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 T1   Die wichtigsten Kasus im Überblick

Kasus
Beispielwort im Sg. / Pl. Beispielsatz 

im Singular
Beispielsatz 

im Pluralohne SW mit SW

Nominativ
talo
talot

kauppa
kaupat

Tämä on kauppa.
Das hier ist ein Laden.

Kaupat ovat tänään auki.
Die Läden sind heute geöffnet.

Genitiv
talon

talojen
kaupan

kauppojen
Kaupan ikkuna on rikki.

Das Fenster des Ladens ist kaputt.
Asuntojen hinnat nousevat.
Die Wohnungspreise steigen.

Partitiv
taloa
taloja

kauppaa
kauppoja

Kylässä on kaksi kauppaa. 
Im Dorf gibt es zwei Läden.

Minä rakastan oliiveja. 
Ich liebe Oliven.

innere Lokalkasus

Illativ
taloon

taloihin
kauppaan

kauppoihin
Menen kauppaan.

Ich gehe in den Laden.
Menetkö huomenna töihin?

Gehst du morgen zur Arbeit?

Inessiv
talossa
taloissa

kaupassa
kaupoissa

Olen kaupassa.
Ich bin im Laden.

Housuissa on tahra.
Die Hose hat einen Fleck.

Elativ
talosta
taloista

kaupasta
kaupoista

Tulen kaupasta.
Ich komme vom Laden.

Minä pidän/tykkään pähkinöistä.
Ich mag Nüsse.

äußere Lokalkasus

Allativ
talolle
taloille

kaupalle
kaupoille

Menen kaupalle, tapaan siellä Esan.
Ich gehe zum Laden, dort treffe ich Esa.

Tämä paketti on naapureille.
Das Paket ist für die Nachbarn.

Adessiv
talolla
taloilla

kaupalla
kaupoilla

Tapaan Niinan kaupalla.
Ich treffe Nina beim Laden.

Meillä on uusi osoite.
Wir haben eine neue Adresse.

Ablativ
talolta
taloilta

kaupalta
kaupoilta

Kaupalta asemalle on lyhyt matka.
Vom Laden zum Bahnhof ist es ein kurzer Weg.

Elina putosi portailta.
Elina ist die Treppe runtergefallen.

weitere Kasus

Abessiv
talotta
taloitta

kaupatta
kaupoitta

Kylä on ollut kaupatta jo kolme vuotta.
Das Dorf ist schon seit drei Jahren ohne Laden.

Mari meni ulos kengittä.
Mari ist ohne Schuhe rausgegangen.

Translativ
taloksi
taloiksi

kaupaksi
kaupoiksi

Rakennus muutetaan kaupaksi.
Das Gebäude wird zum Laden umgewandelt.

Me molemmat tulimme sairaiksi.
Wir beide wurden krank.

Essiv
talona
taloina

kauppana
kauppoina

Pidän Markettia hyvänä kauppana.
Ich halte Market für einen guten Laden.

Lapset juoksivat iloisina mummon luo.
Die Kinder rannten froh zur Großmutter.

Grammatiktabellen
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 T2   Die wichtigsten Nomentypen mit abweichendem Deklinationsstamm

Nominativ Genitiv Partitiv Illativ (wohin) Inessiv (wo)

