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1. Johdanto 

 

1.1 Tässä työssä tutkin nykysuomen leksikaalisia erikoispiirteitä verrattuna toisiin uralilaisiin 

kieliin, sekä lähisukukieliin että kaukaissukukieliin. Erityisesti kiinnitän huomiota sanojen 

alkuperiin ja mahdollisiin semanttisiin muutoksiin, sekä ajoitan nykysuomen ja sukukielten 

historiaa ja kehitystä. Työn päämäärä on analyysi suomen ajoituksesta, kehityksestä ja 

suhteesta toisiin kieliin historiallis-vertailevalla kielitieteellä. Tässä laajennan siis 

huomattavasti entistä ainettani (Piispanen, P. S. 2008).  

 

Tutkimuksessani pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

• Mihin nykysuomen sanasto perustuu? Sanasto perustuu osittain suomen kielen 

edelläkävijään, uralilaiseen kantakieleen (PU), mutta mitä muita lähteitä on ollut? 

Mistä lähteistä ja miltä ajoilta tulevat suomen kielen lainasanat? 

• Missä määrin suomen kielen puhuja ymmärtää leksikaalisella tasolla toisia uralilaisia 

kieliä? Onko suomen kieli hyvä lähtökohta sille, joka haluaa yleisesti oppia uralilaisia 

kieliä? 

• Kuinka suuri on suomen kielen ja sukukielten leksikaalinen samanlaisuus 

osamäärittäin? Tutkitaan erityisestä seuraavien kielten suhteita: 

- Suomen kieli ja uralilainen kantakieli 

- Suomen kieli ja mokšan kieli 

- Suomen kieli ja pohjois-saamen kieli 

- Suomen kieli ja eestin kieli 

• Pystytäänkö suomen kielen kehityshistoriaa jäljittämään vertaamalla näiden kielten 

Swadesh-kognaatteja ja käyttämällä glottokronologian metodiikkaa? 

• Onko mahdollista päästä jäljityksessä pitemmälle kuin uralilaiseen kantakieleen 

vertaamalla esimerkiksi uralilaista kantakieltä ja kantatšuktšilais-kamtšatkalaista 

kieltä? Eli onko näillä kielillä olemassa sukulaisuutta? 

• Löytyykö suomen kielestä metateesejä tai semanttisia muutoksia verrattuna 

sukukieliin ja mitä tämä sanoo niitten geneettisestä sukulaisuudestaan? 

• Löytyykö suomen kielestä seemiläisiä lainasanoja? 
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1.2 Koska suomen kielestä löytyy runsaasti noin 300 000 sanaa, rajoitan tämän työn 

vastauksien löytämisen semantiikaltaan ikuisiin sanoihin. Näiden sanojen oletetaan kuuluvan 

ihmiskunnan perussanastoon, minkä vuoksi niiden pitäisi löytyä joka kielestä ja joka 

aikakaudelta. Osa näistä sanoista löytyy Swadesh-listoilta, jota käytän tämän työn 

sanastovertailuissa. Työssäni tarkistan hieman historiallis-vertailevan kielitieteen tuloksien ja 

arkeologisien tuloksien yhteensopivuutta. Koska työ liittyy pelkkään sanastoon, en perehdy 

tyhjentävästi kieliopillisiin sääntöihin. Kaikissa sanastoanalyyseissä otan tarkkaan huomioon 

kielten fonologiset piirteet ja ääntämysmuutoshistorian. 

 

1.3 Tässä työssä käytän historiallis-vertailevaa kielitiedettä koska tämä on menestyksellinen, 

statistinen kielen jäljittämisen metodi. Kielten kehitystietä ja ajoitusta tutkitaan 

glottokronologian kautta (Swadesh, M. 1950, 1952 & 1955). Siinä käytetään ainoastaan 

tiettyjä sanoja, Swadesh-kognaatteja. Nämä sanavertailut löytyvät liitteistä A-D. 

 

  Kuviossa 1 – uralilaisten kielten perinteinen kielipuu uralilaisesta kantakielestä nykysuomen 

kieleen – olen kuvannut suomen ja uralilaisen kantakielen sukulaisuutta, sekä muita 

sukukieliä ja kielten puhujien arvioitua määrää. Lisää tietoja kielistä ja puhujamääristä löytyy 

Internetistä (esim. Bakró-Nagy, M., 2008). Olen kirjoittanut sulkuihin kielen englantilaisen tai 

aikaisemmin käytetyn nimen ja tässä työssä tutkimani kielet olen merkinnyt lihavoidulla 

kirjatyypillä. Tästä näkee, että tutkitut kielet edustavat eri kieliaikakausia ja kielihaaroja. 

 

Kuvio 1. Uralilaisten kielten perinteinen kielipuu uralilaisesta 

kantakielestä nykysuomeen 

Samojedi (Samoyedic - PU:sta) – noin 30 000 puhujaa 

• Pohjoissamojedi 
o Enetsi (Enets, Yenets, Yenisei-Samoyed) — 110 puh. 
o Nenetsi (Nenets, Yurak) – 27 273 puh. 
o Nganasani (Ngasan, Tavgy, Tavgi, Tawgi, Tawgi-Samoyed) – 1 096 puh. 
o Juratsi (Yurats)– sukupuuttoon kuollut 

• Eteläsamojedi 
o Kamassi (Kamas) — sukupuuttoon kuollut 1900-luvulla 
o Matori (Mator, Motor) — sukupuuttoon kuollut1800-luvulla 
o Selkuppi (Selkup, Ostyak-Samoyed) -1 817 puh. 

 



 3 

Suomalais-ugrilaiset (Finno-Ugric - PU:sta) 

• Ugrilaiset (Ugric) 
o Unkari (Hungarian, Magyar) 

� Unkari – noin 15 milj. puh. 
o Obinugria (Ob Ugrian) 

� Hanti (Khanty, Ostyak) – 13 000 puh. 
� Mansi (Mansi, Vogul) – 3 000 puh. 

• Suomalais-permiläiset (Permian-Finnic) – noin 10 milj. puh. 
o Permiläiset (Permian) 

� Komi (Komi, Komi-Zyrian, Zyrian) – 285 000 puh. 
� Komipermjakki (Komi-Permyak) – 106 000 puh. 
� Udmurtti (Udmurt, Votyak) – 520 000 puh. 

o Suomalais-volgalaiset (Finno-Volgaic, Finno-Cheremisic, Finno-Mari) 
� Mari (Cheremisic) 

� Mari (Cheremis) – 550 000 puh. 
� Mordva (Mordvin, Mordvinian) 

� Ersä (Erzya) – 500 000 puh. 
� Mokša (Moksha) – 250 000 puh. 

� Sukupuuttoon kuolleita Suomalais-volgalaisia kieliä 
� Merja (Merya) – sukupuuttoon kuollut 1600-luvulla  
� Muroma (Muromian) – sukupuuttoon kuollut ennen 1500-lukua 
� Meštšerä (Meshcherian) – sukupuuttoon kuollut 1600-luvulla 

� Suomalais-saamelaiset (Finno-Lappic, Finno-Saamic, Finno-Samic)  
� Saame (Sami, Samic, Saamic, Lappic, Lappish) – 30 000 puh. 

