa lainausmerkkien ja ajatusviivan käyttöön liittyvät erot venäjän ja suomen 
välillä. Muista myös, että venäjässä johtolauseen sanajärjestys on epäsuora (predikaatti edeltää subjektia). 
Jos lainattu teksti loppuu pisteeseen, venäjässä piste tulee lainausmerkkien ulkopuolelle ja suomessa 
lainausmerkkien sisään.

Ajatusviivan käyttö lainausmerkkien sijasta

Puhetta ja ajatuksia kuvaavassa kaunokirjallisuudessa ja lehtiteksteissä käytetään usein ajatusviivaa lainaus- 
merkkien sijasta. Puheenvuoron vaihtuminen osoitetaan aloittamalla lainaus uudelta riviltä. Saman puhujan 
vuorosanat voidaan pitää tilan salliessa samalla rivillä. Johtolause voi olla paitsi lainauksen jäljessä myös sen 
keskellä:

– Кто там? – спроси́ла ба́бушка.
– Э́то я, Ма́ша, – после́довал отве́т. – Я принесла́ тебе́ журна́лы.

– Kuka siellä? isoäiti kysyi.
– Se olen minä, Maša, kuului vastaus. – Toin sinulle aikakauslehtiä.



309  VENÄJÄN KIELIOPPI  30.  SUORA JA EPÄSUORA KERRONTA (ПРЯМА́Я И КО́СВЕННАЯ РЕЧЬ)

30.2. Epäsuora kerronta

Epäsuorassa kerronnassa lainaus mukautetaan kertojan näkökulmaan, jolloin mm. pronomineissa ja verbien 
taivutusmuodoissa tapahtuu muutoksia sen mukaan, kuka kertoo mitä ja kenelle. Ajan ja paikan määreitä voi 
olla tarpeen muuttaa riippuen siitä, milloin ja missä asia kerrotaan eteenpäin. Lainauksen lausetyypistä riippuen 
myös muunlaiset muutokset saattavat olla tarpeen.12

Väitelause

Väitelauseissa johtolauseen predikaattina on puhetta tai ajattelua ilmaiseva verbi, tyypillisimmin говори́ть/
сказа́ть. Sivulause liittyy johtolauseeseen что-konjunktion avulla. 

suora kerronta epäsuora kerronta

Мари́я сказа́ла: «У меня́ нет фи́нско-ру́сского 
словаря́».
Maria sanoi: ”Minulla ei ole suomi–venäjä-sanakirjaa.”

Мари́я сказа́ла, что у неё нет фи́нско-ру́сского 
словаря́.
Maria sanoi, ettei hänellä ole suomi–venäjä-
sanakirjaa.

«Вчера́ я звони́л тебе́ три ра́за», – сказа́л брат.
”Soitin sinulle eilen kolme kertaa”, veli sanoi.

Брат сказа́л, что вчера́ он звони́л мне три ра́за.
Veli sanoi soittaneensa minulle eilen kolme kertaa.

Jälkimmäisessä esimerkissä ajanilmaus (вчера́) on tarpeen korvata ilmauksella в предыду́щий день (edellisenä 
päivänä), jos asia kerrotaan eteenpäin vasta myöhemmin. 

Käsky- ja kehotuslause

Käskyä ja kehotusta ilmaisevissa lauseissa sivulause liittyy johtolauseeseen что́бы-konjunktion avulla. 
Sivulauseen verbi on menneessä ajassa.

suora kerronta epäsuora kerronta

На́стя сказа́ла мне: «Покажи́ нам фотогра́фии!»
Nastja sanoi minulle: ”Näytä meille valokuvia!”

На́стя сказа́ла мне, что́бы я показа́лa им 
фотогра́фии.
Nastja pyysi minua näyttämään heille valokuvia.

«Приходи́ за́втра!» – предложи́л Ива́н Ка́те.
”Tule huomenna!” Ivan ehdotti Katjalle.

Ива́н предложи́л Ка́те, что́бы она́ приходи́ла за́втра.
Ivan ehdotti Katjalle, että tämä tulisi (käymään) 
huomenna.

Jos ensimmäisessä esimerkissä kertoja olisi miespuolinen, что́бы-lauseen predikaatti tulisi maskuliiniin: На́стя 
сказа́ла мне, чтобы я показа́л им фотогра́фии. Jälkimmäisessä esimerkissä ajanilmaus (за́втра) voi olla tarpeen 
korvata ilmauksella на сле́дующий день (seuraavana päivänä), jotta aikasuhteita ei tulkittaisi väärin.