-i  „ältere“ Wörter

kivi   
Stein 

kive-n kive-ä kive-en kive-ssä

kivien kiviä kiviin kivissä

-li/-ri/-ni

kieli    
Sprache

kiele-n kiel-tä kiele-en kiele-ssä

kielien/kielten kieliä kieliin kielissä

suuri   
groß

suure-n suur-ta suure-en suure-ssa

suurien/suurten suuria suuriin suurissa

-si

uusi   
neu 

uude-n uutt-a uute-en uude-ssa

uusien uusia uusiin uusissa

käsi   
Hand

käde-n kätt-ä käte-en käde-ssä

käsien käsiä käsiin käsissä

-e

huone   
Zimmer

huonee-n huone-tta huonee-seen huonee-ssa

huoneiden/huoneitten huoneita huoneisiin huoneissa

vaate   
Kleidungsstück

vaattee-n vaate-tta vaattee-seen vaattee-ssa

vaatteiden/vaatteitten vaatteita vaatteisiin vaatteissa

-nen

sininen   
blau

sinise-n sini-stä sinise-en sinise-ssä

sinisien/sinisten sinisiä sinisiin sinisissä

-us/-ys/-os/-ös/-es

rakennus   
Gebäude

rakennukse-n rakennus-ta rakennukse-en rakennukse-ssa

rakennuksien/rakennusten rakennuksia rakennuksiin rakennusissa

päätös   
Entscheidung

päätökse-n päätös-tä päätökse-en päätokse-ssä

päätöksien/ päätösten päätöksiä päätöksiin päätöksissä

-is/-as/-äs

kaunis   
schön, hübsch

kaunii-n kaunis-ta kaunii-seen kaunii-ssa

kauniiden/ kauniitten kauniita kauniisiin kauniissa

hammas   
Zahn

hampaa-n hammas-ta hampaa-seen hampaa-ssa

hampaiden/hampaitten hampaita hampaisiin hampaissa

V + -us/-ys

nopeus   
Schnelligkeit

nopeude-n nopeu-tta nopeute-en nopeude-ssa

nopeuksien nopeuksia nopeuksiin nopeuksissa

nähtävyys   
Sehenswürdigkeit

nähtävyyde-n nähtävyy-ttä nähtävyyte-en nähtävyyde-ssä

nähtävyyksien nähtävyyksiä nähtävyyksiin nähtävyyksissä

-ut/-yt

olut   
Bier

olue-n olut-ta olue-en olue-ssa

oluiden/oluitten oluita oluisiin oluissa

lyhyt   
kurz

lyhye-n lyhyt-tä lyhye-en lyhye-ssä

lyhyiden/lyhyitten lyhyitä lyhyisiin lyhyissä

-in

puhelin   
Telefon

puhelime-n puhelin-ta puhelime-en puhelime-ssa

puhelimien/puhelinten puhelimia puhelimiin puhelimissa

avain  
 Schlüssel

avaime-n avain-ta avaime-en avaime-ssa

avaimien/avainten avaimia avaimiin avaimissa
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Einzelwörter mit  abweichendem Deklinationsstamm

Nominativ Genitiv Partitiv Illativ (wohin) Inessiv (wo)

lapsi   
Kind

lapse-n las-ta lapse-en lapse-ssa

lapsien/lasten lapsia lapsiin lapsissa

lumi   
Schnee (selten im Plural)

