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GRAMMATICA II-1 
 

PRONOMI 
 
 
pikakertaus: indefiniittipronomineja 
 
tutta/o  ≈ koko tutte/i ≈ kaikki 
qualche muutama 
qualcosa   jotakin    
niente  ei mitään 
qualcuno   ≈ joku 
nessuno ei kukaan 
 
 
PAINOTON PRONOMINI JA PARTISIIPPI: L’HO MESSA  
 
1 Che hai chiesto alla befana? 
2 La sciarpa era molto bella e calda, l'ho messa subito.  
Kaulaliina oli hyvin kaunis ja lämmin, laitoin sen heti päälleni.  
 
3 La torta era buona, l'ho mangiata tutta. Kakku oli hyvää, söin sen kokonaan. 
4 Gli spaghetti erano troppi, non li ho mangiati tutti. Spagettia oli liikaa, en syönyt kaikkea  
 
Esimerkissä 1 partisiippi ei taivu (chiesto), mutta se taipuu esimerkeissä 2, 3 ja 4 (l'ho messa jne.) 
Esimerkeissä 2, 3 ja 4 verbiä edeltää painoton persoonapronomini, ja partisiippi taipuu sen mukaan. 
 
PAINOTON PRONOMINI JA INFINITIIVI: PER VEDERLE DEVE ANDARE IN LAPPONIA 
 
 
 Mi piace il latte, ma prima di berlo devo prendere una medicina. 
 Pidän maidosta, mutta ennen maidon juomista minun täytyy ottaa lääkkeen,. 
 
 -Hai telefonato a Giulio? -Non ho avuto tempo per telefonargli. 

  Minulla ei olluta aikaa soittaa hänelle. 
 
 Zia Nerina si è comprata uno scanner, è difficile spiegarle come funziona! 
 Täti Nerina osti scannerin. On vaikeata selittää hänelle, miten se toimii. 
 
Kun verbi on perusmuodossa, painoton persoonapronomini liitetään siihen, jolloin perusmuodon 
loppuvokaali häviää. Pronomini liitetään verbin loppuun myös, kun verbi on imperatiivissa tai gerundissa.  
 
 Hanno sparato a due rumeni ferendoli gravemente. 
 He ampuivat kahta romanialaista ja haavoittivat heitä vakavasti. 
 
Kun perusmuotoa edeltää toinen verbi, esim modaaliverbi (dovere, sapere, volere..), painoton pronomini voi 
joko liittyä verbiin tai edeltää koko verbiryhmää. 
 
 
PRONOMINIPARTIKKELI CI   
 
 -Vai tu da mia madre?  -Perché non ci vai tu? 
 
 -Sei stato in Italia?  -Sì, ci sono stato molte volte. 
 
 -L'intercity Roma-Milano passa per Bologna?  -Sì, ci passa. 
 
 Se l'autobus è troppo pieno, Elena non ci può salire. (=Elena non può salire sull'autobus) 
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 -Quest'estate andrò al mare. -Anch'io ci vorrei andare. 
 
Pronominipartikkeli ci (sinne, siellä, sen kautta) korvaa erilaisia prepositioilmaisuja. 
Ci sijaitsee ennen  verbiä, kuten painottomat persoonapronominit.  
 
 
Tietyt verbit, kuten esimerkiksi esserci, muodostuvat ci-partikkelin kanssa. 
 
  A Roma ci sono molte fontane.  
 
Älä sekoita pronominipartikkelia ci ja saman muotoista painotonta persoonapronominia,  
joka tarkoittaa  meidät, meitä tai meille. 
 
 Il risotto con i funghi ci piace molto. 
 
PRONOMINIPARTIKKELI  NE  
 
 Ne chiudi 10 e ne aprono 1000. Suljet kymmenen niitä ja tuhat (uutta) avataan. 
 
 -Vuoi ancora minestra?   Haluatko lisää keittoa? 
 -No, grazie, non ne voglio più. En, kiitos, en halua sitä enää. 
  
 -C'erano molti funghi nel bosco?  Oliko metsässä paljon sieniä? 
 -Non lo so, io non ne ho trovato nessuno!  En tiedä, minä en löytänyt (niitä) yhtään! 
 
 -C'è abbastanza latte per sabato e domenica? Onko viikonlopuksi  tarpeeksi maitoa? 
 -Sì. 
 -Quanti litri ne abbiamo?  Montako litraa meillä on (sitä)? 
 
Ne-partikkeli toimii kuin painoton pronomini, eli se edeltää aina verbiä (mutta seuraa kieltosanaa non). 
Partikkelin toinen merkitys on siitä (paikka tai aihe: from a place, about a subject): 
 
 La fotocopiatrice è bloccata, non ne esce più niente! Kopiokone on jumissa, siitä ei tule ulos enää mitään! 
 
 Lo scandalo Zampironi è su tutti i giornali, ne parlano tutte le radio e tutti i canali televisivi. 
 Zampironi-skandaali on kaikissa lehdissä ja kaikki radiot sekä TV-kanavat puhvat siitä. 
 
 
CHE → CUI 
 
Relatiivipronomini che voidaan suomentaa seuraavasti: joka,jota jonka,jotka, joita, mikä,mitkä ...  
Che-pronomini on taipumaton. 
che-muoto muuttuu cui-muodoksi preposition jalkeen. 
 
Questa è una festa che esisteva molto tempo prima del cristianẹsimo. 
Queste sono feste che esistevano molto tempo prima del cristianẹsimo. 
Questa è una festa che la chiesa non ha potuto eliminare. 
Queste sono feste che la chiesa non ha potuto eliminare. 
Queste sono feste che la chiesa ha neutralizzato. 
 
Ci sono diverse tradizioni regionali e locali per la festa della Candelora, tra cui la più diffusa è una 
processione con le candele accese. 
La festa cominciava nel Lupercale, la grotta in cui (= dove) una lupa aveva allattato Romolo e Remo. 
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VERBI : forme  
 
 
IL FUTURO  
 
I II III III –isc- 
LAVARE METTERE  DORMIRE  CAPIRE 
laverò metterò dormirò capirò 
laverai metterai dormirai capirai  
laverà metterà dormirà capirà 
laveremo metteremo dormiremo capiremo 
laverete metterete dormirete capirete 
laveranno metteranno dormiranno capiranno 
 
futuurin päätteet:  
I -erò II -erò III irò 
 
–giare- ja –ciare-päätteiset verbit –gare- ja –care-päätteiset verbit  
I I I I 
MANGIARE COMINCIARE aloittaa PAGARE MANCARE  

puuttua, olla poissa 
mangerò comincerò pagherò mancherò 
mangerai comincerai pagherai mancherai 
mangerà comincerà pagherà mancherà 
mangeremo cominceremo pagheremo mancheremo 
mangerete comincerete pagherete mancherete 
mangeranno cominceranno pagheranno mancheranno 
 
MUITA KAUNIIMPIA MUOTOJA 
 
Jokaisessa taulukossa olevat verbit taipuvat saman kaavan mukaan.       
 