Eräiden verbien yhteydessä что́бы-lauseen tilalla voi olla myös infinitiivirakenne. Tähän ryhmään kuuluvat 
ennen kaikkea datiivilla järjestyvät käskyä, kehotusta, neuvoa tms. osoittavat verbit, kuten прика́зывать/
приказа́ть (käskeä), рекомендова́ть/порекомендова́ть (suositella, neuvoa, kehottaa), сове́товать/
посове́товать (neuvoa, kehottaa):

12  Huomaa seuraava ero venäjän ja suomen välillä: kun suora lainaus muutetaan epäsuoraksi, venäjässä pääsääntönä on, 
että epäsuorassa lainauksessa säilyy sama aikamuoto kuin suorassa lainauksessa johtolauseen aikamuodosta riippumatta. 
Suomessa käytäntö ei ole yksiselitteinen, jos johtolause on menneessä ajassa. Lauseessa ”Anja kysyi, paljonko kello on” 
alkuperäisen puhehetken aikamuotoa ei ole muutettu (vrt. Anja kysyi: ”Paljonko kello on?”). Aikamuotona voisi kuitenkin olla 
myös imperfekti: ”Anja kysyi, paljonko kello oli”. Imperfekti suhteuttaa aiemman tapahtuman meneillään olevan puhehetken 
mukaiseksi (referoijan näkökulma). Koska tällainen variaation mahdollisuus koskee lähinnä suomen kieltä, emme paneudu 
aikamuotokysymykseen tämän tarkemmin. 

35
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suora kerronta epäsuora kerronta

«Предъяви́те ва́ши права́!» – приказа́л води́телю 
полице́йский.
”Esittäkää ajokorttinne!” poliisi käski autoilijaa.

Полице́йский приказа́л води́телю предъяви́ть 
права́.
Poliisi käski autoilijaa esittämään ajokortin.

Kysymyslause 

a) kysymyslause kysyvän sanan kanssa

Kun suora lainaus alkaa kysyvällä sanalla, sivulauseeseen ei tarvitse erikseen lisätä mitään: sivulause alkaa siis 
samalla kysyvällä sanalla kuin vastaava suora kysymys. Myöskään subjektin ja predikaatin sanajärjestys ei muutu. 

suora kerronta epäsuora kerronta

«Ско́лько вре́мени?» – спроси́ла А́ня.
”Paljonko kello?” Anja kysyi.

А́ня спроси́ла, ско́лько вре́мени.
Anja kysyi, paljonko kello on.

Ге́на спроси́л у меня́: «Где у́чится твоя́ сестра́?»
Gena kysyi minulta: ”Missä (sinun) siskosi opiskelee?”

Ге́на спроси́л у меня́, где у́чится моя́ сестра́.
Gena kysyi minulta, missä (minun) siskoni opiskelee.

b) kysymyslause ilman kysyvää sanaa

Jos suorassa kysymyksessä ei ole kysyvää sanaa, epäsuoraan kysymyslauseeseen on lisättävä ли-partikkeli. 
Suomessa käytetään vastaavissa tapauksissa kysyvää liitepartikkelia -ko/-kö. 

suora kerronta epäsuora kerronta

Я спроси́ла у подру́ги: «Ты пойдёшь со мной  
в кино́?»
Kysyin ystävältäni: ”Lähdetkö kanssani elokuviin?”

Я спроси́ла у подру́ги, пойдёт ли она́ со мной  
в кино́. 
Kysyin ystävältäni, lähteekö hän kanssani elokuviin.

«Ты мо́жешь помо́чь мне ?» – спроси́л меня́ па́па.
”Voisitko auttaa minua?” isä kysyi minulta.

Па́па спроси́л меня́, могу́ ли я помо́чь ему́.
Isä kysyi minulta, voisinko auttaa häntä.

Ли-partikkeli sijoittuu sen sanan jälkeen, johon kysymys kohdistuu tai jota halutaan painottaa. Useimmiten 
tämä sana on lauseen predikaatti, jolloin sanajärjestys on epäsuora: predikaatti edeltää subjektia. Seuraavassa 
esimerkissä painotus kohdistuu adverbiin ско́ро:

suora kerronta epäsuora kerronta

Они́ спроси́ли у нас: «Вы ско́ро опя́ть прие́дете?» 
He kysyivät meiltä: ”Tuletteko pian uudelleen?”

Они́ спроси́ли у нас, ско́ро ли мы прие́дем опя́ть.
He kysyivät meiltä, tulemmeko pian uudestaan.

Kuten edellä on todettu (ks. luku 26), kohteliaissa kysymyksissä käytetään toisinaan kieltopartikkelia не, vaikka 
lause on merkitykseltään myönteinen. Sama pätee epäsuoriin kysymyslauseisiin: 

suora kerronta epäsuora kerronta

«Ты не мо́жешь помо́чь мне ?» – спроси́л меня́ па́па.
”Voisitko auttaa minua?” isä kysyi minulta.