lume-n lun-ta lume-en lume-ssa

lumien lumia lumiin lumissa

mies   
Mann

miehe-n mies-tä miehe-en miehe-ssä

miehien/miesten miehiä miehiin miehissä

kevät   
Frühjahr

kevää-n kevät-tä kevää-seen kevää-ssä

keväiden/keväitten keväitä keväisiin keväissä

 T3   Die Deklination der Demonstrativpronomen

Singular Plural Singular Plural Singular Plural

Nominativ tämä nämä tuo nuo se ne

Genitiv tämän näiden tuon noiden sen niiden

Partitiv tätä näitä tuota noita sitä niitä

Illativ wohin tähän näihin tuohon noihin siihen niihin

Inessiv wo tässä näissä tuossa noissa siinä niissä

Elativ woher tästä näistä tuosta noista siitä niistä

Allativ wohin tälle näille tuolle noille sille niille

Adessiv wo tällä näillä tuolla noilla sillä niillä

Ablativ woher tältä näiltä tuolta noilta siltä niiltä

Translativ täksi näiksi tuoksi noiksi siksi niiksi

Essiv tänä näinä tuona noina sinä niinä

 T4   Die Steigerung der Adjektive

Komparativ Superlativ

Singular Plural Singular Plural

Nominativ hitaampi hitaammat hitain hitaimmat

Genitiv hitaamman hitaampien hitaimman hitaimpien

Partitiv hitaampaa hitaampia hitaimpaa hitaimpia

Illativ wohin hitaampaan hitaampiin hitaimpaan hitaimpiin

Inessiv wo hitaammassa hitaammissa hitaimmassa hitaimmissa

Elativ woher hitaammasta hitaammista hitaimmasta hitaimmista

Allativ wohin hitaammalle hitaammille hitaimmalle hitaimmille

Adessiv wo hitaammalla hitaammilla hitaimmalla hitaimmilla

Ablativ woher hitaammalta hitaammilta hitaimmalta hitaimmilta

Essiv hitaampana hitaampina hitaimpana hitaimpina

Translativ hitaammaksi hitaammiksi hitaimmaksi hitaimmiksi



4 | Annaliisa Kühn · Hei! Moi! Terve! 2 · © Helmut Buske Verlag 2017

 T5   Das Relativpronomen »joka«

Nom. Gen. Part. Illativ Iness. Elat. Allat. Adess. Ablat. Translat. Essiv

Singular joka jonka jota johon jossa josta jolle jolla jolta joksi jona

Plural jotka joiden joita joihin joissa joista joille joilla joilta joiksi joina

 T6   Das Relativpronomen »mikä«

Nom. Gen. Part. Illativ Iness. Elat. Allat. Adess. Ablat. Translat. Essiv

Singular mikä
minkä mitä mihin missä mistä mille millä miltä miksi minä

Plural mitkä

Die Verbtypen in den verschiedenen Tempora

 T7   Verbtyp 1

ASUA

Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt

asun en asu asuin en asunut olen asunut en ole asunut olin asunut en ollut asunut

asut et asu asuit et asunut olet asunut et ole asunut olit asunut et ollut asunut

asuu ei asu asui ei asunut on asunut ei ole asunut oli asunut ei ollut asunut

asumme emme asu asuimme emme asuneet olemme asuneet emme ole asuneet olimme asuneet emme olleet asuneet

asutte ette asu asuitte ette asuneet olette asuneet ette ole asuneet olitte asuneet ette olleet asuneet 

asuvat eivät asu asuivat eivät asuneet ovat asuneet eivät ole asuneet olivat asuneet eivät olleet asuneet

Konditional (1. Pers. Sg. und Pl.)

asuisin en asuisi – – olisin asunut en olisi asunut – –

asuisimme emme asuisi – – olisimme asuneet emme olisi asuneet – –

Passiv

asutaan ei asuta asuttiin ei asuttu on asuttu ei ole asuttu oli asuttu ei ollut asuttu

 T8   Verbtyp 2

SYÖDÄ

Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt

syön en syö söin en syönyt olen syönyt en ole syönyt olin syönyt en ollut syönyt

syöt et syö söit et syönyt olet syönyt et ole syönyt olit syönyt et ollut syönyt

syö ei syö söi ei syönyt on syönyt ei ole syönyt oli syönyt ei ollut syönyt

syömme emme syö söimme emme syöneet olemme syöneet emme ole syöneet olimme syöneet emme olleet syöneet

syötte ette syö söitte ette syöneet olette syöneet ette ole syöneet olitte syöneet ette olleet syöneet

syövät eivät syö söivät eivät syöneet ovat syöneet eivät ole syöneet olivat syöneet eivät olleet syöneet

Konditional (1. Pers. Sg. und Pl.)

söisin en söisi – – olisin syönyt en olisi syönyt – –

söisimme emme söisi – – olisimme syöneet emme olisi syöneet – –

Passiv

syödään ei syödä syötiin ei syöty on syöty ei ole syöty oli syöty ei ollut syöty
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 T9   Verbtyp 3

OLLA

Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt

olen en ole olin en ollut olen ollut en ole ollut olin ollut en ollut ollut

olet et ole olit et ollut olet ollut et ole ollut olit ollut et ollut ollut

on ei ole oli ei ollut on ollut ei ole ollut oli ollut ei ollut ollut

olemme emme ole olimme emme olleet olemme olleet emme ole olleet olimme olleet emme olleet olleet

olette ette ole olitte ette olleet olette olleet ette ole olleet olitte olleet ette olleet olleet

ovat eivät ole olivat eivät olleet ovat olleet eivät ole olleet olivat olleet eivät olleet olleet

Konditional (1. Pers. Sg. und Pl.)

olisin en olisi – – olisin ollut en olisi ollut – –

olisimme emme olisi – – olisimme olleet emme olisi olleet – –

Passiv

ollaan ei olla oltiin ei oltu on oltu ei olla oltu oli oltu ei ollut oltu

NOUSTA

Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt

nousen en nouse nousin en noussut olen  noussut en ole noussut olin noussut en ollut noussut

nouset et nouse nousit et noussut olet noussut et ole noussut olit noussut et ollut noussut

nousee ei nouse nousi ei noussut on noussut ei ole noussut oli  noussut ei ollut noussut

nousemme emme nouse nousimme emme nousseet olemme nousseet emme ole  
nousseet

olimme nousseet emme olleet  
nousseet

nousette ette nouse nousitte ette nousseet olette nousseet ette ole nousseet olitte nousseet ette olleet nousseet

nousevat eivät nouse nousivat eivät nousseet ovat nousseet eivät ole  
nousseet

olivat nousseet eivät olleet  
nousseet

Konditional (1. Pers. Sg. und Pl.)