 
 
 
 
 
päätteen e katoaa 
ANDARE AVERE CADERE kaatua, pudota DOVERE  POTERE SAPERE VEDERE 

nähdä 
andrò avrò cadrò dovrò potrò saprò vedrò 
andrai avrai cadrai dovrai potrai saprai vedrai 
andrà avrà cadrà dovrà potrà saprà vedrà 
andremo avremo cadremo dovremo potremo sapremo vedremo 
andrete  avrete cadrete dovrete potrete saprete vedrete 
andranno avranno cadranno dovranno potranno sapranno vedranno 

’a’- muoto 
FARE STARE DARE ESSERE ESSERCI 
farò starò darò sarò ci sarò 
farai starai darai sarai ci sarai 
farà starà darà sarà  ci sarà 
faremo staremo daremo saremo ci saremo 
farete starete darete sarete ci sarete 
faranno staranno daranno saranno ci saranno

kaksi 'r' 
BERE VENIRE VOLERE 
berrò  verrò  vorrò 
berrai verrai  vorrai 
berrà verrà vorrà 
berremo verremo vorremo 
berrete verrete vorrete 
berranno verranno vorranno 
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FUTUURIN TEHTÄVÄ             
 
Futuuri ilmaisee tulevaisuuteen sijoittuvaa toimintaa/tapahtumaa varsinkin silloin, kun toimintaa vasta 
suunnitellaan. Mitä kaukaisempi ja epävarmempi tapahtuma on, sitä todennäköisemmin futuuria käytetään. 
 

Quando laverà i piatti Fulvio? Koska Fulvio tiskaa? 
Quando finirà il mondo?  Koska maailma loppuu? 

  
Futuuria käytetään myös lähitulevaisuudesta, jos yritetään pehmentää sanomaa esittämällä tuleva tapahtuma 
hieman epävarmempana kuin se oikeastaan on. 
 
       Dovrete cambiare stanza domani mattịna. 

Joutunette vaihtamaan huonetta huomisaamuna. 
 
Jos lauseessa on selvä tulevaisuuteen liittyvä ajanilmaus (domani, dopodomani, tra un'ora jne.), käytetään 
usein pelkkää preesensiä. 
 

Ci vediamo domani.   Nähdään huomenna. 
Arrivo tra un'ora.   Saavun tunnin päästä. 
Ci vediamo il 22 febbraio.  Nähdään 22. helmikuuta. 

 
IL CONDIZIONALE  
 
 
Potremmo partire venerdì pomeriggio. Voisimme lähteä perjantai-iltapaivällä. 
 
I II III III -isc- 
LAVARE VENDERE PARTIRE CAPIRE 
laverei  pesisin venderei myisin partirei  lähtisin capirei  ymmärtäisin
laveresti venderesti partiresti capiresti 
laverebbe venderebbe partirebbe capirebbe 
laveremmo venderemmo partiremmo capiremmo 
lavereste vendereste partireste capireste 
laverẹbbero venderẹbbero partirẹbbero capirẹbbero 
 
konditionaalin päätteet:  
I -erei  II -erei  III –irei 
 
 
 
–giare- ja –ciare-päätteiset verbit   –gare- ja –care-päätteiset verbit 
I I I I 
MANGIARE COMINCIARE aloittaa PAGARE MANCARE  

puuttua, olla poissa 
mangerei comincerei pagherei mancherei 
mangeresti cominceresti pagheresti mancheresti 
mangerebbe comincerebbe pagherebbe mancherebbe 
mangeremmo cominceremmo pagheremmo mancheremmo 
mangereste comincereste paghereste manchereste 
mangerebbero comincerebbero pagherebbero mancherebbero 
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MUITA KAUNIIMPIA MUOTOJA  
 
Jokaisessa taulukossa olevat verbit taipuvat saman kaavan mukaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kaksi 'r' 
BERE VENIRE VOLERE 
berrei verrei vorrei 
berresti verresti  vorresti 
berrebbe verrebbe vorrebbe  
berremmo verremmo vorremmo 
berreste verreste vorreste 
berrẹbbero verrebbero vorrebbero 
 
 
 
päätteen e katoaa 
ANDARE AVERE CADERE 

kaatua, 
pudota 

DOVERE  POTERE SAPERE VEDERE nähdä 

andrei avrei cadrei dovrei potrei saprei vedrei 
andresti avresti cadresti dovresti potresti sapresti vedresti 
andrebbe avrebbe cadrebbe dovrebbe potrebbe saprebbe vedrebbe 
andremmo avremmo cadremmo dovremmo potremmo sapremmo vedremmo 
andreste  avreste cadreste dovreste potreste sapreste vedreste 
andrẹbbero avrebbero cadrebbero dovrebbero potrebbero saprebbero vederebbero 
 
KUULEMMA-KONDITIONAALI      
 
Uutisten kielessä konditionaalia käytetään usein, kun kerrotaan toisen tahon väitteitä ottamatta kantaa niiden 
paikkansapitävyydestä. 

 
Le donne rischierebbero di più. Naiset saattavat olla riskialttiimpia. 

 
 
IL TRAPASSATO PROSSIMO   
 
essere vedere avere 

 
svegliarsi 
 

ero stata/o avevo visto avevo avuto mi ero svegliata/o 
eri stata/o avevi visto avevi avuto ti eri svegliata/o 
era stata/o aveva visto aveva avuto si era svegliata/o 
eravamo state/i avevamo visto avevamo avuto ci eravamo svegliate/i 
eravate state/i avevate visto avevate avuto vi eravate svegliate/i 
ẹrano state/i avẹvano visto avẹvano avuto si erano svegliate/i 
 

’a’- muoto 
FARE STARE DARE ESSERE ESSERCI 
farei starei darei sarei ci sarei 
faresti staresti daresti saresti ci saresti 
farebbe starebbe darebbe sarebbe  ci sarebbe 
faremmo staremmo daremmo saremmo ci saremmo 
fareste stareste dareste sareste ci sareste 
farẹbbero starebbero darebbero sarebbero ci sarebbero 
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MUODOSTAMINEN 
  apuverbi essere/avere imperfetto-muodossa + participio passato 
 
KÄYTTÖ 
Trapassato prossimo-muotoa käytetään samalla tavalla kuin suomessa pluskvamperfektia.  
 
APUVERBI 
Kaikissa yhdistetyissä muodoissa (passato prossimo, trapassato prossimo, trapassato remoto jne.) 
apuverbi valitaan samoin perustein:        
Muutosta ja liikettä ilmaisevat intransitiiviverbit saavat yleensä essere-apuverbin.  
Kaikki muut saavat avere-verbin. 
 
                                               

Muistatko muita kauniimpia partisiipin muotoja? Tässä muutama esimerkki. Vedi PaP I-2 unità 16 
 
dire  sanoa detto   fare  tehdä fatto 
lẹggere  lukea letto    mẹttere laittaa messo  
prẹndere ottaa preso   vedẹre  nähdä visto 

 
  
IL GERUNDIO  
 
(suom. toisen infinitiivin instruktiivi): laulaen ja tanssien singing and dancing 
 
Gerundi on taipumaton muoto (eli sillä ei ole persoonapäätteitä), joka korvaa rinnakkais- tai sivulauseen. Sen 
ilmaisema toiminta tai tapahtuma on yhtäaikainen tai lähes yhtäaikainen päälauseen tapahtuman kanssa. 
 