Па́па спроси́л меня́, не могу́ ли я помо́чь ему́.
Isä kysyi minulta, voisinko auttaa häntä.

Huom! Jos suorassa lainauksessa on sellaisia kielenaineksia, joiden avulla puhuja osoittaa tunneperäistä 
suhtautumistaan puheena olevaan asiaan tai puhekumppaniinsa, ne muutetaan tavallisesti neutraalimpaan 
muotoon tai jätetään kokonaan pois. Puhutteluilmaukset jäävät epäsuorassa kerronnassa usein pois tai 
siirtyvät osaksi johtolausetta. Seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä deminutiivimuoto до́ченька on korvattu 
neutraalilla дочь-sanalla ja siirretty osaksi johtolausetta.
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suora kerronta epäsuora kerronta

Ма́ма спроси́ла: «До́ченька, где ты была́ весь ве́чер ?» 
Äiti kysyi: ”Tyttöseni, missä sinä olet ollut koko illan?”

Ма́ма спроси́ла у до́чери, где она́ была́ весь ве́чер .
Äiti kysyi tyttäreltään, missä tämä oli ollut koko illan.

Kertauskysymyksiä luvusta 30:   

 Mitä tarkoitetaan termeillä suora ja epäsuora kerronta?

 Milloin suorassa kerronnassa käytetään ajatusviivaa johtolauseen edellä? Onko johtolauseen sanajärjestys 

tällöin suora vai epäsuora?

 Käännä seuraavat lauseet venäjäksi:

 a)  Pekka sanoi: ”Minulla on kaksi veljeä.”

 b)  Irina kysyi minulta: ”Pidätkö venäläisestä musiikista?”

 Muuta suora kerronta epäsuoraksi:

 a)  Пе́тя сказа́л: «Я пойду́ в библиоте́ку».

 b)  «Приходи́те к нам в го́сти!» – предложи́ла я друзья́м.

 c)  Ни́на спроси́ла: «У тебя́ есть маши́на?»
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LIITE 1: YHTEENVETO AJANILMAUKSISTA

в + akkusatiivi 

kellonaikojen, viikonpäivien, sanan день (päivä) sekä vuorokauden- ja vuodenaikojen yhteydessä

в семь (часо́в) утра́
в сле́дующую/про́шлую сре́ду
в тот день
в день рожде́ния
в бу́дни / в бу́дние (/бу́дничные) дни
в на́ши дни 
в одну́ ма́йскую ночь (= одно́й ма́йской но́чью)
в по́лдень / в по́лночь
в про́шлое ле́то (= про́шлым ле́том)

seitsemältä aamulla
ensi/viime keskiviikkona
tuona päivänä
syntymäpäivänä
arkena, arkipäivisin 
meidän päivinämme
eräänä toukokuisena yönä
keskipäivällä/keskiyöllä 
viime kesänä

vuosikymmenien ja sanan годы (vuodet) yhteydessä

в 60-e (шестидеся́тые) го́ды
в после́дние го́ды
в шко́льные го́ды
в го́ды учёбы

60-luvulla 
viime vuosina
kouluvuosina
opiskeluvuosina 

eräissä muissa tapauksissa

в настоя́щее вре́мя
в после́днее вре́мя
в (/на) Но́вый год 
в два го́да

tällä hetkellä
viime aikoina
uutenavuotena
kaksivuotiaana

в + prepositionaali

kuukausien, vuosien, vuosikymmenten ja vuosisatojen yhteydessä

в ма́е
в сле́дующем/бу́дущем ме́сяце
в про́шлом ме́сяце
в 2012 (две ты́сячи двена́дцатом) году́ 
в сле́дующем/бу́дущем году́
в про́шлом году́
в 70-х (семидеся́тых) года́х
в сле́дующем десятиле́тии
в ХХ (двадца́том) ве́ке
в про́шлом ве́ке/столе́тии

toukokuussa
ensi kuussa
viime kuussa
vuonna 2012
ensi/tulevana vuonna
viime vuonna
70-luvulla
ensi vuosikymmenellä
1900-luvulla
viime vuosisadalla

eräissä muissa tapauksissa

в про́шлом
в бу́дущем
в де́тстве
в мо́лодости
в во́зрасте трёх лет
в о́тпуске

menneisyydessä
tulevaisuudessa
lapsuudessa
nuoruudesssa
kolmen vuoden iässä 
lomalla
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на + akkusatiivi

merkityksessä ‘joksikin ajaksi’ (на како́й срок?)

