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GENERE E NUMERO; SOSTANTIVI, AGGETTIVI E ARTICOLI  
 

♀♂ FEMMINILE E MASCHILE, SINGOLARE E PLURALE  ♀♀ ♂♂  
 
Italiassa ei ole sijamuotoja (poikkeus: persoonapronominit ks. PaP I-2). Substantiivit ja adjektiivit 
taipuvat vain suvussa ja luvussa. 
 
A:han päättyvät sanat ovat useimmiten feminiinejä; niiden monikon pääte on -e 
(esim. ragazza – ragazze  tyttö–tytöt/tyttöjä)        
O:hon päättyvät sanat ovat useimmiten maskuliineja; niiden monikon pääte on -i   
(esim. ragazzo – ragazzi  poika – pojat/poikia)    
E:hen päättyvät sanat voivat olla sekä feminiinisiä että maskuliinisia. Niiden monikon pääte on -i. 
(esim. madre – madri   äiti – äidit/äitejä; padre – padri    isä – isät/isiä) 
 
 

 
 
ARTIKKELIEN TEHTÄVÄT 
 

– Mistä voit päätellä, minkäsukuinen ehen päättyvä sana on? – Artikkelista  
 
♀  ♀♀   ♂     ♂♂ 
la madre  – le madri   il padre  – i padri 
la nipote – le nipoti   il nipote – i nipoti 
la moglie – le mogli 
 
– Miten käännetään italiaksi seuraavat lauseet, kun italian kielessä ei ole sijamuotoja? 
 

Kakut ja sämpylät tuodaan leipomosta klo 7. 
Meillä on kakkuja ja sämpylöitä. 

 
– Käytetään artikkelia. Määräinen artikkeli vastaa monikon nominatiivia: 
 

Le torte e i panini arrivano (saapuvat) dal forno alle 7. 
 
Epämääräistä määrää ilmaistaan mm. jättämällä artikkeli pois tai käyttämällä pronominia alcuno 
(muutama).  
 

Abbiamo Ø torte e Ø panini. ≈ Abbiamo alcune torte e alcuni panini 
 

Muita tapoja kääntää monikon partitiivia käsitellään vasta PaP II:ssa. 
 
 Sekä italian että suomen kielessä, uusi tieto sijoitetaan yleensä lauseen loppuun. Lauseen 

ensimmäinen jäsen/osa, joka on usein (ei aina!) myös lauseen kieliopillinen subjekti, on jo tunnettu.  
 

Kakku tuodaan kohta.   
 

Tässä lauseessa puhutaan kakusta, josta tiedetään jo jotakin. Se voisi olla esim. “tilaamasi kakku”.   

 ♀ ♂ 
yksikkö -A -O 
monikko -E -I 
yksikkö -E 
monikko -I 
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Italiassa jo tunnetun puheenaiheen tunnus on määräinen artikkeli.   
 
La torta arriva subito. 
 

* * * 
Minulla on kakku.  

 
Tässä lauseessa sen sijaan “kakku” on uutta tietoa, vaikka se on edelleen lauseen kieliopillinen subjekti.  
 
Italiassa (ja myös mm. ranskassa, espanjassa, englannissa ja saksassa) uuden puheenaiheen tunnus on 
epämääräinen artikkeli: 
 

  Ho una torta. I have a cake. 
 

 Huomaa, että italiassa ja englannissa tämän lauseen kieliopillinen subjekti on kakun omistaja eli “minä”. 
 

 Kun jokin asia on asiayhteydessään ainoa (aurinko, kuu, maa taivas…) tai on yleinen, kaikille tuttu 
käsite (aika, tila, ajatus, historia…) se on automaattisesti “jo tunnettu” ja sitä edeltää normaalisti 
määräinen artikkeli. Kun puheenaihe on vielä uusi (epämääräinen art.), se on mikä tahansa lajinsa 
edustaja, josta tiedetään vain, että se on olemassa. 

 
il cielo è azzurro.   Taivas on sininen. 
 
− Vedo una stella, che stella è?   Näen tähden, mikä tähti se on?  
− È la stella polare.   Se on pohjantähti.  
 
 

 
ARTIKKELIN TEHTÄVÄ: YHTEENVETO 
 
Englannin, ranskan, espanjan ja saksan tavoin italiassakin substantiiveja edeltää yleensä artikkeli. Näissä 
kielissä artikkelit toimivat periaatteessa samalla tavalla. Artikkelilla ei ole omaa merkitystä, vaan se 
kertoo pääsanansa suvun, luvun sekä suhteen asiayhteyteen. Onko asia jo tunnettu tai asiayhteydessään 
ainoa (määräinen art.) vai onko se uusi tai mikä tahansa lajinsa edustaja (epämääräinen)?  
 
Määräinen artikkeli:   The moon shines. = La luna brilla.  

(On vain yksi kuu, jonka kaikki tuntevat.)  
 
