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MONIKKOJEN TEORIAA 
 
SUOMEN KIELEN MONIKOT 
‐ t  ”alkumonikko” 
‐ i  ”loppumonikko” 
 
MITKÄ? KETKÄ? (nominatiivi) 
sanan yksikkövartalo + t 
talo  talo‐  talot 
poika  poja‐  pojat 
huone  huonee‐  huoneet 
lapsi  lapse‐  lapset 
 
 
MITÄ? KEITÄ? (partitiivi) 
 
sanan yksikkövartalo + i + ‐a / ‐ä 
kun sanan yksikkövartalon lopussa on yksi vokaali 
katto  kato‐  katto‐  kattoja 
tyttö  tytö‐  tyttö‐  tyttöjä 
katu  kadu‐  katu‐  katuja 
sänky  sängy‐  sänky‐ 
kuva  kuva‐  kuva‐  kuvia 
kirja  kirja‐  kirja‐  kirjoja 
pöytä  pöydä‐  pöytä‐  pöytiä 
pankki  panki‐  pankki‐  pankkeja 
järvi  järve‐  järve‐  järviä 
kieli  kiele‐  kiel‐  kieliä 
nainen  naise‐  nais‐  naisia 
vastaus  vastaukse‐  vastaus‐  vastauksia 
uusi  uude‐  uut‐  uusia 
vuosi  vuode‐  vuot‐  vuosia 
 
sanan yksikkövartalo + ‐ i + ‐ta, ‐tä 
kun sanan yksikkövartalon lopussa on kaksi vokaalia 
maa  maa‐    maita 
työ  työ‐    töitä 
huone  huonee‐    huoneita 
vaate  vaattee‐    vaatteita 
koe  kokee‐    kokeita 
perhe  perhee‐    perheitä 
rakas  rakkaa‐    rakkaita 
tehdas  tehtaa‐    tehtaita 
kallis  kallii‐    kalliita 
väsynyt  väsynee‐    väsyneitä 
lyhyt  lyhye‐    lyhyitä 
museo  museo‐    museoita 

i   j 
kahden 
vokaalin 
välissä 

o, u, y, ö 
eivät 

mene pois 
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sanan yksikkövartalo + ‐ i + ‐a/‐ä  
kun kolmitavuisen sanan lopussa on a tai ä 
opettaja  opettaja‐    opettajia    ‐ aja 
kääntäjä  kääntäjä‐    kääntäjiä    ‐ äjä 
ohjelma  ohjelma‐    ohjelmia 
mukava  mukava‐    mukavia 
ystävä  ystävä‐    ystäviä 
työtön  työttömä‐    työttömiä 
ihana  ihana‐    ihania 
kamala  kamala‐    kamalia    adjektiiveja 
ahkera  ahkera‐    ahkeria 
 
sanan yksikkövartalo + ‐oi/‐öi + ‐a/‐ä  
kun kolmitavuisen sanan lopussa on –ija, ‐ia, ‐na (substantiivi), ‐la (substantiivi), ‐ra 
(substantiivi), ‐kka, ‐ea, ‐eä 
opiskelija  opiskelija‐    opiskelijoita 
tarjoilija  tarjoilija‐    tarjoilijoita 
asia  asia‐    asioita 
ikkuna  ikkuna‐    ikkunoita 
päärynä  päärynä‐    päärynöitä 
ravintola  ravintola‐    ravintoloita 
kynttilä  kynttilä‐    kynttilöitä 
tavara  tavara‐    tavaroita 
ympyrä  ympyrä‐    ympyröitä 
lusikka  lusika‐    lusikoita 
vaikea  vaikea‐    vaikeita 
 
sanan yksikkövartalo + ‐i + ‐a/‐ä tai –ta/‐tä 
kun kolmitavuisen sanan lopussa on –li, ‐lo, ‐lö, ‐no, ‐ri, ‐ro 
hotelli  hotelli‐    hotelleja 
seteli  seteli‐    setelejä  seteleitä 
kaapeli  kaapeli‐    kaapeleja  kaapeleita 
vartalo  vartalo‐    vartaloja  vartaloita 
henkilö  henkilö‐    henkilöjä  henkilöitä 
kartano  kartano‐    kartanoja  kartanoita 
kaveri  kaveri‐    kavereja  kavereita 
lääkäri  lääkäri‐    lääkärejä  lääkäreitä 
insinööri  insinööri‐    insinöörejä    kaksi vokaalia + ri 
numero  numero‐    numeroja  numeroita 
 
sanan yksikkövartalo + ‐i + –ta/‐tä tai ‐a/‐ä 
kun kolmitavuisen sanan lopussa on –kko tai –kkö 
laatikko  laatiko‐    laatikoita  laatikkoja 
monikko  moniko‐    monikoita  monikkoja 
päällikkö  päällikö‐    päälliköitä  päällikköjä 
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MINKÄ? KEIDEN? (genetiivi) 
‐en 
‐den = ‐tten 
‐ten 
 
jos monikon partitiivin pääte on –a/‐ä   monikon genetiivin pääte on –en 
taloja  talojen 
tyttöjä  tyttöjen 
pöytiä  pöytien 
pankkeja  pankkien 
järviä  järvien 
vaikeuksia  vaikeuksien 
avaimia  avaimien 
pelaajia  pelaajien 
ohjelmia  ohjelmien 
* e 
pankkeja  pankkien 
kaupunkeja  kaupunkien 
*i 
pankki  pankkien 
tomaatti  tomaattien 
lehti  lehtien 
joki  jokien 
lapsi  lapsien 
uusi  uusien 
hotelli  hotellien 
lääkäri  lääkärien 
 