на неде́лю / на три го́да viikoksi / kolmeksi vuodeksi

(kirkollisten) juhlapäivien yhteydessä

на Рождество́ / на Па́сху jouluna/pääsiäisenä

на + prepositionaali

viikkojen yhteydessä

на э́той/про́шлой неде́ле
на бу́дущей/сле́дующей неде́ле

tällä/viime viikolla
tulevalla/ensi viikolla

sanan кани́кулы (koululaisten/opiskelijoiden loma) yhteydessä: 
на кани́кулах (lomalla); myös в кани́кулы ja во вре́мя кани́кул (loman aikana)

Muita ilmauksia

за + akk. 
= (jsskn) ajassa

за две неде́ли
за пять лет

kahdessa viikossa
viidessä vuodessa

по + akk. 
= asti

по шесто́е апре́ля kuudenteen huhtikuuta

че́рез/спустя́ + akk. /
akk. + спустя́ 
= kuluttua

через/спустя́ неде́лю
год спустя́

viikon kuluttua
vuoden kuluttua

без + gen. 
= vaille

без пяти́ четы́ре viittä vaille neljä

до + gen. 
= ennen, asti

до полу́дня

до двух (часо́в)

ennen puoltapäivää / puoleenpäivään 
asti
ennen kello kahta / kello kahteen asti

по́сле + gen. 
= jälkeen

по́сле полу́дня
по́сле пяти́ (часо́в)

puolenpäivän jälkeen
viiden jälkeen

с + gen. 
= lähtien

с де́тства
с понеде́льника

lapsuudesta lähtien
maanantaista lähtien

(по)среди́ + gen. 
= keskellä

(по)среди́ ле́та keskellä kesää

во вре́мя + gen. 
= aikana

во вре́мя уро́ка
во вре́мя войны́

oppitunnin aikana
sodan aikana

в тече́ние + gen. 
= aikana/kuluessa

в тече́ние дня 
в тече́ние неде́ли

päivän aikana/kuluessa
viikon aikana/kuluessa; viikon ajan

в нача́ле/середи́не/конце́ 
= alussa/keskellä/lopussa

в нача́ле го́да
в конце́ ме́сяца

vuoden alussa
kuukauden lopussa

к + dat. 
= mennessä

к пя́тому ма́я 
к ве́черу
к трём (часа́м)

5:nteen toukokuuta mennessä
iltaan mennessä
kello kolmeen mennessä

при + prep. 
= aikana (hallitessa)

при сове́тской вла́сти
при Петре́ Пе́рвом

neuvostovallan aikana
Pietari Suuren aikana
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akk. + наза́д 
= sitten

год наза́д
неде́лю наза́д

vuosi sitten
viikko sitten

ме́жду + instr. 
= välillä

ме́жду двумя́ и пятью́ часа́ми kello kahden ja viiden välillä

(kivettynyt) 
instrumentaalimuoto

но́чью
о́сенью

yöllä
syksyllä

akkusatiivi: kuinka kauan? (как до́лго / ско́лько вре́мени?)

Я писа́л статью́ неде́лю/ме́сяц. Kirjoitin artikkelia viikon/kuukauden.

за + akkusatiivi: missä ajassa? (за како́е вре́мя / за ско́лько вре́мени?)

Я написа́л статью́ за неде́лю/ме́сяц. Kirjoitin artikkelin viikossa/kuukaudessa.

Kaksiosaisia rakenteita

че́рез + akk. – по́сле + gen. через ме́сяц по́сле о́тпуска
kuukauden kuluttua lomаsta

за + akk. – до + gen. за неде́лю до вы́боров
viikkoa ennen vaaleja

с + gen. – по + akk. с понеде́льника по пя́тницу
maanantaista perjantaihin

с + gen. – до + gen. с ра́ннего утра́ до по́зднего ве́чера
aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan

Toistuvuutta ilmaisevia rakenteita

akkusatiivi

ка́ждый день
ка́ждое ле́то

joka päivä
joka kesä

в + akk.

раз в неде́лю
три ра́за в ме́сяц

kerran viikossa
kolme kertaa kuukaudessa

по + dat.

по утра́м
по понеде́льникам

aamuisin 
maanantaisin
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LIITE 2: PAIKKAA OSOITTAVIA PREPOSITIOITA

1. Eräiden paikkaa ilmaisevien prepositiorakenteiden vastaavuus, kun vastataan kysymyksiin где (missä), куда́ 
(mihin) ja отку́да (mistä)  

где? (missä?) куда́? (mihin?) отку́да ? (mistä?)