 Hanno sparato a tre rumeni ferendo seriamente due di loro. 
  He ampuivat kolmea romanialaista ja haavoittivat vakavasti kaksi heistä. 
 
Gerundilla voidaan myös selittää päälauseen tapahtumaa, kertoa, miten jotakin tehdään tai mitkä ovat 
toiminnan seuraukset. 
  

Hanno bloccato l'Autosole, tagliando in due l'autostrada in direzione Roma. 
He sulkivat Aurinko-moottoritien niin, että he katkaisivat liikenteen Rooman suuntaan. 

 
Painoton persoonapronomini liitetään gerundiin.  
 
 Hanno sparato a due rumeni, ferendoli gravemente. 
 He ampuivat kahta romanialaista ja haavoittivat heitä vakavasti. 
 
Rakenne stare + gerundio on hyvin yleinen. Se vastaa englannin ing- ja suomen olla tekemässä - 
rakennetta. 
 Che stai facendo? Mitä teet (juuri nyt?) What are you doing? 
  
 Non posso parlare adesso: sto lavorando. Ti telefono fra un'ora, va bene? 
 En voi jutella nyt: olen töissä (työskentelen). Soitan sinulle tunnin päästä, sopiiko? 
 

 
 
 

parlare vedẹre dormire (dormo) ferire (ferisco) svegliarsi 
parlando vedendo dormendo ferendo svegliandosi 
 
 
99,9 %  verbeistä muodostaa gerundia tylsän säännöllisesti.  Jos verbillä on arkaainen perusmuoto, gerundi 
johdetaan siitä. 
 
fare < facere bere < bevere  porre < ponere  dire < dicere 
facendo bevendo ponendo dicendo 

essere avere esserci 
essendo avendo essendoci 
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LA FORMA PASSIVA 
 
Suomen kieliopin  passiivi on eri asia kuin indoeurooppalaisten kielten passive voice, voix passive, voz 
pasiva, voce (=forma) passiva, Passiv jne. Kielitieteilijoiden mukaan osuvampi nimi suomen kielen 
”passiiville” olisi esim. kätketyn tekijän muoto tai seitsemäs persoona. 
 
  Due uomini sono ricercati dalla polizia. Poliisi etsii kahta miestä. 
 
Passiivi tarkoittaa … passiivista eli ei-tomivaa. Italian kielen (sekä muiden indoeurooppalaisten kielten) 
passiivilauseessa kieliopillinen subjekti eli puheenaiheena oleva asia on toiminnan kohteena (due uomini). 
Passiivilauseessa voi ilmaista toiminnan suorittajaa eli agenttia (la polizia), jota edeltää prepositio da. Verbin 
passiivimuodossa on kaikki kuusi taivutuspersoonaa. Se muodostetaan vain toimintaa ilmaisevista 
transitiiviverbeistä kuten uccidere, chiamare, baciare jne. Indoeurooppalaisella passiivimuodolla ei ole 
vastinetta suomessa. 
 
  Hai il numero 85? Probabilmente verrai chiamato verso le tre. 
  Onko sinulla numero 85? Todennäköisesti sinut kutsutaan sisään klo kolmen maissa. 
 
Suomen kielen passiivilauseessa ei ole subjektia eikä agenttia, ja toiminnan kohde on kieliopillinen objekti 
(sinut  kutsutaan). Suomen kielen passiivimuoto on kätketyn tekijän muoto, sillä pääte -aan / -ään jättää 
toimijan epämääräiseksi - paitsi puhekielessä silloin, kun se korvaa me-muodon. Suomessa passiivi voidaan 
muodostaa sekä transitiivi- (esim. maalataan) että intransitiiviverbeistä (esim. lennetään). Suomen passiivi 
vastaa suunnilleen indoeurooppalaisten kielten kätketyn tekijän rakenteita (esim. ranskassa on- saksassa 
man- italian si-rakennetta sekä englannin persoonattomia you- ja they-muotoja). Si-rakennetta käsitellään 
luvussa 9. 
 
MUODOSTAMINEN 
 
  Un tassista soccorre una donna e viene ucciso.   
  Taksinkuljettaja auttaa naista ja joutuu murhatuksi.  
 
 
Passivo muodostuu apuverbeistä essere tai venire, jotka taipuvat  halutussa aikamuodossa (viene), sekä 
pääverbin partisiipin perfektistä (ucciso),  joka taipuu suvussa ja luvussa lauseen subjektin (un tassista) 
mukaan.  
 
ricercare crẹdere uskoa ferire haavoittaa 
sono ricercata/o sono/vengo creduta/o sono/vengo ferita/o 
sei ricercata/o sei/vieni creduta/o sei/vieni ferita/o 
è ricercata/o è/viene creduta/o è /viene ferita/o 
siamo ricercate/i siamo/veniamo credute/i siamo/veniamo ferite/i 
siete ricercate/i siete/venite credute/i siete/venite ferite/i 
sono ricercate/i sono/vengono credute/i sono/vengono ferite/i 
 
Jos lauseessa on agentti, se sijaitsee verbin jälkeen.  
 
 

  Ieri a Milano un noto industriale è stato arrestato dalla guardia di finanza.  
  Eilen Milanossa talousrikoksiin erikoistunut poliisiyksikkö pidätti tunnetun  teollisuusjohtajan. 
 
 
Italiassa kaikki verbin aikamuodot ja tapaluokat voivat taipua passiivimuodossa paitsi partisiipin 
preesens, jolla on vain aktiivinen merkitys (parlante puhuva). Transitiiviverbien partisiipin perfektilla 
(mangiato syöty) on sinänsä passiivinen merkitys  
 

  un programma televisivo molto seguito = un programma televisivo che viene 
  seguito molto 
  hyvin suosittu tv-ohjelma 
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APUVERBIT ESSERE JA VENIRE 
 
Essere -apuverbiä käytetään erityisesti, kun on kyse tilanteen tai olotilan kuvauksesta: 

  
1 La casa di Mike Klackson è circondata da una rete di filo spinato.  
 Mike Klacksonin taloa ympäröi piikkilanka-aita. 
 

Venire -apuverbillä kuvataan toimintaa: 
 

            2 La casa di Mike Klackson viene circondata dalla polizia. 
  Poliisi pirittää M.K:n taloa. 
 
Yhdistetyissä aikamuodoissa passiivin voi muodostaa vain essere-verbin avulla. 
  
  Appena è uscito di casa, Mike Klackson è stato circondato da centinaia di fan. 
  Heti kun M.K. tuli ulos kotoaan, sadat fanit piirittivät häntä. 
 