� Länsisaamelaiset (Western Sami) 
� Eteläsaame (Southern Sami) – 500 puh. 
� Uumajasaame (Ume Sami) – 20 puh. 
� Piitimensaame (Pite Sami) – 20 puh. 
� Luulajansaame (Lule Sami) – 2000 puh. 
� Pohjoissaame (Northern Sami) – 30 000 puh. 

� Itäsaamelaiset (Eastern Sami) – 1 300 puh. 
� Kainuunsaame — sukupuuttoon kuollut 
� Keminsaame (Kemi Sami) — sukupuuttoon 

kuollut 1800-luvulla 
� Inarinsaame (Inari Sami) – 300 puh. 
� Akkalansaame (Akkala Sami) — sukupuuttoon 

kuollut 2000-luvulla 
� Kiltinänsaame (Kildin Sami) – 650 puh. 
� Koltansaame (Skolt Sami) – 320 puh. 
� Turjansaame (Ter Sami) – noin 25 puh. 

� Itämerensuomalaiset (Balto-Finnic, Balto-Fennic, Fennic) 
� Eesti (Estonian) – 1,1 milj. puh. 

� Eteläviro (Mulgi, Tartu) 
� Võro (Võro, Setu) 

� Suomi (Finnish, and dialects: Meänkieli, Tornedalian 

Finnish, Kven, Ingrian Finnish) – 6 milj. puh. 
� Inkeroinen (Ingrian, Izhorian) — 302 puh. 
� Karjala (Karelian) – 118 000 puh. 

� Varsinaiskarjala (Karelian proper) 
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� Lyydi (Lude, Ludian) 
� Aunuksen karjala (Olonets Karelian, Livvi, 

Aunus, Aunus Karelian, Olonetsian) 
� Liivin kieli (Livonian, Liv) — 20 puh. 
� Vepsä (Veps, Vepsian) – 12 000 puh. 
� Vatja (Votic, Votian, Vod) — 35 puh. 

Jukagiirilaiset (Yukaghiric)
 1 

• Jukagiiri (Yukaghiric) 
� Pohjois-/Tundrajukagiiri (Tundra Yukaghir) – > 150 puh. 
� Etelä-/Taigajukagiiri (Kolyma Yukaghir) – > 50 puh. 

Kuten näkyy, puussa on kaksi päähaaraa: samojedilaiset kielet ja suomalaisugrilaiset kielet, 

joiden molemman alkuperä oli varhaisempi uralilainen kantakieli (PU). Suurempaan 

kielipuuhun voi nykyään lisätä myös varhaiset jukagiirin kielet (Collinder, B., 1940; 

Collinder, B., 1957; Fortescue, M., 1998) ja tämä löytyy Kuvio 1:n viimeisenä ryhmänä. 

Kuvion kielistä on tuhansien vuosien aikana kehittynyt nykykielet, nykysuomi2 ja sukukielet 

mokša, pohjois-saame ja eesti. Tietenkin myös PU on kehittynyt jostakin aiemmasta kielestä, 

ja työssä pyritään selvittämään näitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. 

Kielten ajoittumista on tutkittu monella eri metodilla kuten esimerkiksi arkeologialla. 

Tietojeni mukaan ei sen sijaan syntaktista vertailua nykysuomen ja monen sukukielen välillä 

ole tehty. Esimerkiksi nykysuomen ja uralilaisen kantakielen sekä suomalais-ugrilaisen 

kantakielen kognaattien samanlaisuutta on tutkittu. Tässä työssä levennän tutkimuksia 

suomen ja mokšan, eestin ja pohjois-saamen vertailuun. Näillä kognaattivertailulla pyritään 

arvioimaan kielten syntyaikoja tarkemmin glottokronologian kautta, mikä antaisi tarvittavia 

lisätietoja kielten kehityksistä ja nykysuomen asemasta. 

                                                 

1 Vaikka on nykyään olemassa hyvin vähän jukagiirin kielen puhujia – jukagiirit löydetään Koillis-Siperiassa 

Kolyma- ja Indigirkajokien varsilla - näitä kieliä puhuttiin aikoinaan maantieteellisesti hyvin levinneillä alueella 

(Collinder, B., 1965). Enemmistö jukagiireistä puhuvat nykyään jakuutin kieltä ja venäjää, minkä vuoksi 

jukagiirin keilet ovat nopeasti sukupuutton kuolemassa. Jukagiirilaisten kielten sukulaisuus toisiin uralilaisiin 

kieliin lienee todellinen, mutta ei vielä tarkasti selvitetty. 

2 Nykysuomen löydetään paikalta: Suomalais-ugrilaiset —> Suomalais-permiläiset —> Suomalais-volgalaiset 

—> Suomalaisbalttilaiset —> Suomi. Nykysuomi on toiseksi suurin uralilainen kieli. Sen läheinen sukukieli 

eesti on kolmannes suurin uralilainen kieli puhujamäärältään. Suurin uralilainen kieli on unkari, joka on hyvin 

kaukainen suomen sukukieli. 
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1.4 Työn teoriaa olen hakenut monesta eri paikasta. Olen käyttänyt kirjoja, tieteellisiä 

artikkeleita ja Internettisivuja, kuten viitteistä voi todeta. Tällä suhteellisen suurella 

viitemäärällä olen ylittänyt alkuperäisen suunnitelmani tarkentavien lisätietojen etsimiseen. 

Mielestäni olen näillä viitteillä koonnut riittävän tieteellisen taustan selvittämään työn 

kysymyksiä. 

1.5 Yleiset käytetyt lyhennykset ja termit työssä ovat: 

Apokope – Loppukonsonantin putoaminen kielikehityksen kautta – yleinen ilmiö esimerkiksi 

eestin kielessä. 

Canaanite wovel shift – Tunnettu ääntämysmuutos varhais-seemiläisistä kielistä 

luodeseemiläisiin kieliin, joka erottaa esimerkiksi nykyarabian ja heprean. 

Cognacy Rate – Kahden kielen määrä samanlaisia kognaatteja, esim. 70 % = 0,7. 

Diftoinguituminen – Kielellinen prosessi, joka on suomen kielessä muuttanut pitkiä 
vokaaliäänteitä diftongeiksi. 

Epähomogeenisuus – Ryhmä, jonka elementit eivät koostu ainoastaan samanlaisista osista. 

Glottokronologia – Metodi, jolla leksikostatistiikan kautta, selvitetään sukukielien 
kehitysaika toisistaan vertaamalla Swadesh-kognaatteja. 

High language – Sosiaalisesti etusijalle pantu puhe- ja kirjakieli. Maan yleiskieli on usein 
high language ja vastakohtana ovat murteet, joita katsotaan low language:nä. 

Historiallis-vertaileva kielitiede – Tai Comparative Linguistics. Metodi, jolla verrataan 
sukulaiskielien kognaatteja päästääkseen selville kielten sukulaisuuksista ja ajoittumisesta. 

Kksm. – Keskisuomalainen kantakieli. Tämä oli kieli varhais-suomen kantakielen jälkeen, 
mutta ennen myöhempää suomalaista kantakieltä. 