в + prep.
в шко́ле (koulussa)
в я́щике (laatikossa)

в + akk.
в шко́лу (kouluun)
в я́щик (laatikkoon)

из + gen.
из шко́лы (koulusta)
из я́щика (laatikosta)

на + prep.
на стадио́не (stadionilla)
на столе́ (pöydällä)

на + akk.
на стадио́н (stadionille)
на стол (pöydälle)

с + gen.
со стадио́на (stadionilta)
со стола́ (pöydältä)

у + gen.
у окна́ (ikkunan luona)
у отца́ (isän luona)

к + dat.
к окну́ (ikkunan luo)
к отцу́ (isän luo)

от + gen.
от окна́ (ikkunan luota)
от отца́ (isän luota)

за + instr.
за де́ревом (puun takana)

за + akk.
за де́рево (puun taakse)

из-за + gen.
из-за де́рева (puun takaa)

под + instr.
под сту́лом (tuolin alla)

под + akk.
под стул (tuolin alle)

из-под + gen.
из-под сту́ла (tuolin alta)

2. Paikkaa ilmaisevia prepositioita, jotka järjestyvät aina samalla sijamuodolla riippumatta siitä, vastataanko 
kysymykseen где (missä) vai куда́ (minne) 

где? (missä?) / куда́? (mihin?)

ме́жду + instr.
= välillä, välille, välissä, väliin

сиде́ть ме́жду двумя́ ма́льчиками
(istua kahden pojan välissä)
пове́сить карти́ну ме́жду о́кнами
(ripustaa taulu ikkunoiden väliin)

над + instr.
= yllä, ylle, yläpuolella, yläpuolelle

над до́мом лета́л вертолёт
(talon yllä lensi helikopteri)
пове́сить портре́т над дива́ном
(ripustaa taulu sohvan yläpuolelle)

пе́ред + instr.
= edessä, eteen

стоя́ть перед теа́тром
(seisoa teatterin edessä)
посади́ть ро́зы перед зда́нием
(istuttaa ruusuja rakennuksen eteen)

вокру́г + gen.
= ympärillä, ympärille, ympäri

обойти́ вокру́г о́зера
(kiertää järven ympäri)
поста́вить сту́лья вокру́г стола́
(asettaa tuolit pöydän ympärille)

впереди́ + gen.
= edessä, edellä, eteen

он шёл впереди́ меня́
(hän kulki edelläni)
она́ се́ла впереди́ нас
(hän istuutui eteemme)

(на)про́тив + gen.
= vastapäätä

жить напро́тив библиоте́ки
(asua kirjastoa vastapäätä)
сесть напро́тив ма́мы
(istuutua äitiä vastapäätä)
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(по)среди́/посереди́не + gen. 
= keskellä, keskelle

стоя́ть (по)среди́ у́лицы
(seistä keskellä katua)
поста́вить ёлку посреди́/посереди́не ко́мнаты
(asettaa joulukuusi keskelle huonetta)

3. Etäisyyttä, välimatkaa ja läheistä sijaintia ilmaisevia prepositiorakenteita

etäisyyden ilmaiseminen: в + prep. – от + gen.

в трёх киломе́трах от бе́рега
в пяти́ мину́тах ходьбы́ от до́ма 
в двух часа́х езды́ от го́рода

kolmen kilometrin päässä rannasta
viiden minuutin kävelymatkan päässä kotoa
kahden tunnin ajomatkan päässä kaupungista

välimatkan ilmaiseminen: от + gen. – до + gen.

от Хе́льсинки до Москвы́
от гости́ницы до це́нтра го́рода

Helsingistä Moskovaan
hotellilta kaupungin keskustaan

läheisen sijainnin (vieressä, ääressä, luona, lähellä ym.) ilmaiseminen

ря́дом с + instr.
= vieressä, vierellä, rinnalla

ря́дом с Ве́рой
(Veran vieressä)

(usein aivan lyhyt välimatka)

у + gen.
1. vieressä, ääressä, luona
2. luona (jnk kotona)

у до́ма / у костра́
(talon luona / nuotion äärellä)
у сестры́
(siskon luona = kotona)

о́коло + gen. 
= luona, lähellä, vieressä

о́коло теа́тра
(teatterin luona/lähellä)

во́зле + gen.
= vieressä, vierellä

во́зле магази́на
(kaupan vieressä)

вблизи́ (от) / близ + gen. 
= läheisyydessä, lähellä

вблизи́ (от) бе́рега / близ бе́рега
(rannan läheisyydessä)

(usein hieman suurempi 
etäisyys kuin yllä mainittujen 
prepositioiden yhteydessä)

побли́зости от + gen. 
= lähettyvillä, läheisyydessä

побли́зости от бассе́йна
(uimahallin läheisyydessä)

недалеко́ от + gen.
= lähellä (ei kaukana)