PASSIVO-MUODON  TEHTÄVÄ 
 
Passivo-muoto on erittäin yleinen uutisten kielessä. Tätä muotoa käytetään, kun asiayhteys vaatii, että 
toiminnan kohde on lauseen kieliopillinen subjekti. 

 
forma attiva 
  A) Ieri a Milano la guardia di finanza ha arrestato un noto imprenditore. 

  Eilen Milanossa talousrikoksiin erikoistunut poliisiyksikkö pidätti tunnetun  yrittäjän. 
 

forma passiva 
   B) Ieri a Milano un noto imprenditore è stato arrestato dalla guardia di finanza.  

  Eilen Milanossa tunnettu yrittäjä pidätettiin (talousrikoksiin erikoistuneen    
  poliisiyksikön toimesta). 
 
Lauseessa A puhutaan poliisiyksiköstä, lauseessa B yrittäjästä.  
 
 C) Alberto ha avuto un'infanzia difficile: a sei anni ha perso il padre e a sette è stato investito da 
 un'automobile mentre andava a scuola; in seguito all'incidente è stato operato due volte, è rimasto 
 in ospedale tre mesi e non si è mai ripreso completamente dallo shock; ancora oggi ha paura quando 
 attraversa la strada. 
 Albertolla on ollut vaikea lapsuus: kuusivuotiaana hän menetti isänsä ja seitsemänvuotiaana hän jäi auton alle 
 koulumatkalla. Onnettomuuden vuoksi hän joutui kaksi kertaa leikkaukseen. Hän oli kolme kuukautta 
 sairaalassa  eikä koskaan toipunut järkytyksestä, vaan hän on vielä nykyään peloissaan, kun hän ylittää 
 katua. 
 
Alberto on koko virkkeen subjekti eli puheenaihe. Kun puheenaihe on vuoron perään toimija ja toiminnan 
kohde, passivo-muodon avulla yhdistetään lauseita jouhevasti toisiinsa välttäen hankalaa subjektin vaihtoa 
keskellä virkettä.  
 
Hyvin rakennetussa italian kielen virkkeessä subjektia ei tarvitse toistaa eikä siihen tarvitse viitata jatkuvasti 
pronomineilla (suomennoksessa taas pronomini hän esiintyy 6 kertaa ja virkkeet pitää katkaista pisteellä 
useamman kerran).  Passivo-muodon käyttö takaa virkkeen sujuvuuden. 
 
Toiminnan kohde on kieliopillisena subjektina myös silloin, kun ei haluta, ei voida tai ei ole tarvetta mainita 
toiminnan suorittajaa. 

  I crimini dei governanti non vengono mai puniti. 
  Hallitsijoita ei koskaan rangaista rikoksistaan. 
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╠╬╝VERBI: strutture 
 
REFLEKSIIVIVERBI, JOLLA ON SUORA OBJEKTI 
 
 
Esimerkkilauseissa suora objekti (minkä, mitä) on alleviivattu ja epäsuora objekti (kenelle)on lihavoitu. 
 
Martina abbottona il vestito a Silvia.   (♂ bottone nappi  abbottonare) 
 
Angelica si abbottona il cappotto. vrt. A. fastens her coat. 
 
Angelica si allaccia le scarpe. vrt. A. ties up her shoes 
 
Il gatto si lecca una zampa. vrt. Kissa nuolee käpäläänsä. The cat licks its paw. 
 
Kun toiminta kohdistuu tekijän rumiinosaan (esim. käsiin, hampaisiin, hiuksiin, käpälään jne.) tai 
vaatekappaleeseen tai tekijän muuhun omaisuuteen, italiassa käytetään rakennetta refleksiivipronomini (mi, 
ti, si, ci, vi, si) + verbi + objekti, kun monissa muissa kielissä käytetään rakennetta verbi + omistuspronomini 
+ objekti. Tämä italian kielen rakenne on hyvin yleinen. Se voi tuntua omituiselta, siinä on kuitenkin sama 
logiikka kuin lauseessa ”Mi faccio un cappuccino” eli ”Valmistan kupillisen cappuccinoa itselleni/itseäni 
varten”. Se on siis datiivirakenne. 
 
 
ESPRESSIONI E VERBI IMPERSONALI: TEMPO ATMOSFERICO · PERSOONATTOMIA SÄÄILMAISUJA 
  
Säähän viittaavat  persoonattomat verbit ( normaalisti vain yksikön kolmannessa persoonassa): 
 
piove    sataa vettä ← la pioggia   vesisade 
nẹvica    sataa lunta ← la neve; la nevicata  lumi; lumisade 
grạndina   sataa rakeita ← la grạndine   raesade 
tira vento/c'è vento  tuulee  ← il vento   tuuli 
fa caldo   on kuuma 
fa freddo   on kylmä 
 
 
DATIIVIVERBEJÄ:  
 
BASTARE (riittää), SERVIRE (tarvita/olla hyötyä),  BISOGNARE, (täytyä/kannattaa/tarvita)                 
 
Bastare ja servire-verbit taipuvat kaikissa persoonissa, bisognare on yksipersoonainen verbi.Sillä on vain 
yksikön kolmas persoona. Esimerkkilauseiden subjekti on kursivoitu. 
 

Basta guardare su internet.   Riittää, että tarkistaa netistä. 
Per il raffreddore bastano un'aspirina  Nuhaan riittävät aspiriini ja vähän lepoa. 
e un po' di riposo. 
 
Per pagare via internet serve la carta di credito. 
Internetissä maksamiseen tarvitaan luottokorttia (kirjaim. ”luottokortti palvelee”). 
 
Non serve andare alla stazione.    Ei hyödytä käydä asemalla. 
 
Per fare una gita a Punte Alberete servono scarpe comode. 
Retkeilyyn Punte Alberetelle tarvitaan mukavat kengät. 
 
Bisogna guardare le previsioni del tempo.  Pitää katsoa säätiedotus. 
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Non bisogna... = ei pidä, ei saa 
Non bisogna scoraggiarsi!   Ei pidä lannistua. 
 
Ei tarvitse... = non serve /non c’è bisogno di  Ei tarvitse odottaa. 
Non c'è bisogno di aspettare. (bisogno ei ole bisognare-verbin muoto,vaan substantiivi) 
 
 

BASTARE & SERVIRE  
 
Jos halutaan kertoa, kuka tarvitsee jotakin tai mikä kenellekin riittä, käytetään a-prepositiota   
tai persoonapronominin datiiviä. Tällöin servire- ja bastare-verbejä käytetään samalla tavalla 
kuin verbiä piacere.  
 

Per il mal di testa mi basta un'aspirina.  Minulla päänsärkyyn riittää aspiriini. 
 

Se vai a Ravenna sabato ti servono un ombrello, un impermeạbile e un paio di stivali di gomma. 
Jos menet Ravennaan lauantaina tarvitset sateenvarjon, sadetakin ja kumisaappaat. 
(kirjaim. ”sateenvarjo, sadetakki ja kumisaappaat palvelevat sinua”) 
 
-Vado al supermercato, vi serve qualcosa? -Käyn marketissa, tarvitsetteko jotakin? 
-Sì, grazie. A me servirebbero un litro di latte e una mozzarella e a Sandra due panini integrali. 
-Kyllä, kiitos. Minä tarvitsisin litran maitoa ja  mozzarellapaketin, Sandra tarvitsisi kaksi täysjyväsämpylää. 