Giulia è la madre di Elena. (ihmisellä voi olla vain yksi biologinen äiti.) 
Aurelia e Chiara sono le nonne di Elena. (Elenalla on vain 2 isoäitiä.) 

 
Epämääräinen artikkeli:  I’ll have a cup of tea = Prendo una tazza di tè.  
 

Giulio è un cugino di Giulia e Raffaele. (Heillä on muitakin serkkuja) 
 
Monikossa määräisellä artikkelilla on myös merkitys "kaikki" (yleensä tai tietyssä asiayhteydessä):  

i cugini di Martina =  (kaikki) Martinan serkut;  i finlandesi  = (kaikki) suomalaiset. 
 
Epämääräisellä artikkelilla ei ole monikkoa. 
 

Ottavia, Noemi ed Edoardo sono Ø cugini di Giulia e Raffaele. 
Ottavia, Noemi ja Edoardo ovat Giulian ja Raffaelen serkkuja. 
Tiziana e Vanessa sono Ø amiche di Elena. Tiziana ja Vanessa ovat Elenan ystäv(ättär)iä 
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             ♪♫ ARTIKKELIN MUODON VAIHTELU  
 
 
 
 

MALLISANAT            
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikkelin muodon valinta (esimerkiksi maskuliinin yksikössä il, lo tai l' ja feminiinissä la tai l') riippuu 
ainoastaan artikkelia seuraavan sanan alkukirjaimesta. 

♀  ♂   

IL LA  
 

LO 

yksikkö 

L’ L’  

I LE 
GLI 

monikko 

♀  ♂ 
UNA UN  
UN’ UNO 

määräinen artikkeli

♀ ♂  

IL  
 

il bambino  
il fratello 

LA 

la bambina 
la sorella 

la psicọloga 
la stella

la zia

LO  
 

lo gnocco 
lo psicologo 

lo stivale  
lo yogurt 

lo xilọfono 
lo zio 

yksikkö

L’ 

l’arancia
l’ọstrica

L’  
 

l'orologio 
l’amico 

l’elefante 
I 
 

i bambini 
i fratelli 

 

LE

le bambine
le sorelle

le psicọloghe
le stelle

le zie
le arance

le ostriche

GLI  
 

gli gnocchi 
gli psicọlogi 

gli stivali 
gli yogurt 

gli xilọfoni 
gli zii 

 
gli orologi 

gli amici 
gli elefanti 

monikko

epämääräinen artikkeli 
♀  ♂ 
UNA  
una bambina  
una sorella  
una stella  
una psicọloga  
una zia 

UN  
un bambino 
un fratello  
un orolọgio 
un amico 
un elefante 

UN’  
un’arancia 
un’ọstrica 

UNO 
 uno gnocco  
uno psicọlogo 
uno stivale  
uno yogurt  
uno xilọfono 
uno zio 
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EPÄMÄÄRÄINEN ARTIKKELI 
 
yksikkö    ♀ UNA / UN'   ♂ UN       ♂ UNO  monikkoa ei ole 
 
♀ Jos sana alkaa vokaalilla, käytetään muotoa un'  

un'arancia 
 
♂ Jos sana alkaa yhdistelmällä gn, ps, s+konsonantti tai kirjaimilla x, y tai z, käytetään muotoa uno 

 uno yogurt 
 
♂Jos sana alkaa vokaalilla, tavallisella konsonantilla tai konsonanttiyhdistelmällä, käytetään muotoa un 

un orologio, un ragazzo, un fratello 
 
MÄÄRÄINEN ARTIKKELI 
 
yksikkö       ♀ LA / L'        ♂ IL  ♂ LO / L'  
 

         
 

       
 

          
 

 
 
 monikko             LE                   I                GLI 
 
♀ ja ♂ 
Jos sana alkaa vokaalilla, käytetään muotoa l'    
l'orologio, l'ex marito; l'arancia 
 
♂ Jos sana alkaa yhdistelmällä gn, ps, s+konsonantti tai kirjaimilla x, y tai z, käytetään muotoa lo 

 lo yogurt 
 
♂Jos sana alkaa tavallisella konsonantilla tai konsonanttiyhdistelmällä, käytetään muotoa il  

il ragazzo, il marito 
 
Heittomerkki osoittaa, että artikkelin viimeinen vokaali on kadonnut. Huomaa, että vokaali katoaa 
artikkelista vain yksikössä. Heittomerkkiä ei ylipäänsä käytetä monikossa. 
 
Monikon feminiinissä artikkelin ainoa muoto on le. Monikon maskuliinissa i vastaa yksikön muotoa il  
ja gli vastaa yksikön muotoja l' ja lo. 
 