недалеко́ от Москвы́
(lähellä Moskovaa)

бли́зко от + gen. 
= lähellä

бли́зко от на́шего до́ма
(lähellä taloamme)

бли́зко к + dat. 
= lähellä, lähelle

сиде́ть бли́зко к экра́ну 
(istua lähellä kuvaruutua/valkokangasta)
подойти́ бли́зко к соба́ке
(mennä koiran lähelle)

(lähietäisyys/lähestyminen)

4. Muita paikkaa ilmaisevia prepositiorakenteita

вне + gen.
= ulkopuolella

вне музе́я
(museon ulkopuolella)

внутри́ + gen.
= sisäpuolella

внутри́ до́ма
(talon sisällä)

до + gen.
= asti

до моста́
(sillalle asti)
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ми́мо + gen. 
= ohi

ми́мо теа́тра
(teatterin ohi)

вдоль + gen.
= pitkin 

идти́ вдоль забо́ра/реки́ 
(kävellä aidan viertä pitkin / pitkin joen vartta)

по + dat.
= pitkin / jollakin alueella

идти́ по у́лице / броди́ть по́ лесу
(kävellä kadulla (katua pitkin) / vaellella metsässä)

при + prep.
= yhteydessä, luona

при больни́це
(sairaalan yhteydessä)

че́рез + akk.
= läpi, yli, poikki, kautta

через ле́с/кры́шу
(metsän halki / katon läpi)

сквозь + akk.
= läpi

сквозь кры́шу/тума́н
(katon/sumun läpi)
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LIITE 3: KIELIOPILLISET TERMIT 

adjektiivi прилага́тельное / и́мя прилага́тельное

adverbi наре́чие

adverbiaali обстоя́тельство

adversatiivinen konjunktio противи́тельный сою́з

agentti а́генс

aikaa ilmaiseva konjunktio временно́й сою́з

aikamuoto вре́мя глаго́ла 

aikamuotokategoria катего́рия вре́мени

ajan ilmaiseminen / ajanilmaus выраже́ние вре́мени

akkusatiivi вини́тельный паде́ж

aktiivi действи́тельный зало́г / акти́в

aktiivin partisiipin preesens действи́тельное прича́стие настоя́щего вре́мени

aktiivin partisiipin preteriti действи́тельное прича́стие проше́дшего вре́мени

alisteinen määre зави́симое сло́во

alistuskonjunktio подчини́тельный сою́з

ambivalentti substantiivi существи́тельное о́бщего ро́да

apujäsen второстепе́нный член предложе́ния

apusanaluokka служе́бная часть ре́чи

apusanaluokkaan kuuluva sanа / apusana служе́бное сло́во

aspekti вид

aspektikategoria катего́рия ви́да

aspektipari видова́я па́ра

attribuutti определе́ние

datiivi да́тельный паде́ж

definiittinen pronomini определи́тельное местоиме́ние

delimitatiivinen teonlaatu ограничи́тельный спо́соб де́йствия

deminutiivi/deminutiivimuoto диминути́в / уменьши́тельная фо́рма

demonstratiivipronomini указа́тельное местоиме́ние  

desimaaliluku дро́бное числи́тельное / десяти́чная дробь

disjunktiivinen konjunktio раздели́тельный сою́з

duratiivinen liikeverbi глаго́л определённого движе́ния

ehtoa ilmaiseva konjunktio усло́вный сою́з

elollinen substantiivi одушевлённое существи́тельное

eloton substantiivi неодушевлённое существи́тельное

ensimmäinen persoona пе́рвое лицо́

epäsuora kerronta ко́свенная речь

epäsuora objekti ко́свенное дополне́ние

epäsuorasti transitiivinen verbi ко́свенно-перехо́дный глаго́л

erisnimi и́мя со́бственное

erisnimien taivutus склоне́ние имён со́бственных

etuliite приста́вка

etuliitteettön liikeverbi бесприста́вочный глаго́л движе́ния

etuliitteinen liikeverbi приста́вочный глаго́л движе́ния
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etunimi и́мя