 
 
Il calcio (...) serve a tenere buona la gente.  
 
Datiivilla, joka liittyy servire-verbillä, voi olla kaksi merkitystä: 
 
1) olla hyödyksi jollekin ihmiselle, tarvita: 
 

A Ingrid serve una lampadina.   Ingrid tarvitsee hehkulampun. 
Ti servono le forbici?    Tarvitsetko saksia? 

 
2) servire + a + verbin perusmuoto tai indefiniittipronomini: olla hyödyksi jollekin asialle, olla tarkoitettu 
jotakin varten: 
 

L'aspirapolvere serve a/per pulire il pavimento.  Imuria tarvitaan lattian puhdistamiseen. 
Questi provvedimenti non serviranno a niente.  Näistä toimeenpiteistä ei ole mitään hyötyä. 

 
Servire-verbiin voi liittyä kaksi datiivia: 
 
 I tuoi consigli non mi servono a niente.  Sinun neuvoistasi ei ole minulle hyötyä. 
 La Cocca-Colla ci serve a/per pulire il forno.  Käytämme Cocca-Colla -juomaa uunin   
       puhdistamiseen. 
 

RUBARE  A… 
  
Italiassa varastetaan jollekin eikä joltakin!  

Mi hanno rubato la macchina. Autoni varastettiin. 
 
MI VA (DI)...  
 
Ti va di andare a ballare domani sera? 
Haluatko (tekeekö sinun mieli) käydä tanssimassa huomenna illalla? 
 
Ti va un gelato? Haluatko (saako olla) jäätelön? 
 
Stasera la pizza non mi va, preferisco una minestrina.  
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Tänä iltana minun ei tee mieli pizzaa, syon mieluummin kevyttä pastakeittoa. 
 
– Mi andrebbe un bel piatto di spaghetti al pomodoro, ma il medico ha detto che devo mangiare in bianco. 

Minun tekisi mieli kunnon lautasellista spagettia tomaattikastikkeella, mutta lääkäri on kieltänyt minulta     
pastakastikkeet. 

– Possiamo fare gli spaghetti al burro e parmigiano, ti vanno?  
   Voimme valmistaa spagetin voin ja parmesanjuuston kera. Kelpaako se sinulle? 
– Non posso mangiare burro. En saa syödä voita. 
– Ho dei tortellini che sono la fine del mondo. Andrebbero anche a me. 

Minulla on aivan käsittämättömän herkullista (kirjaim. "tortellini,  jotka ovat maailman loppu") tortellini-pastaa.      
Minäkin söisin mielelläni sitä. 

– Benissimo, facciamo i tortellini in brodo. 
No hyvä, valmistetaan  liemitortellineja. 

 
 
Sano se SIVULAUSEESSA 
 
PRIMA DI VENIRE 
 
prima di + verbin perusmuoto  
(kun pää- ja sivulauseessa on sama subjekti) 
 
 Non avevo mai studiato l'italiano prima di venire in Italia. 
 En ollut koskaan opiskellut italiaa ennen kuin tulin Italiaan. 
 
SPERARE 
 
spero che troverò lavoro = spero di trovare lavoro 
sperare = to hope muttei to wish 
 
HUOM: Saa toivoa lahjoja.  Si possono chiedere regali. 
 
 
L’INFINITO CON I PRONOMI ATONI (ripetizione, vedi pag 1) 
 

Non sono mai stato in Lapponia, ma mi piacerebbe andarci. 
 
 Mi piace il latte, ma prima di berlo devo prendere una medicina .  
 Pidän maidosta, mutta ennen maidon juomista minun täytyy ottaa lääkkeen. 
 
 -Hai telefonato a Giulio? -Non ho avuto tempo per telefonargli. 

  Minulla ei olluta aikaa soittaa hänelle. 
 
 Zia Nerina si è comprata uno scanner, è difficile spiegarle come funziona! 
 Täti Nerina osti scannerin. On vaikeata selittää hänelle, miten se toimii. 
 
Kun verbi on perusmuodossa, painoton persoonapronomini liitetään siihen, jolloin perusmuodon 
loppuvokaali häviää. Pronomini liitetään verbin loppuun myös, kun verbi on imperatiivissa tai gerundissa.  
 
 Hanno sparato a due rumeni, ferendoli gravemente. 
 He ampuivat kahta romanialaista ja haavoittivat heitä vakavasti. 
 
Questo spiega l'infinito dei verbi riflessivi: svegliarsi, lavarsi, vestirsi… 
 
Kun perusmuotoa edeltää toinen verbi, esim modaaliverbi (dovere, sapere, volere..), painoton pronomini voi 
joko liittyä verbiin tai edeltää koko verbiryhmää. 
 
 Puoi andarci? = Ci puoi andare?  Voitko mennä sinne? 

Volevo telefonarle = Le volevo telefonare. 
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IL SI  IMPERSONALE  
 
Che lingua si parla in Finlandia?  Mitä kieltä puhutaan Suomessa?   
Che si mangia?     Mitä syödään? 
Come si fa la stracciatella?   Miten valmistetaan/tehdään stracciatella-keitto? 
Si sbatte l'uovo con molto parmigiano     Vatkataan kananmuna runsaan parmesanjuuston kanssa.  
Si versa nel brodo bollente insieme con le zucchine. 
 Se kaadetaan kiehuvaan liemeen yhdessä kesäkurpitsan kanssa. 
 
Si + verbin 3.persoona-rakenne eli si impersonale (persoonaton si-rakenne) vastaa merkitykseltään suomen 
passiivia, mutta sitä ei kutsuta italian kieliopissa passiiviksi. Rakenteella voi olla sekä aktiivinen että 
passiivinen merkitys. (Passiivia käsiteltiin luvussa 7. ) 
 
Si-rakenne on aktiivinen 
Jos verbillä ei ole kohdetta,  si (= joku/ihmiset yleensä/kaikki) on lauseen kieliopillinen subjekti ja 
verbi on aina yksikön kolmannessa persoonassa (hän/se).  

 
Da dove si esce?    Mistä pääsee ulos? 
Si mangia?     Joko syödään? 
 

Si-rakenne on passiivinen 
Jos verbillä on kohde (la stracciatella; gli spaghetti) verbi taipuu yksikön tai monikon kolmannessa 
persoonassa (hän/se, he/ne) ja verbin kohde on lauseen kieliopillinen subjekti. 
 
 Come si fa la stracciatella?   Miten valmistetaan stracciatella-keitto? 

Come si fanno gli spaghetti al ragù?  Miten tehdään spaghetti bolognesekastikkeella? 
 
(Varsinaiset passiivilauseet “Come viene fatta la stracciatella?” ja “Come vengono fatti gli 
spaghetti..? ”olisivat kömpelöitä tässä.)  
 