Jos monikon partitiivin pääte on –ta/‐tä   monikon genetiivin pääte on –den/‐tten 
maita    maiden    maitten 
veneitä    veneiden    veneitten 
korkeita    korkeiden    korkeitten 
opiskelijoita    opiskelijoiden  opiskelijoitten 
kavereita    kavereiden    kavereitten 
mansikoita    mansikoiden   mansikoitten 
laatikoita    laatikoiden    laatikoitten 
 
***** 
jos kaksitavuisen sanan yksikkövartalon lopussa on yksi vokaali   monikon genetiivin pääte 
on –en 
tyttö  tytö‐  tyttöjä  tyttöjen 
pöytä  pöydä‐  pöytiä  pöytien 
kirja   kirja‐  kirjoja  kirjojen 
 
jos kaksitavuisen sanan yksikkövartalon lopussa on kaksi vokaalia   monikon genetiivin 
pääte on –den tai –tten 
huone  huonee‐  huoneita  huoneiden  huoneitten 
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rikas  rikkaa‐  rikkaita  rikkaiden  rikkaitten 
kaunis  kaunii‐  kauniita  kauniiden  kauniitten 
radio  radio‐  radioita  radioiden  radioitten 
 
jos monitavuisen sanan yksikkövartalon lopussa on yksi vokaali   monikon genetiivin pääte 
on –en 
opettaja  opettajia  opettajien 
ohjelma  ohjelmia  ohjelmien 
ystävä  ystäviä  ystävien 
 
jos monitavuisen sanan yksikkövartalon lopussa on kaksi vokaalia   monikon genetiivin 
pääte on –den tai –tten 
opiskelija  opiskelijoita  opiskelijoiden 
peruna  perunoita  perunoiden 
ravintola  ravintoloita  ravintoloiden 
vaikea  vaikeita  vaikeiden 
 
sellaisilla monitavuisilla sanoilla, joilla on kaksi monikon partitiivia, on kolme monikon 
genetiiviä ☺ 
omenia  omenien 
omenoita  omenoiden  omenoitten 
 
jos sanalla on konsonanttivartalo, monikon genetiivi voi olla myös  ‐ten 
kieli  kiel‐   kielten   kieliä  kielien 
nainen  nais‐   naisten   naisia  naisien 
mies  mies‐  miesten   miehiä  miehien 
vastaus  vastaus‐  vastausten   vastauksia  vastauksien 
avain  avain‐  avainten   avaimia  avaimien 
 
MIHIN? KEIHIN? (illatiivi) 
‐hVn 
‐Vn 
‐sVVn 
 
jos sanan monikkovartalon lopussa on diftongi   mihin‐monikon pääte on ‐hin 
talo  talo‐  taloi‐   taloihin 
tyttö  tytö‐  tyttöi‐  tyttöihin 
keittiö  keittiö‐  keittiöi‐  keittiöihin 
satu  satu‐  satui‐  satuihin 
sänky  sängy‐  sänkyi‐  sänkyihin 
kartta  karta‐  karttoi‐  karttoihin 
opiskelija  opiskelija‐  opiskelijoi‐  opiskelijoihin 
kylpylä  kylpylä‐  kylpylöi‐  kylpylöihin 
pankki  panki‐  pankkei‐  pankkeihin 
maa  maa‐  mai‐  maihin 
työ  työ‐  töi‐  töihin 
vaikea  vaikea‐  vaikei‐  vaikeihin ?  vaikeisiin 
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jos sanan monikkovartalon lopussa on yksi vokaali   mihin‐monikon pääte on ‐in 
kuva  kuva‐  kuvi‐  kuviin 
kenkä  kengä‐  kengi‐  kenkiin  *vahva vartalo 
opettaja  opettaja‐  opettaji‐  opettajiin 
satama  satama‐  satami‐  satamiin 
nainen  naise‐  naisi‐  naisiin 
mies  miehe‐  miehi‐  miehiin 
lapsi  lapse‐  lapsi‐  lapsiin 
järvi  järve‐  järvi‐  järviin 
kysymys  kysymykse‐  kysymyksi‐  kysymyksiin 
 
jos sanatyyppi huone, tehdas, kaunis, vapaa   mihin‐monikon pääte on ‐siin 
huone  huonee‐  huonei‐  huoneisiin 
vaate  vaattee‐  vaattei‐  vaatteisiin 
vene  venee‐  venei‐  veneisiin 
rakas  rakkaa‐  rakkai‐  rakkaisiin 
tehdas  tehtaa‐  tehtai‐  tehtaisiin 
vieras  vieraa‐  vierai‐  vieraisiin 
kaunis  kaunii‐  kaunii‐  kauniisiin 
valmis  valmi‐  valmii‐  valmiisiin 
vapaa  vapaa‐  vapai‐  vapaisiin 
harmaa  harmaa‐  harmai‐  harmaisiin 
 
*ea 
nopea  nopeisiin  nopeihin 
vaikea  vaikeisiin  vaikeihin 
tärkeä  tärkeisiin  tärkeihin 
 
MISSÄ? KEISSÄ? (inessiivi) 
MISTÄ? KEISTÄ? (elatiivi) 
MILLÄ? KEILLÄ? (adessiivi) 
MILTÄ? KEILTÄ? (ablatiivi)  sanan monikkovartalo + pääte  
MILLE? KEILLE? (allatiivi)    esim. kissoissa, kissoista, kissoilla… 
MINÄ? KEINÄ? (essiivi) 
MIKSI? KEIKSI? (translatiivi) 