 
♀ & ♂ monikossa: ♀ + ♀ = ♀♀;  ♂ + ♂= ♂♂;  ♀ + ♂ = ♂♂ 
 
Ottavia è una cugina di Giulia.   → Ottavia e Noemi sono cugine di Giulia. 
Fulvio è un cugino di Giulia.  → Fulvio e Giulio sono cugini di Giulia. 
Noemi è una cugina di Giulia, Fulvio è un cugino di Giulia. → Noemi e Fulvio sono cugini di 

Giulia. 
 
CONCORDANZA DELL'AGGETTIVO ● ADJEKTIIVIN MUKAUTUMINEN 
 
 
Adjektiivi on aina samassa suvussa ja luvussa kuin sana, johon se viittaa, mutta se ei välttämättä pääty 
samaan vokaaliin. Useimmilla adjektiiveilla, esim. bello (kaunis), buono (hyvä) tai pịccolo (pieni), on 
neljä päätettä:  
 
yksikkö ♀ -a; ♂ -o;  monikko ♀ -e; ♂ -i 
 



PaP I-1 Grammatica 

Cira Almenti PaP I-1 Grammatica  5

Sen sijaan -e-päätteiset adjektiivit kuten grande (iso), veloce (nopea) ja verde (vihreä) taipuvat niin kuin 
muutkin -e-päätteiset sanat. Niillä on vain kaksi päätettä, koska feminiini ja maskuliini ovat 
samanmuotoisia: 
 
yksikkö -e ;  monikko -i 
 
 
una borsa pịccola   pieni laukku 
quattro borse piccole  4 pientä laukkua  
uno zaino piccolo   pieni reppu 
quattro zaini piccoli  4 pientä reppua 
 
una borsa grande  iso laukku 
due borse grandi  2 isoa laukkua  
uno zaino grande  iso reppu 
due zaini grandi  2 isoa reppua 
 
(Utelialille: Adjektiivi sijaitsee usein pääsanansa jälkeen, mutta tietyt adjektiivit edeltävät pääsanaa  kun 
taas toiset voivat sekä edeltää että seurata pääsanaa, jolloin niiden merkitys muuttuu. Lisää PaP I-2) 

 
-ISSIMO 
 
Pääte -issima/o- korvaa adjektiivin loppuvokaalin. Se vahvistaa adjektiivin merkitystä. Uusi adjektiivi 
taipuu normaalisti suvussa ja luvussa. 
 

Questa macchina è nuovissima.  Tämä auto on upouusi. 
I carciofi sono buonissimi.   Artisokat ovat todella hyviä. 

 
Voidaan sanoa myös ”sono molto buoni”. -Issimo-muodolla on enemmän ilmaisuvoimaa. 

 
 
Jos et ole varma, MINKÄSUKUINEN sana on, katso  
 
1) päättettä: bambina  ♀; bambini  ♂♂ 
2)  artikkeli tai demonstratiivipronomini:   il maglione verde  ♂  

questo maglione verde  ♂ 
questo signore  ♂ 
queste signore  ♀♀ 
questi signori  ♂♂ 

3) adjektiivin muoto:    due maglioni rossi.  ♂♂ 
4) adjektiivin ja substantiivin suhdetta:  signore finlandesi ?   
 
signore voi olla ♂ tai ♀♀, finlandesi on kuitenkin monikko  signore finlandesi = suomalaisia rouvia 
 
questo babà al rum  ♂ questi babà al rum  ♂♂ 
le viti americane  ♀♀ la vite americana  amerikkalainen viiniköynnös 
le vite americane ♀♀ la vita americana amerikkalainen elämä 
le navi nuove ♀♀  la nave nuova uusi laiva 
la sciarpa a fiori  ♀ 
 

 
ARTIKKELI JA PARTITIIVI;  ARTIKKELI AINESANOISSA 

 
E’ buono qui il cappuccino? 

 
Aineista ja materiaaleista puhutaan yleensä yksikössä. Niitä edeltää normaalisti määräinen artikkeli:   
 

l'acqua = kaikki maailman vesi; kaikki tämän paikan vesi; vesi yleisesti ottaen. 

un'automobile veloce nopea auto 
sei automobili veloci 6 nopeaa autoa 
un computer veloce nopea tietokone 
sei computer veloci 6 nopeaa tietokonetta 
 
un'automobile piccola pieni auto 
sette automobili piccole 7 pientä autoa 
un cellulare piccolo pieni matkapuhelin 
sette cellulari piccoli 7 pientä matkapuhelinta 
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Ilman artikkelia ainesanalla on sama merkitys kuin suomen partitiivilla: 
 
Non mangio Ø pane. En syö leipää. Non bevo Ø caffè. En juo kahvia.  
Abbiamo Ø vino rosso e Ø vino bianco. Meillä on punaviiniä ja valkoviiniä.    
 

Tiettyjä juomia merkitseviä ainesanoja käytetään myös epämääräisen artikkelin kanssa, jolloin ne 
ilmaisevat yhtä annosta: 
 

un caffè  kupillinen kahvia 
un’acqua minerale / una minerale = pullo kivennäisvettä.  
 