Persoonatonta si-rakennetta voi käyttää kaikista niistä verbeistä, jotka eivät ole persoonattomia (sääverbit, 
bisogna, serve  vedi. unità 4). Kuten suomen passiivi, joskus si-rakenne korvaa arkikielessä monikon 
ensimmäisen persoonan (me-muodon) 
 
 Che si mangia? = Che mangiamo?   Mitä syödään? = Mitä syömme? 
 
Si-rakenne on hyvin yleinen arkikielessä. 
 
 Si potrebbe fare una gita.  Voitaisiin mennä retkelle. 
 Si fa il biglietto via internet?  Voiko lipun ostaa netin kautta? 
 Dove si vendono i biglietti?  Missä liput myydään?   
 
 

╠╬╝STRUTTURE NOMINALI 
 
ADJEKTIIVIN PAIKKA 
 
Tietyt hyvin yleiset adjektiivit, kuten bello, buono, nuovo ja vecchio, edeltävät useimmiten 
pääsanaansa. Jos nämä adjektiivit seuraavat pääsanaansa, niiden tehtävä muuttuu hieman: ne eivät  
pelkästään kuvaa pääsanaansa, vaan ne myös viittavat eroon, vertailuun tai vastakkainasetteluun pääsanan 
ja muiden samaan kategorian kuuluuviin asioiden välillä. (cfr. PaP I-2 unità16 pag. 58; unità 18 pag. 74) 
 
un nuovo mouse   uusi hiiri  
un mouse nuovo   hiiri, joka on uusi (ilmeisesti asiayhteydessä viitataan toiseen, vanhaan hiireen) 
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 Come funziona il nuovo mouse? 
 Il mouse vecchio ha funzionato benissimo per 10 anni, quello nuovo si è guastato subito. 
  
 C'era una volta una bella principessa che aveva una sorella bruttissima. La principessa bella era 
 stupida, quella brutta era intelligente…. 
 Olipa kerran kaunis prinsessa, jolla oli oikein ruma sisar. Kaunis prinsessa oli typerä, ruma oli älykäs… 
 
 
IL PARTITIVO:  ABBIAMO DEL PANE E DELLE CAROTE   meillä on leipää- ja porkkanoita 
 
Partitiivia voidaan ilmaista italiassa eri tavoin: 
 

Abbiamo biscotti?  Onko meillä keksejä? 
Abbiamo alcuni biscotti. Meillä on joitakin keksejä 
Abbiamo qualche biscotto. Meillä on muutama keksi. 

 Abbiamo dei biscotti.  Meillä on keksejä.  
Hai un po' di zucchero?  Onko sinulla hieman sokeria? 

 Hai dello zucchero?  Onko sinulla sokeria? 
 C'è vino?   Onko viiniä? 
 In questa bottiglia c'è del vino. Tässa pullossa on viinia. 
 Vorrei del pane e della frutta. Haluaisin leipää ja hedelmiä. 
 
di + määräinen artikkeli = partitiivinen artikkeli  
 
Kielteisessä lauseessa, kysymyslauseissa sekä lueteltaessa partitiivia  
ilmaistaan normaalisti jättämällä artikkeli pois: 
 

Non abbiamo Ø biscotti.  Meillä ei ole (olleenkaan) keksejä. 
Non c’è Ø burro.   Ei ole voita. 

 Abbiamo Ø arance, Ø limoni  
e Ø pompelmi.     Meillä on appelsiineja, sitruunoita ja greippejä. 

 
Ei ole vedenpitäviä sääntöjä siitä, milloin käytetään partitiivia mieluummin 
artikkelin kanssa kuin ilman. Joskus kumpikin käy. Kuuntele ja lue tarkasti, miten italialaiset kirjoittavat ja 
puhuvat! 
 

alcune/i ja qualche-pronomineja ei voida  käyttää ainesanojen kanssa 
 
COMPARATIVI E SUPERLATIVI ORGANICI · YHDEN SANAN KOMPARATIIVI JA SUPERLATIIVI  
 
Joillakin erittäin yleisillä adjektiiveillä ja adverbeillä (buono, bene, cattivo, male, piccolo, grande) on  
komparatiivi- ja superlatiivimuotoja, jotka johdetaan latinankielisen alkuperäismuodon mukaan eri vartalosta 
kuin itse adjektiivi. Adjektiivien komparatiivit ja superlatiivit taipuvat suvussa ja luvussa. 
 
 
hyvä  parempi   paras     erittäin hyvä 
buono  migliore  la/il migliore    ọttima/o 
  più buono  la/il più buona/o   buonịssimo 
 
hyvin  paremmin  parhaiten/mahdollisimman hyvin  mainiosti 
bene  meglio   meglio     ottimamente  
     nel miglior modo possịbile  benịsimo 
  
huono  huonompi  huonoin     erittäin huono 
cattivo  peggiore  la/il peggiore    pẹssima/o 
  più cattivo  il più cattivo    cattivịssimo 
 
huonosti  huonommin  huonoimmin/mahdollisimman huonosti erittäin huonosti 
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male  peggio   peggio     malịssimo 
     nel peggior modo possibile 
 
iso  isompi   suurin     erittäin iso 
grande  maggiore  la/il maggiore    mạssima/o 
  più grande  il più grande    grandịssimo 
 
pieni  pienempi  pienin     erittäin pieni 
pịccolo  minore   la/il minore    mịnima/o 
  più piccolo  il più piccolo    piccolịssimo 
 
vähän  vähemmän  vähiten     erittäin vähän 
poco  (di)meno  meno     pochịssimo 
 
paljon  enemmän  eniten     erittäin paljon 
molto  (di)più   più     moltịssimo 
 
 
 
 
male - bene 
  Le cose vanno male.     Asiat ovat huonosti. 
  Le cose vanno peggio che mai.   Asiat ovat huonommin kuin koskaan. 

Sto peggio di tutti.     Voin huonommin kuin kukaan muu. 
  Gli esami sono andati malissimo.   Tentit menivät erittäin huonosti. 
  B. è il ministro che si comporta peggio  B. on EU:n huonoimmin käyttäytyvä 
  in tutta l’Unione Europea.   ministeri. 
   

Le cose vanno bene.     Asiat ovat hyvin. 
Ora le cose vanno meglio.    Nyt asiat ovat paremmin. 
Le cose vanno meglio che mai.   Asiat ovat paremmin kuin koskaan. 

  Sto meglio di ieri.     Voin paremmin kuin eilen. 
Lavoro meglio che posso. (colloquiale)  Teen työtäni mahdollisimman hyvin. 

  Gli esami sono andati benissimo/ ottimamente. Tentit menivät erittäin hyvin. 
 
cattivo - buono  
 
Muodot peggiore, migliore, pessimo ja ottimo viittavat ylipäänsä laatuun sekä konkreettisessa että 
abstraktissa merkityksessä. (Cfr. buono-sanan käyttö PaP I-2 unità 18 pag. 74) 
 
  Alessio è peggiore di suo fratello. Alessio on huonompi (ihmisenä) kuin hänen veljensä. 
  Luca è migliore di suo fratello. Luca on parempi (ihmisenä) kuin hänen veljensä. 
  Fra tutte le stampanti che conosco la Bacon 204 è la peggiore.  
  Kaikista tuntemistani tulostimista Bacon 204 on huonoin 

 
Le macchine fotografiche Pantheon sono migliori delle Biskerus 
Pantheon-kamerat ovat parempia kuin Biskerus-kamerat. 
 