Ksam. – Saamelainen kantakieli 

Kognaatti – Kognaatit (lat. cognatus) ovat sanoja kahdessa kielessä, joilla on aikaisemmasta 
kantakielestä yhtenäinen, samaa tarkoittava sana. 

Lingua franca – Tietyn alueen yleinen käytetty kieli, jonka avulla eri kielten puhujat voivat 
kommunikoida. 

Lingvistinen monogenesis – Teoria, että ensimmäinen ihmiskieli on kehittynyt jo ennen kuin 
puhuvat ihmiset muuttivat Afrikasta ympäri maailmaa. 
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Matres lectionis – Kieli, jonka kirjoitetussa kielessä merkitään pitkät ja lyhyet vokaaliäänet 
erilleen tai jossa tiettyjä konsonantteja käytettään vokaaleina. Esimerkki: arabian a (fathah; ´) 

ja ā (alef; أ) sekä arabian w ja ū (و). 

Metateesi – Sanamuutos, jossa kaksi tai useampi ääni tai tavu vaihtavat paikkaa toistensa 
kanssa. Esimerkki: flutterby (old English) —> butterfly (modern English). 

Mksm. – Myöhempi suomalainen kantakieli, joka on hyvin lähellä nykysuomen kieltä. 

MSA – Moderni standardiarabia, eli Modern Standard Arabic. 

PCK - Tšuktšilais-kamtšatkalainen kantakieli, eli Proto-Chukcho-Kamchatkan Language. 

PFP – Suomalais-permiläinen kantakieli, eli Proto-Finno-Permic Language. 

PFU – Suomalais-ugrilainen kantakieli, eli Proto-Finno-Ugric Language. 

PFV – Suomalais-volgalainen kantakieli, eli Proto-Finno-Volgaic Language. 

PG – Germaaninen kantakieli, eli Proto-Germanic Language. 

PIE – Indoeurooppalainen kantakieli, eli Proto Indo-European Language. 

PK - Kamtšatkalainen kantakieli, eli Proto-Kamchatkan Language. 

PMP – Mongolin kantakieli, eli Proto-Mongolic Language. 

POU – Obinugrilainen kantakieli, eli Proto Obin-Ugric Language. 

PS – Samojedin kantakieli, eli Proto-Samoyed Language. 

PSE – Seemiläinen kantakieli, eli Proto-Semitic Language. 

PTU – Tunguusin kantakieli, eli Proto-Tungusic Language. 

PU – Uralilainen kantakieli, eli Proto-Uralic Language. 

PUg – Ugrilainen kantakieli, eli Proto-Ugric Language. 

PUS – Uralinsiperialainen kantakieli, eli Proto-Uralo-Siberian Language. 

PUY – Uralilais-jukagiirinen, eli Proto-Uralo-Yukaghiric Language. 

Sprachbund – Kieliyhteyksien kautta kehittynyt alue, jossa ei-lähisukukielet kesken esiintyy 
yhteisiä typologisia kielipiirteitä. Ehkä suosituin esimerkki on balkanilainen sprachbund, joka 
koostuu kielistä: bulgaria-albania-kreikka-romania. 

Superstraatti-teoria – Lauri Postin teoria, että tietyt uralilaiset kielet ovat muuttuneet sosio-
lingvististä syistä intensiivisistä yhteyksistä germaanilaisen kantakielen puhujien kanssa 
(Posti, L., 1953). 
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Synkope - Loppuvokaalin putoaminen kielikehityksen kautta – hyvin yleinen ilmiö 
esimerkiksi eestin kielessä. 

Urheimat – Kantakielen perinteinen maantieteellinen alkukoti. 

Vksm. – Varhais-suomen kantakieli. 
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2. Analyysi 

 

2.1 Analyysiosassa löydetään teoriaa, jota käytän vastauksien löytämiseen. Tarkistan suomen 

kielen esihistoriaa ja suomen suhteita sukukieliin. Teen historiallis-vertailevalla kielitieteen 

metodilla tarkat Swadesh-kognaattivertailut suomen ja muutaman sukukielen välillä 

selvittääkseni kielten tarkemmat leksikaaliset ja fonologiset erot ja samanlaisuudet, sekä 

tutkiakseni kielten ajoituksia (muutostahtia). 

Äännemuutosanalyysillä, jota käytetään glottokronologiassa, päästään myös selville siitä, 

kuinka suuria eroja kielissä voi odottaa. Ehdotan mahdollisuuksia suomen kielen historian 

jäljittämiseksi uralilaista kantakieltä varhaisempiin aikakausiin. 

 

  Siirryn sitten tutkimaan hieman metateesejä ja semanttisia muutoksia uralilaisten kielten 

välillä, sekä jäljittämään lainasanoja ja mietiskelemään tähän asti tuntemattomia, mahdollisia 

lainasanalähteitä, kuten esimerkiksi seemiläisiä kieliä. Lainasanakanta ja semanttisten 

muutoksien määrä eri kielissä antaa tietoa kielen historiasta ja sen yhteyksistä muihin kieliin. 

 

2.2 Uralilaisten kielten ja suomen kielen esihistoriaa 

 

2.2.1 Uralilaisissa kielissä on paljon eroavia piirteitä. Voi olettaa, että suuri osa näistä eroista 

johtuu kieliyhteyksien kautta maantieteelliseltä läheisiltä kieliltä saaduista muutoksista. 

Esimerkki tällaisesta naapurikielen vaikutuksesta on Lauri Postin Superstraatti-teoria (Kallio, 

P., 2000), joka puhuu puolestaan kielen muutoksesta varhaisuralilaisten kielten puhujien ja 

germaanilaisten puhujien yhteyksien perusteella. Toiset piirteet ovat kehittyneet kielissä 

sisäisesti. Yleisesti voi sanoa, että mitä kauempana kahden kielen puhuja-alueet sijaitsevat 

toisistaan sitä erilaisimpia kielet ovat. 

 

  Uralilaiset kielet ovat nykyisin hyvin levinneitä maantieteellisesti . Niitä puhutaan Itä-

Euroopassa Unkarissa, Eestissä ja Suomessa, Keski- ja Pohjois-Venäjällä, sekä jopa Itä-

Siperiassa.1 Uralilaisten kielten maantieteellinen levinneisyys ilmenee Kuvio 2:sta. 

                                                 

1 Jukagiirin kieli on Paleo-Siperialainen kieli, jota puhutaan kahdessa eri paikassa Koillis-Siperiassa. Tunnettu 

sukupuuttoon kuollut kieli chuvan oli myös jukagiiriläinen kieli. Jukagiiriläiset kielet ovat äskettäin saadun 

tieteen mukaan uralilaisia kieliä (Wurms, S. A., 2001:27). 
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KUVIO 2. Uralilaisten kielten puhuja-alueet.2 Alueet on jaettu neljään selkeään kieliryhmään: 

suomalais-permiläiset, ugrilaiset, samojedilaiset ja jukagiirilaiset kielet. Kielten puhujat ovat 

vähemmistönä vinoviivoilla merkatulla alueilla. Kaikista pienimmät kielet on merkitty 

ainoastaan numeroilla. 