feminiini же́нский род

finiittinen muoto спряга́емая фо́рма глаго́ла

futuuri / tuleva aika бу́дущее вре́мя

geneeris-persoonainen lause обобщённо-ли́чное предложе́ние

genetiivi роди́тельный паде́ж

gerundi дееприча́стие

gerundirakenne дееприча́стный оборо́т

havainnollisen esimerkin merkitys нагля́дно-приме́рное значе́ние

hellittelynimi/hellittelysana уменьши́тельно-ласка́тельное и́мя/сло́во

historiallinen preesens настоя́щее истори́ческое

I konjugaatio пе́рвое спряже́ние

II konjugaatio второ́е спряже́ние

imperatiivi повели́тельное наклоне́ние 

imperfektiivinen aspekti несовершéнный вид

imperfektiivisen aspektin gerundi дееприча́стие несоверше́нного ви́да

indefiniittinen pronomini неопределённое местоиме́ние

indefiniittis-persoonainen lause неопределённо-ли́чное предложе́ние

indikatiivi изъяви́тельное наклоне́ние

infinitiivi инфинити́в / неопределённая фо́рма глаго́ла

infinitiivilause инфинити́вное предложе́ние

infinitiivivartalo осно́ва инфинити́ва

inkoatiivinen teonlaatu начина́тельный спо́соб де́йствия

instrumentaali твори́тельный паде́ж

interjektio/huudahdussana междоме́тие

interrogatiivinen/kysyvä pronomini вопроси́тельное местоиме́ние

intransitiiviverbi неперехо́дный глаго́л

isännimi о́тчество

iteratiivinen liikeverbi глаго́л неопределённого движе́ния

itsenäinen sanaluokka самостоя́тельная часть ре́чи

järjestysluku поря́дковое числи́тельное

kaksiaspektinen verbi двувидово́й глаго́л

kausaattori кауза́тор

kieliopillinen kategoria граммати́ческая катего́рия

kieliopillisen kategorian arvo граммати́ческое значе́ние / грамме́ма

kiellon ilmaiseminen / kieltoilmaus выраже́ние отрица́ния

kielteinen pronomini отрица́тельное местоиме́ние

kieltopartikkeli отрица́тельная части́ца 

kielteinen lause / kieltolause отрица́тельное предложе́ние

kiinteä paino неподви́жное ударе́ние

kolmas persoona тре́тье лицо́

komparatiivi сравни́тельная сте́пень

konditionaali сослага́тельное/усло́вное наклоне́ние

kongruenssi согласова́ние

konjunktio сою́з

kopulatiivinen konjunktio соедини́тельный сою́з
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kopulaverbi/kopula глаго́л-свя́зка/свя́зка

konsonantti согла́сный (звук)

kova vartalo твёрдая осно́ва

kovavartaloinen substantiivi существи́тельное с твёрдой осно́вой

kvalitatiivinen adjektiivi / laatuadjektiivi ка́чественное прилага́тельное

kysymyslause вопроси́тельное предложе́ние

lauseen pääjäsen гла́вный член предложе́ния

lauseenjäsen член предложе́ния

lauseke словосочета́ние

liikeverbi глаго́л движе́ния

liikkuva paino подви́жное ударе́ние

liittofutuuri бу́дущее сло́жное

liudentumaton/kova konsonantti твёрдый согла́сный (звук)

liudentunut/pehmeä konsonantti мя́гкий согла́сный (звук)

luku число́

lukukategoria катего́рия числа́

lukumäärää osoittava pronomini местоиме́ние-числи́тельное

lukusana числи́тельное / и́мя числи́тельное

lyhyt adjektiivi кра́ткое прилага́тельное

lyhyt muoto кра́ткая фо́рма

maskuliini мужско́й род

momentaaninen teonlaatu однокра́тный/одноа́ктный спо́соб де́йствия

monikko мно́жественное число́

murtoluku дро́бное числи́тельное / дробь (f.)

myönteinen lause / myöntölause утверди́тельное предложе́ние

neutri сре́дний род

nominatiivi имени́тельный паде́ж

nominien taivutus склоне́ние имён

nominiliittopredikaatti 
(= kopulaverbi + nominiosa/predikatiivi) 

составно́е именно́е сказу́емое 
(= глаго́л-свя́зка + именна́я часть)

nominiosa/predikatiivi именна́я часть

objekti дополне́ние

onomatopoeettinen / ääntä jäljittelevä sana звукоподража́тельное сло́во

paino ударе́ние

partikkeli части́ца

partisiippi прича́стие

partisiippirakenne прича́стный оборо́т

passiivi страда́тельный зало́г / пасси́в

passiivin partisiipin preesens страда́тельное прича́стие настоя́щего вре́мени

passiivin partisiipin preteriti страда́тельное прича́стие проше́дшего вре́мени

pehmeä vartalo мя́гкая осно́ва

pehmeävartaloinen substantiivi существи́тельное с мя́гкой осно́вой

perduratiivinen teonlaatu дли́тельно-ограничи́тельный спо́соб де́йствия

perfektiivinen aspekti совершéнный вид

perfektiivisen aspektin gerundi дееприча́стие соверше́нного ви́да

perfektin merkitys перфе́ктное значе́ние
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persoonainen verbi ли́чный глаго́л