Volevo andare allo zoo ma poi ho avuto un'idea migliore. 

  Ajattelin mennä eläintarhaan, mutta sitten sain paremman idean.  
 
  Le figlie di Fulvio hanno ottimi insegnanti. Fulvion tyttärillä on erittäin hyviä opettajia. 
  La Bacon 204 è una pessima stampante. Bacon 204 on erittäin huono tulostin. 
 
Tavalliset muodot viittaavat tyypillisesti ihmisen luonteeseen (buono = kiltti; cattivo = ilkeä) sekä ruoan 
makuun.  
  Giulia Volpi è più buona di Giulia D'Ulivo. Giulia Volpi on kiltimpi kuin G. D'Ulivo. 
   
  Lo speck è più buono del prosciutto di Parma? 
  Onko speck parempi (=maukkaampi) kuin Parman ilmakuivattu kinkku? 
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  La professoressa Tortelli è buonissima. Tuntiopettaja Tortelli on erittäin kiltti.  
   
  Il professor Sgarbo è il più cattivo della scuola. Tuntiopettaja Sgarbo on koulun ilkein.  

    
 hyvä (= taitava, etevä) opettaja / laulaaja / kirkkoherra… 

un bravo /una brava insegnante /cantante; un bravo pạrroco 
           
Superlatiivi ottimo voi viitata laatuun, taitoon tai ruoan makuun. 
 
  Padre Guido è un ọttimo (bravissimo) parroco. Isä Guido on mainio kirkkoherra. 
 
  Queste tagliatelle sono ottime/buonissime! Nämä tagliatelle ovat erittäin hyviä! 
 
grande-piccolo  
 
Muotoja minore, maggiore, massimo ja minimo käytetään vain tietyissä vakiintuneissa ilmaisuissa, 
jotka liittyvät mm. nopeuteen, sisarusten ikäjärjestykseen, lämpötilaan tai äänivoimakkuuteen. Kun 
puhutaan koosta, käytetään muotoja più grande, più piccolo jne. 
 
  le temperature massime korkeimmat lämpötilat   
  le temperature minime  matalimmat lämpötilat 
  velocità massima  korkein nopeus 
 
SANANJÄRJESTYS 
 
ottima/o ja pessima/o edeltävat normaalisti pääsanaansa: 
 

Le figlie di Fulvio hanno ottimi insegnanti. 
Padre Guido è un ọttimo parroco. 
La Bacon 204 è una pessima stampante. 

 
migliore- ja peggiore-muodot edeltävät yleensä pääsanaansa, kun tätä seuraa vertailukohde: 
       

Questo è il miglior mercato della zona. 
La Bacon 204 è la peggior stampante di tutti i tempi (kaikkien aikojen). 
 

Kun vertailukohdetta ei mainita, vaan se jää rivien väliin, nämä muodot useimmiten seuraavat  
pääsanaansa: 
 

Per me lo speck è il prosciutto migliore. 
Volevo andare allo zoo ma poi ho avuto un'idea migliore. 

 
 

        IL COMPARATIVO DI UGUAGLIANZA• YHTÄ-KUIN- RAKENNE  
 

Le renne sono grandi come le mucche?  Ovatko porot niin isoja kuin lehmät? 
Fakira non è brava come Ana Cozza.  Fakira ei ole niin taitava kuin Ana Cozza. 
 
La balenọttera azzurra è lunga quasi quanto/come tre ạutobus in fila.  
Sinivalas on lähes kolmen linja-auton pituinen. 
 
Lo pterạnodon era grande quanto/come un piccolo aereo. 
Pteranodon-lentolisko oli yhtä/niin suuri kuin pieni lentokone. 
 
Un elefante africano adulto pesa quanto un piccolo cạmion.   
Aikuinen afrikkalainen elefantti painaa yhtä palion kuin pieni kuorma-auto 
 

Alessio è tanto bello quanto antipatico. Alessio on yhtä komea kuin epämiellyttäväkin.  
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PREPOSIZIONI 
 
 
A       
65 euro a notte    65 euroa yöltä  
A che nome devo prenotare?   Millä nimellä huone varataan? 
Alla reception c'è sempre qualcuno. Vastaanotossa on aina joku paikalla 
Sono brave a scuola?    Ovatko he hyviä koulussa? 
 
DI 
stazione di partenza; stazione di arrivo  lähtöasema; saapumisasema 
Propongo di rimandare la gita.   Ehdotan, että retkeä lykätään. 
le chiavi di casa.    Kodin avaimet 
 
DA  
La Befana entra dal camino.  Befana tulee sisään savupiipun kautta. 
 
Babbo Natale è entrato dalla finestra ed è uscito dalla porta.  
Joulupukki on päässyt sisään ikkunan kautta ja poistunut oven kautta. 
 
La Befana è venuta da me  Befana tuli luokseni. 
 
CON  
Non possiamo pagare con un bonịfico via internet? Emmekö voi maksaa pankkisiirrolla netissä?  
la ragazza con gli  occhiali è Mạrzia.    Tyttö, jolla on silmälasit, on Marzia 
Ida e Romina si somigliano di carattere?   Muistuttavatko I ja R toisiaan luonteeltaan? 
 
SU  
24 ore su 24   7/24 (kirjaim. 24 tuntia 24:stä) 
seicentootto su trecentocinque = seicentootto diviso trecentocinque 608/305 = 608 : 305 
 
jollakin (web.sivulla), jostakin (aiheesta) 
 
Basta guardare su internet.   Riittää, että tarkistaa netistä. 
Ora vado sul sito di Trenitalia.   Käyn Trenitalian kotisivuilla. 
ognuna ha il suo computer nuovissimo e vanno in /su internet quando vogliono. 
Jokaisella on oma upouusi tietokone ja he menevät nettiin silloin, kun haluavat. 
 
un articolo sulla Befana.  artikkeli Befanasta. 
 
PER 
per una settimana   viikoksi  
una camera per tre persone  kolmen hengen huone (kirjaim. huone kolmelle hengelle)  
 
Per entrare nelle case la Befana passava per il camino. (passare + per) 
Befana pääsi koteihin savupiipun kautta. 
 