 

  Perinteisesti oletetaan, historiallisen lingvistiikan standardimallin mukaan, että yhdestä 

kantakielestä – uralilaisesta kantakielestä – on kehittynyt monta eri sivuhaaraa (eli uusia 

kieliä; perinteinen sukupuu esitettiin Kuviossa 1)  Tämän perinteisen mallin mukaan on 

kuitenkin ollut vaikeaa kehittää tarkkaa uralilaista kielipuuta. Uralilaiset kielet ovat 

suhteeltaan erilaiset. Puumallin pääongelma on se, että monella kielellä on ominaisuuksia, 

joita ilmenee etäsukukielissä, mutta ei taas lähisukukielissä. Tämän vuoksi on puumallin 

sijaan ehdotettu pensasmallia (Häkkinen, K., 1984). Pensasmalli tarkoittaisi, että uralilaisten 

kielten puhujat olisivat jo aikaisin maantieteellisesti levinneet suurelle alueelle, missä he 

pääsivät yhteyksiin eri kielten puhujien kanssa. 

 

  On myös ehdotettu, että uralilaiset kielet olisivat suuremman kielellisen sukulaisryhmän 

jäseniä. Tähän ryhmään kuuluisi myös monta muuta Pohjois-Euraasialaista kieltä ja 

kieliryhmää (Pusztay, J., 1990). Uralilaisten kielten sukulaissuhteet olisivat tämän vuoksi 

hyvin epäselviä. Sama tutkija päätteli myös, että uralilaisella urheimatilla olisi kaksi 

yhdistettyä keskustaa – itäinen ja läntinen keskusta, joilla lisäksi olisi yhteydet Siperiaan.3 

                                                 

2 Kuvio on suomeksi käännetty versio Harms, R.T., 2008, Encyclopedia Britannica kuviosta. 

3 On myös ehdotettu, että nämä kaksi keskustaa olisivat eri puolella Uralilaista vuoriketjua (Itkonen, E. 1966). 
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Tätä teoriaa voisi jatkaa tarkoittamaan, että uralilaiset kielet olivat jo hyvin vanhat ja 

levinneet kun yksi niiden haaroista tuli kosketukseen indoiranilaisen kielen kanssa. Tässä 

työssä kuitenkin käytän yhtä perinteistä uralilaista kantakieltä tutkimuksen perustana. 

 

  Tutkija Kalevi Wiikin mukaan alkuperäistä uralilaista kantakieltä ei ole ollut, vaan sen sijaan 

uralilainen lingua franca. Tämä olisi pienen divergenttisen geneettisen kieliperheen tilalla 

konvergenttinen sprachbund:i. Wiikin perusideoista on hyvä yhteenveto julkaisussa (esim. 

Wiik, K. 2002). Wiik on kontroversaalisesti ehdottanut, että vuosien 23000–8000 eKr. välillä 

Eurooppa oli jakautunut kolmeen suureen kieliryhmään – baskin, indoeurooppalaisten ja 

uralilaisten kielten esikieliin. Hän perustaa tietonsa moneen eri tiedealueeseen. Toinen vanha 

teoria ehdottaa, että kantakielen puhujat olisivat kenties asuneet suurella L-muotoisella 

alueella Volgajoen rannoilla, mutta tätä ei Wiik hyväksy. Wiikin melko kiistanalaisten 

teorioitten mukaan suomen kieli saattaisi olla Euroopan vanhimman kielen nykyvariantti. 

Wiik esitti uralilaisten kielten maantieteellistä levinneisyyttä eri aikoina  – tämän teorian 

mukaan uralilaisia kieliä puhuttiin koko Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä (Wiik, K. 2003). 

Vaikka hänen tuloksensa mielestäni näyttävät hieman liian suurenmoisilta– alueella 

varmaankin oli myös muita vieraitten kielen puhujia minkä vuoksi uralia ei puhuttu ihan joka 

paikassa – hän on luultavasti oikeassa siinä, että uralilaiset kielet tosiaan olivat suhteeltaan 

paljon suurempi puhujaryhmä kuin tänä päivänä. Kuvio 2:sta nähdään, että eri sukukielten 

puhuja-alueet ovat maantieteellisesti erillisiä. Looginen oletus on, että alueitten väliin on 

saapunut toisten kielten puhujia, 4 mikä olisi johtanut kielten sukupuuttoon kuolemiseen tai 

vaihtoon. Myös välialueitten tunnetut sukupuuttoon kuolleet kielet – kamassin, matorin ja 

merjan kielet – viittaisivat tähän. On siis monta syytä olettaa, että uralilaisten kielten puhujien 

alue oli hyvin suuri ennen indoeurooppalaisten kielten leviämistä. 

 

  Tässä on tärkeää huomauttaa, että uralilaisilla kielillä oli paljon aikaa omaksua uusia 

kielellisiä piirteitä ympäröivistä kielistä– toisista uralilaisista kielistä, indoeurooppalaisista 

kielistä sekä jo täysin kadonneista kielistä. Uralilaisten kielten puhujat ovat muuttaneet monta 

kertaa, minkä vuoksi voi olettaa, että monelle kielelle on kehittynyt kullekin luonteenomaisia 

                                                 

4 Näin oli varmasti vaellusaikoina, vaikka uudemmat kielet maailmanpurjehduksien ja asutuksien jälkeen – 

esimerkiksi hollanti ja afrikaans – levisivät ympäri maailmaa merien kautta eikä maareittejä pitkin. 
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erikoispiirteitä.5 Nykysuomi on saanut suurimman osan erikoispiirteistään 

varhaiskantasuomen ajan jälkeen. 

 

2.2.2 Oletetaan, että Suomessa on ollut asutuksia jo vuonna 7500 eKr. (Karlsson, F., 

2002:14),6 mutta näiden käyttämästä kielestä ei tiedetä mitään. Arkeologiset tiedot viittaavat 

siihen, että Suomessa on todennäköisesti asuttu yhtäjaksoisesti vähintään 8000 vuoden aikana. 

Vertailevat kielitieteilijät ja etnografit uskovat, että germaanilaisten ja balttilaisten kielten 

puhujia on kuitenkin asunut muutamissa niissä paikkakunnissa joissa nyt asuu 

itämerensuomalaiset 3500 vuoden aikana (Comrie, B., 2009:497). Näyttää siis siltä, että näillä 

alueilla ei ole elänyt vain yhden kieliryhmän puhujia, vaan monen eri kieliryhmän puhujia 

tuhansien vuosien aikana. Tämä ilmeisesti vaikuttaisi eri uralilaisten kielten kehitykseen, 

vaikka ne olisivatkin maantieteellisesti toisiaan lähellä. Paikallisia Sprachbund-ilmiöitä on 

luultavasti löydettävissä, ja uralilaisten kielten ymmärtämiseksi on myös ymmärrettävä 

ympäröiviä kieliä. 