persoonakategoria катего́рия лица́

persoonapronomini  ли́чное местоиме́ние

persoonaton lause безли́чное предложе́ние

persoonaton verbi безли́чный глаго́л

perusluku коли́чественное числи́тельное

pitkä adjektiivi по́лное прилага́тельное

pitkä muoto по́лная фо́рма

pluralia tantum -substantiivi существи́тельное pluralia tantum

positiivi/perusaste положи́тельная сте́пень

possessiivinen adjektiivi притяжа́тельное прилага́тельное

possessiivipronomini притяжа́тельное местоиме́ние

postfiksi по́стфикс

potentiaalinen merkitys потенциа́льное значе́ние

predikaatti сказу́емое

predikatiivi / predikaatin nominiosa именна́я часть сказу́емого

predikatiivinen adverbi предикати́вное наре́чие

preesens/nykyhetki настоя́щее вре́мя

preesensvartalo осно́ва настоя́щего вре́мени

prefiksi пре́фикс

prepositio предло́г

prepositionaali предло́жный паде́ж

prepositiorakenne / prepositiollinen sijamuoto предло́жно-паде́жная констру́кция/фо́рма  

preteriti / mennyt aika проше́дшее вре́мя

preteritivartalo осно́ва проше́дшего вре́мени

pronomini местоиме́ние

pronominiadverbi местоиме́нное наре́чие

pääluokka зало́г

pääluokkakategoria катего́рия зало́га

pääsana гла́вное сло́во

rajoitetun toiston merkitys ограни́ченно-кра́тное значе́ние

refleksiivipronomini возвра́тное местоиме́ние

refleksiiviverbi/ся-verbi возвра́тный глаго́л

rektio управле́ние

relatiivinen adjektiivi относи́тельное прилага́тельное

relatiivipronomini относи́тельное местоиме́ние

resiprookkipronomini взаи́мное местоиме́ние

rinnastuskonjunktio сочини́тельный сою́з

ryhmäluku/kollektiiviluku собира́тельное числи́тельное

sanaluokka часть ре́чи

sanapaino слове́сное ударе́ние

sekaluku сме́шанное число́

semanttinen subjekti семанти́ческий субъе́кт

seurausta ilmaiseva konjunktio сою́з сле́дствия

sija(muoto)  паде́ж

sijakategoria катего́рия падежа́
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singularia tantum -substantiivi существи́тельное singularia tantum

subjekti подлежа́щее

substantiivi существи́тельное / и́мя существи́тельное

substantivoitunut adjektiivi субстантиви́рованное прилага́тельное

suffiksi/johtopääte су́ффикс

suku род

sukukategoria катего́рия ро́да

sukunimi фами́лия

summatiivinen merkitys сумма́рное значе́ние

suora kerronta пряма́я речь

suora objekti прямо́е дополне́ние

superlatiivi превосхо́дная сте́пень

syytä ilmaiseva konjunktio причи́нный сою́з

taipumaton sana несклоня́емое сло́во

taivutus (nomineista) склоне́ние

taivutus (verbeistä) спряже́ние

(substantiivin) taivutusluokka / deklinaatio тип склоне́ния (существи́тельного)

(verbin) taivutusluokka / konjugaatio тип спряже́ния (глаго́ла)

taivutuspääte оконча́ние

tapaluokka наклоне́ние

tapaluokkakategoria катего́рия наклоне́ния

teonlaatu спо́соб глаго́льного де́йствия

toiminnan tuloksen mitätöitymisen merkitys значе́ние аннули́рованности результа́та де́йствия

toinen persoona второ́е лицо́

transitiivinen verbi / transitiiviverbi перехо́дный глаго́л

transitiivisuus перехо́дность   

transitiivisuuskategoria катего́рия перехо́дности

verbi глаго́л

verbin persoonamuoto ли́чная фо́рма глаго́ла

verbinvartalo осно́ва глаго́ла

vertailua ilmaiseva konjunktio сравни́тельный сою́з

vertailuaste сте́пень сравне́ния

vokaali гла́сный (звук)

väistyvä vokaali (myös: välivokaali) бе́глый гла́сный

välivokaali (myös: väistyvä vokaali) бе́глый гла́сный

yhdistetty komparatiivi сло́жная сравни́тельная сте́пень

yhdistetty superlatiivi сло́жная превосхо́дная сте́пень

yksiaspektinen verbi одновидово́й глаго́л

yksikkö еди́нственное число́

yksinkertainen futuuri бу́дущее просто́е

yksinkertainen komparatiivi проста́я сравни́тельная сте́пень

yksinkertainen superlatiivi проста́я превосхо́дная сте́пень

yleisesti toteava merkitys òбщефакти́ческое значе́ние

yleisnimi и́мя нарица́тельное
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