 
FRA/TRA  
Ci vediamo fra/tra un mese  nähdään kuukauden päästä 
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♪♫   LOPPU-E 

 

 

 

 SANAT, JOTKA TOIMIVAT PREPOSITIOINA 
 
Niente trucco, niente tacchi, niente ragazzi.   Ei meikkiä, ei korkokenkiä, ei poikia. 
Le gemelle devono essere a casa entro le otto.  Kaksosten on oltava kotona kahdeksaan mennessä 
Partiamo dopo il lavoro.      Lähdemme työn jälkeen.  
Non possiamo pagare con un bonịfico via internet? (U4) Emmeko voi maksaa pankkisiirrolla netissä? 
dopo pranzo  lounaan jälkeen 
dopo cena  illallisen jälkeen 
 

 
 

PIKKUJUTTUJA  
 
 
 
♪♫   un bicchier d’acqua 

il signor Rossi 
il dottor Birillo 
il professor Saarinen 
la peggior stampante  

 
 
quale mikä (niistä?) → qual è? ♪♫  
 
e:llä alkavien essere verbin muotojen edellä (è, ero ja  era) quale-pronomini menettää loppu e:n, 
mutta sitä ei korvata heittomerkillä. 
 
il miglior mercato (← il migliore mercato) 
Yksikössä komparatiivimuoto migliore (vedi. pag. 38) menettää loppu- e:n, kun se edeltää 
pääsanaansa. 
COME 
 
Come?     anteeksi, kuinka? 
Come sei gentile!   oletpa ystävällinen! 
Diventerò come mio padre.  kuten, samanlainen kuin 
Lo accompagnerai come interprete. come vastaa asiayhteydestä riippuen essiivin tai translatiivin  
     päätettä:  tulkkina / tulkiksi 
Non sono così stupida come crede lui. En ole niin tyhmä kuin hän luulee. 

 
UNA QUESTIONE DI STILE 
 
Mm. sanomalehdissä ja historian kirjoissa dramaattisesta tapahtumasta kerrotaan usein preesensissä  
( ”presente storico”). 
 
DIMINUTIVI, ACCRESCITIVI, VEZZEGGIATIVI 
 
Italiassa on lukuisia päätteitä, jotka muuttavat substantiivin merkitystä. Nämä päätteet ilmaisevat asian 
kokoa, mutta ennen kaikkea puhujan tai kirjoittajan asennetta. Yleisimmät päätteet ovat: 
 
-ina/o; -etta/o; -uccia/o; -ella/o = pieni, söpö, rakas;   un paesino; una piazzetta; la mia sorellina 
-ona/e = iso;        un librone   paksu kirja 
-astra/o; -accia/o = huono;     un libraccio   huono kirja;  

una giornataccia  huono päivä 
-etta/o; -otta/o = söpö, pieni, hauska.    un passerotto   söpö varpunen 
 
Jos haluat jonkun odottavan kärsivällisesti, voit yrittää vähätellä odotusaikaa sanomalla: 
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"Dovrebbe aspettare un'oretta.." 
 
Kaikkia päätteitä ei voida liittää mihin substantiiviin tahansa, eikä siitä ole sääntöjä. Lue ja kuuntele tarkasti 
miten italialaiset kirjoittavat ja puhuvat! 

 
MITEN SANA IHMINEN KÄÄNNETÄÄN  ITALIAKSI?  
 
persona  la persona, le persone ihminen/henkilö 
 
Il signor Sorcibelli è una brava persona.  Herra Sorcibelli on kunnon/hyvä ihminen.  
 
La signora D'Ulivo è una persona intelligente. Rouva D'Ulivo on älykäs ihminen. 
 
Stamattina all'ufficio postale c'erano solo tre persone. Tänä aamuna postissa oli vain kolme ihmistä. 
 
Ci sono alcune persone sulla terrazza. Terassilla on joitakin ihmisiä.  
 
In questo condomịnio ci sono persone antipatiche. Tässä kiinteistössä asuu epämiellyttäviä ihmisiä. 
 
La camera costa 50 euro a persona, inclusa la prima colazione. 
Huone maksaa 50 euroa hengeltä. Aamiainen sisältyy hintaan. 
 
Ho parlato con la signora Barconi al telefono due volte ma non la conosco di persona. 
Olen puhunut rouva Barconin kanssa puhelimessa kaksi kertaa, mutta en tunne häntä henkilökohtaisesti. 
 
La signora Barconi è la precisione in persona/fatta persona. 
Rouva Barconi on tarkkuuden perikuva. 
 
Queste sono cose personali e non devi parlarne con nessuno. 
Nämä ovat henkilökohtaisia asioita, joten et saa puhua niistä kenenkään kanssa. 
personale    personal henkilökohtainen 
personalità ≈ carạttere  personality luonne 
 
 
 
gente  la gente  ihmiset/ihmisiä 
 
La gente-sanalla on monikollinen merkitys (vrt. la frutta  hedelmät/hedelmiä; la verdura vihannekset 
/vihanneksia). Monikkoa käytetään vain vanhanaikaisessa runollisessa kielessä. Gente-sanaa ei käytetä koskaan 
lukusanojen kanssa. 
 
Stamattina c'era molta gente all'ufficio postale. Tänä aamuna postissa oli paljon väkeä. 
 
C'è (della) gente sulla terrazza dei vicini. Forse c'è una festa.  
Naapurien terassilla on ihmisiä. Ehkä siellä on juhla. 
 
I nostri vicini di casa sono brava gente. = Sono brave persone. 
 
È vero che i sardi sono gente taciturna? Pitääkö paikkansa, että sardinialaiset ovat hiljaisia? 
    
Nelle grandi città la gente ha sempre fretta = tutti hanno sempre fretta. 
Suurkaupungeissa ihmisillä on aina kiire. 
 
"Il paese è piccolo, la gente parla." (sanonta) Kylä on pieni, väki puhuu. (= Pikkulinnut laulavat.) 
 
La gente non si fida di nessuno.  Ihmiset eivät luota kehenkään. 
 
Non mi fido di questa gente.  En luota näihin ihmisiin. 
 
In questo condomịnio c'è gente antipatica.  Tässä kiinteistössä asuu epämiellyttävää väkeä. 
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uomo   l'uomo, gli uọmini  ihmislaji (useimmiten vakiintuneissa ilmaisuissa); mies 
 
"Il cane è il miglior amico dell'uomo" (sanonta) "Koira on ihmisen paras ystävä."   
Gli animali hanno paụra dell'uomo.  Eläimet pelkäävät ihmisiä. 
 
"Pace in terra agli uomini di buona volontà."  "Maassa rauha ihmisille, joilla on hyvä tahto." 
 
i diritti umani  ihmisoikeudet 
errare è umano   erehtyminen on inhimillistä 
 
essere umano human being 
 
Perché tratti così male tua sorella? Anche lei è un essere umano. 
Miksi kohtelet siskoasi niin huonosti? Hänkin on ihminen. 
 
Non posso lavorare dieci ore al giorno tutto l'anno, sono un essere umano, non un robot! 
En voi työskennellä kymmenen tuntia päivässä vuoden ympäri, olen ihminen enkä robotti! 
 

 
umana/o  human/humane inhimillinen; humaani/ihmisystävällinen 
Umanẹsimo  Renessansin alkuvaihe 
umanista  Renessansin alkuvaiheessa toiminut antiikin tutkija 
umanità  ihmiskunta/ihmisystävällisyys 
umanitạria/o  humanitaarinen 
 