 

  Nykysuomi on luultavasti kehittynyt variaatioista, joita puhuttiin Etelä- ja Länsi-Suomessa 

ajanlaskumme alussa. Ajalta löytyy arkeologisia löytöjä kalastajien ja metsästäjien 

kulttuureista. Näiltä alueilta he ovat jatkaneet vaellustaan pohjoiseen, jossa he sitten vähitellen 

alkoivat viljellä maata. Tällä ajalla heillä oli luultavasti yhteyksiä saamelaisiin. Etelä-Suomen 

asukkailla oli yhteyksiä itäisten- ja viikinkikauppiaitten kanssa, mikä näkyy 

lainasanaevidenssistä (luku 2.15). Kristinusko tuli tänne vasta 1200-luvulla ruotsalaisten 

ristiretkien tuomana, ja sen mukana tuli paljon uskontoon liittyviä sanoja.7 Tästä lähtien 

suomen kieli on saanut suurta vaikutusta ruotsin kielestä, ja vasta nykypäivinä englannin 

kielestä. 

 

 

 

                                                 

5 Tunnetaan esimerkiksi, että tänä päivän unkarilaisten esi-isät elivät samalla alueella kuin tänä päivän Mansin ja 

Hantin puhujat noin 3000–4000 vuotta sitten (Wurms, S.A. 2001:26). 

6 Vaikka Suomessa onkin löydetty neandertalien asupaikka tunnetussa Susiluolassa, josta löytyy 100 000 vuoden 

muinaisjäännöksiä, nämä eivät tietenkään puhuneet uralilaisia kieliä. 

7 Esimerkki tästä on eestin venäläinen lainasana sana ”raamad”, mikä perustuu raamatusta, ja joka Eestissä 

tarkoittaa kirjaa. Kristinuskoon liittyviä sanoja on saatu ruotsalaisista ja novgorodilaisista 

kääntämispyrkimyksistä. 
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2.2.3 Tässä annan hyvin lyhyesti geneettistä tietoa suomalaisista. Kuten jo tiedetään, kielirajat 

ja heimorajat eivät välttämättä sovi yhteen. Suomalaisten geenit ovat 90 % eurooppalaisia ja 

10 % itäisiä. Suomalaisilla on saamelainen, uralilainen ja keskieurooppalainen geenikerros.8 

Saamelaisten geenit poikkeavat ympäröivien kansojen geeneistä, mutta he ovat suomalaisten 

lähisukulaisia. Unkarilaisten geeniperällä on vahvempia yhteyksiä nykyisiin ja historiallisiin 

naapureihin kuin muihin suomalais-ugrilaisten kielten puhujiin (tiedot haettu kokoelmasta: 

Rastas, M., 2008). Geneettiset tutkimukset antavat siis monimutkaisen kuvan. 

2.3 Uralilaisten kielten ajoittamisesta 

 

Koska kielten ajoitus on tämän työn keskeinen kysymys, esitän ennen glottokronologisia 

kognaattivertailuja suomen perinteisiä ajoitusehdotuksia. Tulokset perustuvat sekä 

arkeologisiin tutkimuksiin että historiallis-vertailevaan kielitieteeseen.  Esitän taulukossa 1 

tutkijoiden olettamat  ajoitukset uralilaisesta kantakielestä myöhäiseen kantasuomeen. 

 

Taulukko 1. Uralilaisesta kantakielestä myöhempään suomen 

kantakieleen 

Lähde PU PFU PFP PFV Vksm. Mksm. 

Kettunen & 
Vaula 1938 

4000 eKr. 2500 eKr. 1000 eKr. 200 eKr.   

Toivonen 1953 3500 eKr. 2500 eKr. 1500 eKr. 1000 eKr. 500 eKr.  
Décsy 1965 4000 eKr. 2500 eKr. 1500 eKr. 400 eKr. 1 jKr. 1000 jKr. 
Hajdú 1975 4000 eKr. 2000 eKr. 1500 eKr. 500 eKr.  1 jKr. 
Korhonen 1981 4000 eKr. 3000 eKr. 2000 eKr. 1500 eKr. 1000 eKr. 1 jKr. 
Anttila 1989 7000 eKr. 5000 eKr. 3000 eKr. 1500 eKr. 1250 eKr.  
Taageperä 1994 4000 eKr. 2100 eKr. 1500 eKr. 1400 eKr. 1000 eKr.  
Janhunen 2000 7000 eKr.      
Kallio 2006 3650 eKr.    1000 eKr. 1 jKr. 

Käytetyt lyhenteet: PU (Uralilainen kantakieli), PFU (Suomalais-ugrilainen kantakieli), PFP 
(Suomalais-permiläinen kantakieli), PFV (Suomalais-volgalainen kantakieli), Vksm. 
(Varhais-suomen kantakieli) ja Mksm. (Myöhempi suomen kantakieli). Lähteet: Kallio, P., 
2006 (tiedot koostuvat pääasiallisesti arkeologisista tiedoista) ja Anttila, R., 1989:301. 
 

  Löytyy myös paljon spekulaatiota ja ehdotuksia uralilaisista esikantakielistä ja kielten 

alkukodista (esim. Rastas, M., (2008)). 

   On vieläkin varhaisempia, sanoisimmeko, epäsovinnaisia arviointeja PU:n alusta ja sen 

maantieteellisestä levinneisyydestä (Pääbo, A. 2003), mutta nämä eroavat liikaa tunnetuista 

                                                 

8 Nämä geneettiset tiedot sopivat melko hyvin yhteen suomen lainasanahistorian kanssa. 
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tosiasioista. Voi kuitenkin olettaa, että taulukossa arvioitu uralilaisen kantakielen alku 4000 

eKr. ei ole liian varhainen. Kallion lingvistisen paleontologian metodiikka lienee 

ajoitusmetodeista tarkin. Hänen mielestään on kuitenkin ongelmallista, että uralilainen 

kielitaso on lähes identtinen uralista varhais-suomeen; ei siis nähdä ”mihin kielentasoon kukin 

sana on kulloinkin lainattu”. Tämän vuoksi jakautumisajankohtia on vaikea päättää tarkkaan. 

2.4 Uralilaisten kielten vaikutus ympäristöön 

 

Puhutaan hyvin usein eri kielten vaikutuksista suomen kieleen. Mutta on muistettava, että jos 

jompikumpi kahdesta kielestä ei ole ylivoimaisesti kulttuurin, tieteen tai politiikan valtakieli, 

niin molempien kielten vaikutukset leviävät kumpaankin suuntaan – tällä tavalla myös 

ympäröivät kielet ovat saaneet vaikutteita itämerensuomenkielistä. Pohjoisvenäjän fonologia 

ja syntaksi ovat saaneet vaikutusta jonkin verran monista uralilaisista kielistä. Monia 

uralilaisia kieliä puhuvia kansoja -- merjalaiset, mokšan puhujat, muromalaiset, meshcheran 

puhujat, vepsäläiset ja jne. mukaan laskettuna -- on asunut Keski- ja Pohjois-Venäjässä 

vuosituhansien aikana. Muutama näistä kielistä olivat satoja vuosia sitten kosketuksissa 

itäslaavialaisten kielten kanssa ja ne toimivat nykyvenäjän substraattumina. Tämän tuloksena 

Pohjois-, Koillis- ja Luode-Venäjälla on suuri määrä suomalaisugrilaisia lainasanoja (Filin, F., 

P., 1982 ja Galillina, K., R., 2004). Myös Kalevi Wiik on julkaissut tietoja 

suomalaisugrilaisesta ääntämisistä germaanilaisissa kielissä, mikä viittaisi melko 

huomattavaan vaikutukseen (Wiik, K. 1997). Tässä on kuitenkin huomautettava, että hänen 

ehdotuksensa ovat kiistanalaisia, ja että niihin liittyy kronologisia ongelmia.9 Keskustelu on 

joka tapauksessa merkityksellinen, koska germaanisissa kielissä on useita morfologisia ja 

leksikaalisia erikoispiirteitä, mikä viittaisi substraatti-ilmiön vaikutukseen.10 

                                                 

9 Esimerkiksi pääpainon siirtyminen germaanisissa kielissä tapahtui aivan liian myöhään ollakseen suomalais-

ugrilainen vaikutuspiirre. 