nousisin en nousisi – – olisin noussut en olisi noussut – –

nousisimme emme  
nousisi

– – olisimme nousseet emme olisi  
nousseet

– –

Passiv

noustaan ei nousta noustiin ei noustu on noustu ei ole noustu oli noustu ei ollut noustu

T10   Verbtyp 4

HALUTA

Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt

haluan en halua halusin en halunnut olen halunnut en ole halunnut olin halunnut en ollut halunnut

haluat et halua halusit et halunnut olet halunnut et ole halunnut olit halunnut et ollut halunnut

haluaa ei halua halusi ei halunnut on halunnut ei ole halunnut oli halunnut ei ollut halunnut

haluamme emme halua halusimme emme  
halunneet

olemme  
halunneet

emme ole  
halunneet

olimme  
halunneet

emme olleet  
halunneet

haluatte ette halua halusitte ette halunneet olette halunneet ette ole  
halunneet

olitte halunneet ette olleet  
halunneet

haluavat eivät halua halusivat eivät halunneet ovat halunneet eivät ole  
halunneet

olivat halunneet eivät olleet  
halunneet

Konditional (1. Pers. Sg. und Pl.)

haluaisin en haluaisi – – olisin halunnut en olisi halunnut – –

haluaisimme emme  
haluaisi

– – olisimme  
halunneet

emme olisi  
halunneet

– –

Passiv

halutaan ei haluta haluttiin ei haluttu on haluttu ei ole haluttu oli haluttu ei ollut haluttu
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T11   Verbtyp 5

TARVITA

Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt

tarvitsen en tarvitse tarvitsin en tarvinnut olen tarvinnut en ole tarvinnut olin tarvinnut en ollut tarvinnut

tarvitset et tarvitse tarvitsit et tarvinnut olet tarvinnut et ole tarvinnut olit tarvinnut et ollut tarvinnut

tarvitsee ei tarvitse tarvitsi ei tarvinnut on tarvinnut ei ole tarvinnut oli tarvinnut ei ollut tarvinnut

tarvitsemme emme tarvitse tarvitsimme emme  
tarvinneet

olemme  
tarvinneet

emme ole  
tarvinneet

olimme  
tarvinneet

emme olleet 
tarvinneet

tarvitsette ette tarvitse tarvitsitte ette tarvinneet olette tarvinneet ette ole  
tarvinneet

olitte tarvinneet ette olleet  
tarvinneet

tarvitsevat eivät tarvitse tarvitsivat eivät tarvinneet ovat tarvinneet eivät ole  
tarvinneet

olivat tarvinneet eivät olleet  
tarvinneet

Konditional (1. P.ers Sg. und Pl.)

tarvitsisin en tarvitsisi – – olisin tarvinnut en olisi tarvinnut – –

tarvitsisimme emme tarvitsisi – – olisimme  
tarvinneet

emme olisi  
tarvinneet

– –

Passiv

tarvitaan ei tarvita tarvittiin ei tarvittu on tarvittu ei ole tarvittu oli tarvittu ei ollut tarvittu

T12   Verbtyp 6

PAETA

Präsens Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt

pakenen en pakene pakenin en paennut olen paennut en ole paennut olin paennut en ollut paennut

pakenet et pakene pakenit et paennut olet paennut et ole paennut olit paennut et ollut paennut

pakenee ei pakene pakeni ei paennut on paennut ei ole paennut oli paennut ei ollut paennut

pakenemme emme pakene pakenimme emme paenneet olemme  
paenneet

emme ole  
paenneet

olimme  
paenneet

emme olleet 
paenneet

pakenette ette pakene pakenitte ette paenneet olette paenneet ette ole  
paenneet

olitte paenneet ette olleet  
paenneet

pakenevat eivät pakene pakenivat eivät paenneet ovat paenneet eivät ole  
paenneet

olivat paenneet eivät olleet  
paenneet

Konditional (1. Pers. Sg. und Pl.)

pakenisin en pakenisi – – olisin paennut en olisi paennut – –

pakenisimme emme pakenisi – – olisimme  
paenneet

emme olisi  
paenneet

– –

Passiv

paetaan ei paeta paettiin ei paettu on paettu ei ole paettu oli paettu ei ollut paettu