 
♪♫ TAIPUMATTOMAT SANAT  
 
Yksitavuiset sanat ja sanat, joissa paino on viimeisellä tavulla, eivät taivu monikossa. 
 

Prendiamo due caffè.  Prendiamo due tè. 
 

  la città – le città   kaupunki   il re – i re  kuningas  
il papà – i papà   isi   la verità – le verità totuus 

  il babà − i babà rommi-baba (leivos) 
 
Äännettäessä konsonanttiin päättyvät lainasanat ovat maskuliineja, elleivät ne ole feminiinejä 
alkuperäiskielessään: il computer, il monitor, il mouse, lo sport mutta la brioche, la Weltanschauung. 
Lainasanoja pyritään ääntämään niin kuin alkuperäiskielessä eli [brioʃ],  [compiuter] ja [maus]. 
 

Lainasanat eivät taivu monikossa: il computer – i computer; il file – i file (tiedosto)  
ilgolpe – i golpe (vallankaappaus). 

 
 

SUBSTANTIIVIEN MONIKKO: OIKEINKIRJOITUSMUUTOKSIA 
 
-ca- ja -ga- päätteiset feminiinisanat  
 
monikon pääte on aina -che ja -ghe:  
l’amica – le amiche 
la sega – le seghe   saha 
 
-co- ja -go- päätteisten maskuliinisanojen monikko vaihtelee:  
 
l’amico – gli amici 
il fuoco – i fuochi   tuli 
il sugo – i sughi  (tomaatti)kastike 
l’orango – gli oranghi 
lo psicọlogo – gli psicologi 
 
-io-päätteiset maskuliinisanat  
 
-io  -i  
 
Kun i on painoton, monikossa on vain yksi i. 
l'ọcchio  gli ọcchi  silmä 
il bạcio - i bạci   suudelma 
il viạggio- i viạggi  matka 
 
-ịo - ịi   
 



PaP I-1 Grammatica 

Cira Almenti PaP I-1 Grammatica  7

Kun i on painollinen, monikossa on kaksi i:tä, jotka äännetään molemmat. 
 
lo zịo gli zịi (äännä zi-i)  setä, eno 
il rinvịo i rinvịi   lykkäys, viivästyminen  mutta: il dio - gli dèi jumala-jumalat 
il fruscịo i fruscịi   suhina 
 
-cia- ja -gia-päätteiset feminiinisanat 
 
cịa/gịa  cịe/gịe  
Kun i on painollinen, se säilyy monikossa. 
 
la farmacịa - le farmacịe  apteekki 
la bugịa - le bugịe  valhe 
la scịa - le scịe   vanavesi  
 
cia/gia   cie/ce;      gie/ge 
 
Kun i on painoton, se katoaa aina, jos päätettä -cia/gia edeltää konsonantti. 
 
l'arạncia - le arance  appelsiini 
la fạscia - le fasce  nauha, vyöhyke 
la piọggia - le piogge sade 
 
Kun päätettä cia/gia  edeltää vokaali, i säilyy monikossa. Tämä i  ei vaikuta ääntämiseen, siksi 
nykyitaliassa on taipumus jättää sekin kirjoittamatta. Variantit le valige, le ciliege, löytyvät uusista 
sanakirjoista. Kirjoita kuitenkin valigie ja ciliegie tentipaperiisi, koska kaikki tahot eivät vielä hyväksy 
tätä muutosta! 
 
la camịcia - le camicie / le camice paita, paitapusero 
la ciliẹgia - le ciliegie / le ciliege kirsikka 
 
 

 
 

PRONOMI 
 

INTERROGATIVI  
chi? 
kuka? 
 

-Chi è questa ragazza bionda? 
-È Arianna. 

 
-Chi sei? 
-Sono Giulia. 

 
 
che cosa? = cosa? = che?  
mikä / mitä? (what?) 
 

Che cosa prendi?  Mitä saisi olla? 
 

quale? quali?  
mikä? mitkä? (which?) 
 
quanto? paljonko? (toimii myös adverbina) 
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DIMOSTRATIVI  
♀    ♂    ♀   ♂ 
questa   questo  tämä  quella  quello  tuo 
♀♀   ♂♂    ♀♀  ♂♂ 
queste  questi   nämä  quelle  quelli  nuo 
          
questa borsa, questo zaino  questa automobile, questo computer  
queste borse, questi zaini  queste automobili, questi computer 
                        
 

– Quanto costa questo bikini?     – Quanto costa quella gonna? 
– Dieci euro.      – Dodici euro. 
– E quello rosso?      – E quella bianca? 
– Anche quello costa dieci euro.    – Quella costa venti euro. 