10 Esimerkiksi seemiläiset ja baskilaiset kielet on ehdotettu vaikutuskielinä (muun muassa Vennemannin työt; 

tätä tutkitaan tarkemmin myöhemmässä luvussa). 
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2.5 Nykysuomen ja sukukielten syntaktisesta samankaltaisuudesta 

 

2.5.1 Tässä luvussa tutkin, miten samanlaisia nykysuomi ja sukukielet ovat leksikaalisesti. 

Vertaan nykysuomea kolmeen sukukieleen – näistä kaksi ensimmäistä ovat maantieteelliseltä 

näkökulmalta läheisiä kieliä ja kolmas on ajallisesti ja maantieteellisesti kaukainen sukukieli. 

Kyseiset kielet ovat tässä järjestyksessä eestin kieli, pohjoissaame ja mokšan kieli. Lisäksi 

vertaan tuloksia nykysuomen ja uralilaisen kantakielen (PU) kognaattivertailuun, joka on 

tehty jo aikasemmin (Piispanen, P., 2008). Tässä aikaisemmassa työssä totesin, että 

nykysuomi ja PU ovat morfologisella tasolla yllättävän samanlaisia. Lopuksi yritän päästä 

selville esiuralilaisen aikakauden historiasta vertailemalla PU:ta ja chukcho-kamchatkan 

kantakieltä, koska on ehdotettu, että nämä kielet ovat sukukieliä ehdotetun uralinsiperialaisen 

kantakielen (PUS) kautta. 

 

  Valitsin nämä kielet, koska ne edustavat eri aikakausien kantakieliä. Nämä aikakaudet ja 

aikakauden edustajat voi järjestää kuuteen eri aikakausitasoon varhaisemmasta uudempaan: 

 

Taulukko 2. Työn eri aikakausitasot ja tasojen edustajat 

1. Esiuralilainen aika – esim. Uralinsiperialainen kantakieli? 

2. Uralilainen aika – Uralilainen kantakieli 

3. Suomalais-ugrilainen aika – Suomalais-ugrilainen kantakieli 

4. Suomalais-volgalainen aika – Mokšan kieli 

5. Suomalais-saamelainen aika – Pohjoissaamen kieli 

6. Itämerensuomalainen aika – Eestin kieli 

 

  Perinteisen sukupuumallin mukaan voi olettaa, että nykysuomi ja eesti ovat hyvin 

samanlaisia, nykysuomi ja pohjoissaame suhteellisen samanlaisia ja nykysuomi ja mokša vain 

vähän samanlaisia. Vielä varhaisimmista kielistä suomalaisugrilainen kantakieli pitäisi olla 

hieman lähempänä nykysuomen kieltä kuin uralilainen kantakieli, josta tämä on kehittynyt. 

Vielä varhaisemmilla kielillä olisi vain jälkiä sukulaisuudesta suomen kieleen. Tulevissa 

luvuissa jäljitän kielen kehitystä uusimmista kielistä varhaisempiin. 
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2.5.2 On kuitenkin muistettava, että sukupuumallilla on ongelmia. Tämän vuoksi suomen 

ilmeisesti läheinen suhde saamen ja mordvan kieliin ei välttämättä tarkoita sitä, että näillä 

kaikilla on ollut yhteinen kantakieli (eli suomalais-volgalainen kantakieli).11 Joissain kielissä 

on hyvin varhaisia indoeurooppalaisia lainasanoja, mutta toisilla ei – tämä saattaa johtua 

kielikontaktin kautta levinneistä lainasanoista (Itkonen, T., 1997). On ehdotettu, että 

kantakieli olisi ollut luode-uralin kantakieli, joka olisi saamen, suomen ja mordvan, sekä 

jossain määrin marin kielen kantakieli. Tämä merkitsee, että on oltava varovaisempi tehtäessä 

johtopäätöksiä kantauralin ajoittamisessa. 

 

  Jos edellä mainittu pensasmalli pitää paikkaansa, niin voi odottaa että tutkiessa hyvin 

varhaisia sukukielten suhteita glottokronologia antaisi merkillisiä, yllättäviä12 ja ehkä jopa 

suoraan virheellisiä tuloksia ajoitusten päättämisissä. Jos perinteisen oletetun uralilaisen 

kantakielen aikoina oli jo olemassa länsi- ja itä-uralin kantakieliä, sekä monta muuta 

maantieteellisesti läheistä sukukieliryhmää, on vertailtava näitä tarkkoja kantakieliä (esim. itä-

uralin kantakieli) eikä yleisiä rekonstruoituja kantakieliä (PU ja PFUg). Näitä ehdotettuja 

tarkempia, kantakieliä ei tunneta ja suuren varhaissanaston puutteessa niiden rekonstruointi 

saattaa olla vaikeaa. Vaikka varhaisaikainen pensasmalli olisi todellinen, niin myöhemmin, 

kun alueeseen muutti vieraita kansoja, joilla täysin vieraita kieliä, uralilaisten puhujien 

yhteydet olisivat katkenneet. Tämän jälkeen sukupuumalli toimisi paremmin,13 ja kielet 

olisivat kosketuksissa toisiin, täysin vieraisiin kieliryhmiin, ja ottaisivat näistä piirteitä ja 

sanastoa, sekä kehittäisivät sprachbund-ominaisuuksia. Esimerkki tällaisista ominaisuuksista 

on suomen kielen SVO-sanajärjestys, joka on hyvin tyypillinen (indo-)eurooppalainen piirre. 

 

  Uskon siksi, että glottokronologia toimii melkein ongelmatta uralilaisten kielten vertailuissa 

kuitenkin noin vuoteen 2000 eKr. Luulen myös, että oletettua ”pensasmalliaikaa” ennen 

kielillä on ollut suhteellisen vähän puhujia jotka olleet maantieteellisesti hajaantuneita, minkä 

vuoksi glottokronologia taas saattaisi toimia ennen Kanta-Uralin aikakautta. Oletan, että 

                                                 

11 Ongelmana on esimerkiksi että suomen ja saamen kielten vesi-sana ei ole sama, sekä että saamen kielten 

ulkopaikallissijat eroavat suomen ja marin kielistä, vaikka mari on eronnut suomesta jo ennen saamea. 