 
Kuten suomessakin, demonstratiivipronomini (tämä, tuo) voi joko edeltää sanaa, johon se viittaa (questa 
gonna; quella gonna), tai korvata sen: quella (= la gonna) bianca; quella (= la gonna bianca). 
Questo ja quello korvaavat artikkelin ja taipuvat suvussa ja luvussa.Quello-sana taipuu maskuliinissa 
epäsäännöllisesti. (PaP I-2 Unità 13) 
  
Quello-pronominia käytetään, kun halutaan erottaa asian toisesta: 
 
           La macchina bianca è mia, quella rossa è di Fulvio. Valkoinen auto on minun, punainen on Fulvion. 
        I pantaloni grigi sono di lana, quelli blu sono di cotone. Harmaat housut ovat villaa, siniset puuvillaa. 
 
 
INDEFINITI 
TUTTI & TUTTE 
 
Abbiamo tutti i tipi di zaini.   Meillä on kaikenlaisia reppuja. 
Tutti gli amici di Elena abitano a Roma.  Elenan kaikki ystävät asuvat Roomassa. 
Queste sono tutte le cugine di Giulia.   Nämä ovat Giulian kaikki (naispuoliset) serkut.  
Tutte le Fessari sono veloci.  Kaikki Fessarit ovat nopeita. 
 
indefiniittipronomini tutti/tutte (kaikki, monikko) edeltää artikkelia.    
    
 
 
QUALCOSA ja NIENTE 
 
qualcosa  jotakin 
qualcosa da bere, da mangiare, da leggere...jotakin juotavaa, syötävää, luettavaa… 
 
qualcosa di dolce, di buono... jotakin makeaa, hyvää 
 
niente ei mitään  
niente da bere, da mangiare, da lẹggere...ei mitään juotavaa, syötävää, luettavaa... 
 
niente di dolce, di buono, di interessante...ei mitään makeaa / hyvää / kiinnostavaa ... 
 
Niente  on kielteinen pronomini, jota käytetään kielteisessä lauseessa eli non-sanan kanssa. 
  
 Non prendo niente.    En ota mitään. 
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I taivutusryhmä 
perusmuodon pääte 
-are 
comprare ostaa 
 
compro 
compri 
compra 
compriamo 
comprate 
cọmprano  
 

II taivutusryhmä 
perusmuodon pääte 
-ere  
prẹndere ottaa 
 
prendo 
prendi 
prende 
prendiamo 
prendete 
prẹndono  
 

III taivutusryhmä 
perusmuodon pääte 
-ire  
offrire tarjota 
 
offro 
offri 
offre 
offriamo 
offrite 
ọffrono  
 

PERSONALI 
IO SONO, TU SEI... 

 
Italiassa persoonapronominien subjektimuotoja io (minä) tu (sinä) lei/lui (hän) jne. ei yleensä tarvitse 
käyttää, koska verbimuodosta näkee, onko kyse minusta, sinusta vai hänestä. Persoonapronominin 
subjektimuotoa käytetään italiassa harvemmin kuin suomessa. 
 

– Questo bambino è Fulvio?  Onko tämä pikkupoika Fulvio? 
– No, è Giulio.    Ei, hän on Giulio. 
   

Pronomineja io, tu, lei, lui  jne. käytetään yleensä vain silloin, kun niitä halutaan korostaa, esim. 
vastakkainasettelussa: io sono Giulia, e tu chi sei? Minä olen Giulia, entä kuka sinä olet?  
 
Persoonapronominia pitää kuitenkin käyttää essere-verbin jälkeen alla olevien kaltaisissa lauseissa: 
 

Questa sono io.   Tämä olen minä. 
Questo sei tu.    Tämä olet sinä.    
–  Questo è Fulvio?   Onko tämä Fulvio? 
– Sì, è lui.     Kyllä, se on hän. 
 

 
I PRONOMI  PERSONALI ATONI DI III PERSONA  
 
Kolmannen persoonan persoonapronominien painottomat objektimuodot (suomessa myös 
demonstratiivipronomini se) 
 
la camicetta ← la prendo  otan sen   le gonne ← le prendo otan ne 
il vestito ← lo prendo  otan sen   i pantaloni ← li prendo  otan ne 
 

♀ ♂ ♀♀ ♂♂/♀♂ 
la lo le li 
hänet/häntä/sen hänet/häntä/sen heidät/heitä/ne heidät/heitä/ne 

 
Suora pronomini edeltää aina verbiä. Painottomia pronomineja kutsutaan painottomiksi, koska niillä ei 
ole omaa sanapainoa, vaan äännettäessä ne yhdistyvät verbiin. 
 
 
 

VERBI 
 
 
LE TRE CONIUGAZIONI, VERBI REGOLARI 
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VERBIEN VARTALO    
compr-       prend-  offr- 
 
TAIVUTUSPÄÄTTEET 
I   II  III  
-o   -o  -o   
-i   -i  -i  
-a    -e  -e     
-iamo  -iamo  -iamo   
-ate   -ete  -ite    
-ano   -ono  -ono 
 
♪♫  VERBIEN PAINOTUS 
 
Verbien monikon 3. persoonassa (he-muoto) paino on yksi tavu aiemmin kuin monikon 2. persoonassa 
melkein kaikissa aikamuodoissa ja tapaluokissa. Vertaa: 
 
prendẹte   otatte  prẹndono  he ottavat 
prendevạte otitte  prendẹvano  he ottivat  
  (teillä oli tapana ottaa)    (heillä oli tapana ottaa) 
 
OIKEINKIRJOITUSSEIKKOJA 
 
Ensimmäisessä (-are) taivutusryhmässä verbeissä, joiden vartalo 
päättyy konsonanttiin c tai g, kyseinen konsonantti äännetään 
aina samalla tavalla kuin perusmuodossa (pagare mutta 
mangiare). Tarvittaessa lisätään h tai i ennen persoonapäätettä. 
 
pagare maksaa (antaa rahaa) mangiare syödä 
vartalo: pag-    vartalo: mang(i)- 
 
pago    mangio 
paghi    mangi 
paga    mangia 
paghiamo    mangiamo 
pagate    mangiate 
pạgano    mạngiano 
 
 

VERBI IRREGOLARI EPÄSÄÄNNÖLLISIÄ VERBEJÄ 
 
ESSERE olla-verbi   AVERE  (to) have, (att) ha, haben, avoir... 
 
io    sono    ho 
tu    sei   hai  
♀lei ♂lui  è    ha 
noi   siamo   abbiamo  
voi   siete    avete 
loro sono    hanno 
 
               

H:ta ei äännetä! 
 
 

Toisessa (-ere) taivutusryhmässä  
kun vartalo päättyy 
konsonantteihin c ja g, niiden 
ääntäminen riippuu perässä 
olevasta vokaalista. 
 
lẹggere lukea  
leggo 
leggi 
legge 
leggiamo 
leggete 
lẹggono   

Italian kielen verbit luokitellaan kolmeen 
taivutusryhmään eli konjugaatioon perusmuodon 
päätteen mukaan.  
Taivutusmuodot johdetaan verbin perusmuodon 
vartalosta, johon lisätään taivutuspäätteet.  
Epäsäännöllisessä taivutuksessa verbin vartalossa 
(ja, paljon harvemmin, jossakin päätteessä) 
tapahtuu muutoksia. Monet toisen konjugaation 
verbit taipuvat epäsäännöllisesti vain perfektissa.
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STARE 
sto  
stai 
sta 
stiamo 
state 
stanno 

 
Stare-verbi tarkoittaa mm. 'sijaita'/'olla' tietyssä tilanteessa. Sitä käytetään monissa vakiintuneissa 
ilmaisuissa. 
 
ESSERCI  
 
there is   det finns   es gibt 
there are 
c'è  
ci sono ≈ (jossakin) on (jotakin) 
  

Allora ci sono questi modelli. Sono molto robusti.  
 
yksikkö: In questa scuola c'è una biblioteca.    Tässä koulussa on kirjasto. 
monikko: In questa scuola ci sono novantanove (99) studenti.  Tässä koulussa on 99 oppilasta. 
 
Esserci-verbiä käytetään usein paikanilmausten kanssa. Palataan asiaan luvussa 11  
 
 

╠╬╝ RAKENTEITA 
 
KYSYMYS & VASTAUS 
 
Kysymyslauseen rakenne on samanlainen kuin tavallisen toteavan lauseen eli verbi ei siirry lauseen 
alkuun. Jos kysymyslauseen alussa ei ole kysymyssanaa, vain nouseva intonaatio erottaa kysymyksen 
toteamuksesta. 
 
TOTEAVA LAUSE  KYSYMYSLAUSE 
 
Sei arrabbiata.  Sinä olet vihainen. Sei arrabbiata?  Oletko vihainen? 
Giorgio prende un caffè.  Giorgio prende un caffè? 
Giorgio ottaa kupillisen kahvia. Ottaako G kupillisen kahvia? 
    
   Che cosa prendi?  Mitä otat? 
   Quanto costa? Paljonko se maksaa? 
 
MYÖNTEINEN VASTAUS 
 
Yksinkertaisin myönteinen vastaus on ”Sì”. Kysymykseen ei vastata pelkällä essere-verbillä. 
 – Sei Giulia?  Oletko Giulia? 
 – Sì. / Sì, sono Giulia. Olen. / Kyllä, olen Giulia. 

 
KIELTEINEN VASTAUS 
 
Pelkkä “No” riittää kysymyksen vastaukseksi.  
 

– Sei Giulia?  – No.    – Oletko Giulia? – En. 
 
Non kieltää perässään olevan lauseenjäsenen. Pelkkä non ei riitä kysymyksen vastaukseksi. 
 