12 Edellä mainittu vertailu nykysuomen ja uralilaisen kantakielen sanastoa antoi tosiaan yllättävän tuloksen. 

Odotettu samanlaisuustaso oli noin 10 %, mutta todellisuudessa tulos oli yli 20 %. PU:n ajoittaminen ei ollut 

mahdollinen tämän perusteella, ja syy voi olla juuri puumallin oletus. Uralilainen pensasmalli, jonka mukaan 

kielillä olisi paljon toisiin levinneitä piirteitä ja sanoja, voisi selittää tämän yllättävän tuloksen. 

13 Etäisiin sukukieliin jäisi kuitenkin arkaaisia, yhteisiä piirteitä ”pensasmallin ajalta”.  
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glottokronologinen tutkimus saattaa hieman selventää kielten sukulaisuussuhteita – joka 

tapauksessa pitäisi kuitenkin pystyä saamaan selville kielten väliset uudemmat suhteet, sekä 

hyvin, hyvin vanhat kielisukulaisuudet, vaikka ei välttämättä juuri uralilaisen aikakauden 

ajalta. 

 

2.5.3 Suomen kielessä on vähintään 205 000 sanaa, ja jos mukaan lasketaan kaikki 

adverbiaalit ja arkaaiset sanat niitä kertyy jopa 300 000 sanaa (Sinor, D., 1988:79). Pääosa 

itämerensuomen sanastosta perustuu suomalaisugrilaiseen kantakieleen. Noin 80 % 

nykysuomen sanastosta perustuu varhaiskantasuomeen, ja muut sanat ovat lainasanoja. Myös 

eestin kielellä on yhtä suuri osa lainasanoja. Ruotsin kieli on vaikuttanut suomeen samoin 

kuin saksan kieli on vaikuttanut eestiin. Näiden uudempien lainasanojen määrä on kuitenkin 

suhteellisen vähäinen, ja kielten sanastot perustuvat päämääräisesti  uralilaiseen kantakieleen. 

Suomen ja eestin kielillä on siis hyvin paljon samaa perussanavarastoa (esim. Viite A). 

 

2.5.4 Tässä työssä vertaan huomattavasti vähemmän sanoja. Vertailen noin kahta sataa 

Swadesh-kognaattia, kuten myös aikaisemmin on tehty, ja havainnollistan tulokset 

taulukkomuodossa. Koska en puhu sujuvasti analysoituja suomen sukukieliä, olen varmuuden 

vuoksi verrannut kognaatteja ja näiden oletettuja synonyymejä, jotta oikea kognaatti ei jäisi 

analysoimatta. Olen pyrkinyt jäljittämään kielten kehitystä glottokronologian metodilla 

käyttäen kognaattivertailujen tuloksia. Parhaassa tapauksessa voidaan siis ajoittaa jokainen 

aikakausitaso – tutkinto on siis myös diakroninen, eli se jäljittää kieliä, jotka eroavat 

ajallisesti. Tämä tarkoittaa, että joka vertailussa on otettava huomioon nykysuomeen verratun 

kielen tärkeimmät ääntämysmuutokset, jossa voisi saada selville, ovatko kognaatit tosiaan 

identtisiä sanoja. Vertailujen cognancy rate mahdollistaa kielten ajoituksia ja näitä tuloksia 

vertaan sitten tietenkin myös arkeologisiin tietoihin. Tämä antaa tarkentavan kuvan suomen 

kielen fonotaksin kehityksestä. Analyysi muuttuu monimutkaisemmaksi ja epävarmemmaksi 

mitä kaukaisempi ajallisesti tutkittu kieli on.14 Olen vertaillut yhtä liberaalisesti kuin 

glottokronologian tutkimuksissa yleensä. Kognaattivertailut antavat lisäksi tietoja 

                                                 

14 Sanotaan myös usein, että kahden kielen kognaattimäärän voi suhteuttaa näitten kielten maantieteelliseen 

etäisyyteen, mutta tämä ei toimi esimerkiksi suomen vertailussa saamen kieliin ja eestin kieliin (ehkä 

pohjoismeri tuli jatkovaelluksien esteeksi) – nämä ovat suunnilleen yhtä etäisiä, mutta näitten cognancy rate 

suomeen verrattuna ovat hyvin erilaiset. 
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nykysuomen ja verrattujen kielten syntaktisesta samanlaisuudesta. Vertailuissa mennään 

ajassa taaksepäin eestin, pohjoissaamen, mokšan ja chukcho-kamchatkan kautta. 

2.6 Glottokronologiasta 

 

Jäljitän kielten kehitystä glottokronologian metodiikalla. Ehdotan lukijaa tutustumaan tähän 

metodiin lukemalla Kandityöni (Piispanen, P., 2008). Glottokronologia on statistinen metodi, 

jonka kehitti Morris Swadesh (Swadesh, M., 1950, 1952 ja 1955), ja jota muut tutkijat ovat 

sen jälkeen laajentaneet. Glottokronologia perustuu teoriaan, jonka mukaan kaikkien kielten 

sanasto muuttuu tietyllä keskimääräisellä kehitysvauhdilla. Tietyt hyvin usein käytetyt, 

perinteiset sanat pysyvät useimmiten muuttumattomina, ja teorian mukaan neljätoista sadasta 

sellaisesta sanasta vaihtuu muun muassa lainasanan, kieliopillistumisen ja semanttisen 

muutoksen kautta. Näin ollen kahta geneettisestä sukulaista kieltä verrattaessa voi 

periaatteessa päästä selville siitä, milloin ne ovat erkaantuneet toisistaan (eli kantakielestä). 

Tässä työssä käytän pitempää sanalistaa, Swadesh-200, suuremman analyysitarkkuuden takia. 

Tässä on kuitenkin korostettava, että glottokronologiaa pidetään kiistanalaisena aiheena 

(Dixon, R., 1980; Renfrew, C. et al. 2000). 

 

  Metodin suurin ongelma on kognaattien samanlaisuuden päättämisessä. Perinteisesti 

hyväksytään melko erilaisia sanoja kognaatteina. Otan työssäni avuksi kielten tunnettuja 

ääntämysmuutoksia, mikä onkin ainoa tapa todistaa kahden kielen geneettinen sukulaisuus, 

jotta päästäisiin lähelle yhteistä kantakielen sanaa. Jos sitten tunnetaan kognaattien 

samanlaisuuden osamäärä, voidaan laskea kehitysaika ja siis kielten syntyvuosi. 

Glottokronologian kaava on: t = log c / 2 log r. 

 

  Kaavassa t on aika tuhansina vuosina, c on samanlaisten kognaattien osuus kielten välillä, ja 

r on glottokronologinen vakio, joka kuvailee tuhannen vuoden aikana säilyneiden sanojen 

osuutta. Glottokronologinen vakio on 0,86 (jos kognaateista on tarkasti poistettu lainasanat). 
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2.6.1 Kuinka paljon voi yleisesti odottaa, että samanlaisia kognaatteja esintyy kahden 

sukukielen välillä? Lainaten Starostinin perusteluja: 

 

”Every comparativist who has worked with glottochronology knows that closely related 

dialects usually have a cognancy rate of 90 % or more on Swadesh’s 100-word list: closely 

related languages (such as those within the Slavic, Romance, Germanic or Turkic groups – 

that is those which diverged around one and a half to two thousand years ago) share from 70 

to 80 % of items on the list, and language families such as Indo-European which split up five 

or six thousand years ago have a rate of 25 to 30 %. Once we start to talk about more ancient 

families such as Uralic or Altaic we find a rate of at most 10 or 20 %. Finally, the cognancy 

rate for modern languages belonging to different branches of such a macro-family as Nostratic 

is even less – around 5-9 %.” 