– Sei Giulia?  – No, non sono Giulia. – Oletko Giulia? – En, en ole Giulia. 
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KÄÄNTEINEN SANAJÄRJESTYS 
 
Italia kuuluu SVO (subject-verb-object)-kielten ryhmään, mutta käänteinen sanajärjestys esiintyy usein. 
”Oudossa” paikassa oleva lauseenjäsen korostuu: 
 

Offro io. Käänteinen sanajärjestys (verbi-subjekti) korostaa pronominia: Minä tarjoan. 
 
Ns. presentatiivisen lauseen rakenne on verbi-subjekti. Presentatiivisen lauseen tehtävä on esittää uusi 
puheenaihe. 
 
 Arriva un taxi. (eräs)Taksi saapuu. 
 
 
 
KOHTELIAISUUSMUOTO 
 

Italiassa teitittelymuoto on yksikön feminiinin kolmas persoona eli Lei = hän. Italiassa siis niin sanotusti 
"hänitellään". "Hänittelyn" kohteeseen liittyvä adjektiivi taipuu "häniteltävän" henkilön sukupuolen 
mukaan. Kuten yleensä, persoonapronominia ei tarvitse käyttää ellei sitä haluta korostaa. 
 

(Lei) è nuova qui?    Oletteko uusi täällä? (naisesta) 
(Lei) è nuovo qui?   Oletteko uusi täällä? (miehestä) 

 
Monikossa puhutellaan kaikkia samalla tavalla eli käytetään muotoa voi = te, paitsi erittäin muodollisissa 
tilanteissa, joissa käytetään monikon kolmatta persoonaa Loro = he. 
 
muodollinen/tuttavallinen:   Che cosa prendete? Mitä otatte? 
hyvin muodollinen:   Che cosa prẹndono? Mitä rouvat/herrat ottavat? 
 
 
 
Kun ihmistä puhutellaan, tittelin kanssa ei käytetä artikkelia. 

 
Buongiorno, Ø professor Biscia. 
Quale materia insegna il professor Biscia? 

 
 

PREPOSITIONURKKA 
 
A Perusmerkitys: a kertoo kenelle ja mihin. 
 
Anche a te.    Niin sinullekin. 
Anche a Lei.    Niin Teillekin. 
Veronica telefona a Mariarosa.  Veronica soittaa Mariarosalle. 
 
a ilmaisee mm. yksikköhintaa. 
 
Il vino costa due euro al (a + il) litro. Viini maksaa 2 euroa litralta.  
 
al  (= a + il) un tè al limone   tee sitruunan kera     
             
Prepositioita a ja con käytetään, kun kuvataan, millä jokin ruoka tai juoma on maustettu. Artikkelin 
sulautumista prepositioiden kanssa käsitellään luvuissa 11, 12 ja 13.   
 
DI  
 
Di ilmaisee omistamista ja yhteenkuuluvuutta: la mamma di Elena; una compagna di scuola.  
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L'insegnante di greco insegna greco. 
 
Kun di-prepositio seuraa määrän ilmausta, sillä on suomen partitiivin merkitys: 
 
una fetta di ciambellone pala (viipale) kuivakakkua; una fetta di torta pala kakkua/piirakkaa;  
un piatto di spaghetti lautasellinen spagettia  
un litro di latte litra maitoa; una tazza di tè kupillinen teetä. 
 
DA 
 
Da-prepositio ilmaisee mm. käyttötapaa ja tarkoitusta. 
 
una bottiglia da un litro  litran pullo 
un pezzo da mezzo chilo  puoli kilon pala 
una tazzina da caffè  kahvikuppi (pieni kuppi kahvia varten) 
una tazza da tè   teekuppi (kahvikuppia isompi kuppi teetä varten) 
uno zaino da viaggio  matkareppu  
uno zaino da montagna rinkka, "vuoristoreppu" 
 
Da ilmaisee mm., mihin tai kenelle jokin sopii: pantaloni da donna, naisten housut. 
 
IN 
Benvenuto in questo liceo. 
Tervetuloa tähän lukioon 
 
In-prepositio ilmaisee sekä paikassa olemista että liikettä paikkaan. 
 
CON 
 
Con = kanssa, kera:  Nerina con la mamma, i fratelli e le sorelle. 
 
Prepositioita a ja con käytetään, kun kuvataan, millä jokin ruoka tai juoma on maustettu. Artikkelin 
sulautumista prepositioiden kanssa käsitellään luvuissa 11, 12 ja 13.   
 
con   un caffè con panna   kahvi kermavaahdon kera 
al   (= a + il) un tè al limone   tee sitruunan kera     
 
        
PER 
  
Per ilmaisee päämäärää tai ketä jokin asia koskee: La signora  paga 16 euro per la camicetta. 
La vita è dura anche per noi giovan. 
 
 
 

KONJUNKTIOT 
 

 
e       ma        però             o                  se perché? perché  
ja      mutta    kuitenkin      tai/vai         jos miksi?  siksi, koska 
 
ANCHE myös 
Sana anche edeltää aina sanaa, johon se viittaa. Suomen sana myös toimii samalla tavalla. 
 
Anche Giulio è un cugino di Martina. 
Myös Giulio on Martinan serkku. 
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ADVERBIT 
 

 
poco                un po’      molto       solo        troppo     
(vain) vähän   hieman     paljon       vain        liikaa 
 
 
un po’ = un poco vähän, hieman 
Un po' on epämääräisen määrän ilmaus: Vorrei un po' di caffè. Haluaisin vähän kahvia. 
 
Ilmaisua käytetään myös sanan ”vähän” ironisessa merkityksessä, kun ei haluta sanoa suoraan jotakin 
kielteistä: È un po' caro! Se on vähän (= hyvin) kallis! / Se on aika kallis. 
 
NO, NON  
 
– No on itsenäinen kieltosana, joten se voi kieltää koko lauseen. Pelkkä No riittää kysymyksen 
vastaukseksi. 
 

– Sei Giulia?  – No.   – Oletko Giulia? – En. 
 
Non kieltää perässään olevan lauseenjäsenen. Yleensä sitä käytetään verbin kanssa. 
 

Miriam non prende un cornetto. Miriam ei ota voisarvea.  
Non sono Giulio, sono Raffaele. En ole Giulio vaan Raffaele. 
Sono Noemi, non Giulia.  Olen Noemi enkä Giulia. 
 

Pelkkä non ei riitä kysymyksen vastaukseksi. 
 
 

♪♫  MUSIKAALINEN KIELI ♫ ♪ 
 
SANOJEN PAINOTUS  
 
Italian kielessä painon paikka vaihtelee, ja painollinen vokaali pitenee automaattisesti. Italian 
"musikaalisuus" johtuu juuri painon ja vokaalien pituuden vaihtelusta. Painon paikka on useimmiten 
toiseksi viimeisellä tavulla, mutta se voi olla myös kolmanneksi tai neljänneksi viimeisellä tavulla ja 
joskus (hyvin harvoin) viimeisellä. Paino merkitään vain, kun se on viimeisellä tavulla (esim. caffè, 
città). Valitettavasti ei ole yleispäteviä sääntöjä, joiden avulla voidaan päätellä, missä paino milloinkin 
on. Painoon kannattaa kiinnittää huomiota, kun oppii uusia sanoja, sillä se voi erottaa sanoja toisistaan. 
Tässä teoksessa paino on merkitty pisteellä, kun se ei ole toiseksi viimeisellä tavulla (esim. Ẹlena, 
Mọnica, Stẹfano) 
 
NOUSEVA INTONAATIO 
 
Nouseva intonaatio erottaa kysymyksen toteamuksesta, kun lauseen alussa ei ole kysymyssanaa. Jos 
lause alkaa kysymyssanalla, intonaatio ei ole kovin tärkeä. Italiassa suoraa kysymyslausetta seuraa aina 
kysymysmerkki. 
 
ED = E  
 
Kun e-konjunktiota seuraa sana io tai e:llä alkava sana, e:hen lisätään yleensä d. Sama koskee myös  
a-prepositiota: ad Alberto = a Alberto (Albertolle); ad Avellino = a Avellino (Avellinon kaupungissa). 
Italiassa pyritään yleensä foneettiseen tasapainoon (vokaali–konsonantti–vokaali). Jos vokaaleja on 
liikaa peräkkäin, lisätään yleensä konsonantti. Muutokset e→ed ja a→ad ovat suositeltavia mutta eivät 
pakollisia 

Questa è una  fotografia di Giulia ed Elena.  Queste siamo mamma ed io. 
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IL SIGNOR PIVA PRENDE UN BICCHIER D’ACQUA 
 
Nimien edellä sana signore ja muut -re-loppuiset maskuliiniset tittelit kuten dottore, ingegnere (insinööri) ja 
professore menettävät loppu-e:n.  
Sana bicchiere joskus lyhenee ilmaisussa un bicchier di..... un bicchier d’acqua, un bicchier di vino. Tämä 
foneettinen ilmiö on yleisempi Pohjois- kuin Etelä-Italiassa. 
 
Vittorio Gaggioli è un professore  mutta  il professor Gaggioli. 
 
Questo (signore) è Giorgio Piva (tämä herra on G.P.).mutta Questo è il signor Piva (tämä on herra Piva). 
 
Myös pronomini quale voi menettää loppu-e:n 
 
quale è? → qual è? 
 
Persoonapronominit la ja lo , konjunktio anche ja di-prepositio menettävät usein loppuvokaalin, kun 
niitä seuraava sana alkaa vokaalilla. Kadonnut vokaali korvataan heittomerkillä. 
di→ d’ 
anche → anch’ 
Vokaali ei katoa erisnimien edellä: di Elena; anche Elena. 
 
Muutokset bicchiere → bicchier, quale → qual, di→d’  ja anche→ anch’ eivät ole pakollisia.  
 