 

Kognaatit ovat siis yleisesti hyvin erilaisia kun verrataan uralilaisia kieliä - on siis 

muistettava, että on suhteellisen harvinaista, että kognaatit ovat samanlaisia. Tämä myös 

merkitsee, että koska sanat ovat usein erilaisia, morfologiasta ja fonologiasta puhumattakaan, 

eri uralilaisten kielten puhujien on usein vaikeaa ymmärtää toisiaan. Kielten leksikaaliset 

samanlaisuudet ovat teoreettisesti hävinneet täysin 15–20 tuhannen vuoden jälkeen ja joskus 

ehkä jo ennen 10 tuhatta vuotta – tämä merkitsee, että metodilla on aikarajoitus (time depth 

limit). Voi kuitenkin olettaa, että vertaamalla eri kantakieliä voi palata ajassa vielä 

kauemmaksi, mutta koska käytetään rekonstruoituneita kieliä virhemarginaali kasvaa, kun 

mennään varhaisempiin muinaisaikoihin. Näitä tietoja käytän glottokronologian tutkimuksissa 

tulevissa luvuissa. 

 

2.6.2 Glottokronologiaa pidetään yleisesti kiistanalaisena metodina. Tässä luvussa tarkastelen 

syitä ja vastaväitteitä tarkemmin. Kiistanalaisuus johtuu luultavasti kahdesta ongelmasta – 

perinteisestä tutkimusmenetelmästä ja siitä, että se on tuottanut eräitä merkillisiä tuloksia. 

 

Glottokronologia tutkii kielten geneettistä sukulaisuutta ja perustuu ”vain” leksikaalisiin 

vertailuihin (mass lexical comparison). Tieteellisen tarkkuuden vuoksi halutaan poikkeuksetta 

seurata kielten kehitystä askel askeleittain aikojen kuluessa. Tämän takia tärkein kriteeri 

sukulaisuuksien päättämisessä on monen tutkijan mielestä ääntämysmuutoksien jäljittäminen 

(eli fonologisin kriteerein). Leksikaalisiin vertailuihin ei siis täysin luoteta, jos ei pystytä 

selittämään, miten kielet ovat muuttuneet toisistaan. Muistuttaisin tässä vastaväitteenä, että 
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koska kielissä on usein monta lainasanakerrosta, ääntämysmuutoksien jäljittäminen ei toimi 

lainasanoille kanssa, jotka ovat lainaantuneet kieleen tietyn ääntämysmuutoksen tapahtumisen 

jälkeen.  

 

Väittäisin, että leksikaalisilla vertailuilla (tai mass lexical comparison) voi selvittää uusia 

geneettisiä kielisukulaisuuksia tai ainakin potentiaalisia kielisukulaisuuksia.15 Metodi on hyvä 

lähtökohta ja nämä tulokset täydentävät alustavasti tietoja maailman kielten (potentiaalisista) 

sukulaisuuksista. Tämän jälkeen on pakko vahvistaa tosigeneettiset sukulaisuudet 

ääntämysmuutoksia tutkimalla, mikä onkin vaikeampi tehtävä. 16 Joka tapauksessa, 

puutteellinen tieto äännemuutoksista ei automaattisesti hajota leksikaalisten vertailujen 

alustavia tietoja. 

 

Glottokronologian metodi on myös saanut kritiikkiä tiettyjen merkillisten tuloksien vuoksi. 

Nämä tulokset on saatu, kun on tutkittu erityisesti nopeasti tai hitaasti kehittyviä kieliä.17 On 

ehdotettu jonkin verran korjaavia toimenpiteitä. Koska luulen glottokronologian muutostahdin 

johtuvan yhtäältä sisäisistä kielenmuutoksista, toisaalta ulkoisista kieliyhteyksistä, niin 

selittäisin nämä poikkeavat tulokset kahdella päätekijällä: 

• Eristäytynyt äärialueen kieli, joilla ei ole alueellaan minkään muun kielen puhujia (eli 

kansa on yksikielinen), kokee ainoastaan luonnollisia, sisäisiä kielimuutoksia. Tulos 

on poikkeuksellisen hidas kielikehitys. Näitä kieliä ei ole monta ja paras esimerkki 

lienee islannin kieli. Näille glottokronologinen vakio c, jonka arvo on 0,86, ei toimi. 

• Kielet, jotka ovat intensiivisten, sosiolingvististen vaikutusten alaisia, muuttuvat 

poikkeuksellisen nopeasti.18 Näitä kieliä on luultavasti enemmän kuin täysin 

                                                 

15 On tietenkin olemassa poikkeuksia myös tällä menetelmällä. Esimerkiksi albanian kielessä on uskomattomat 

60 % lainasanoja, minkä vuoksi pelkkä leksikaalinen vertailu johtaisi virheelliseen tulokseen albanian kielen 

sukulaisuudesta toisiin (naapurimaitten) kieliin.   

16 Katson siis leksikaalista vertailua loogisena lähtökohtana kielten sukusuhteitten tutkimisessa, ja 

äännemuutosanalyysia vasta myöhempänä vahvistavina ja tarkentavana metodina.  

17 Tunnetuin näistä poikkeavista tuloksista lienee islannin kielen jäljittäminen verrattuna muihin 

skandinaavialaisiin kieliin – kielen Swadesh-100-sanasto on tuhannen vuoden aikana muuttunut ainoastaan 4 % 

(eli 96 sanaa sadasta on pysyneet muuttumattomina), kun teorian mukaan odotettu tulos olisi 14 %. 

18 En odottaisi, että, esimerkiksi, (germaanilainen) englannin kieli, joka on kokenut viikinkiläisiä 

maahanmuuttajia, intensiivisiä yhteyksiä kelttiläisiin puhujiin, pappien kielenkorjausta latinan kautta sekä 

ranskalaisen aatelisarvon, muuttuisi vain keskiarvoisen kielen vauhtia. 
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eristäytyneitä kieliä ja näiden epätavallisen suuri ulkoisten kielimuutosten määrä 

tuottaa yksilöllisen glottokronologisen vakion c, jolla pienempi arvo kuin perinteinen 

0,86.  

 

Tässä ehdottaisin loogista tekniikkaa, joka voisi indikoida jos kyseessä on poikkeava kieli ja 

voiko siis arvioida toimiiko glottokronologia sen yhteydessä vai ei. Tunnetaan, että kielet 

yleisesti kieliopillistuvat virtaviivaisessa järjestyksessä: morfologiset muutokset, fonologiset 

muutokset ja lopuksi affiksiivien kehitys. Tietyt kielet kehittyvät poikkeavan tien kautta, eli 

fonologiset muutokset, morfologiset muutokset ja affiksiivien kehitys (esim. saksa19 & 

bulgaria; Gaeta, L. 1998) – luulen, että syy tähän on aikaisempi kielivaihto tai muut ulkoiset 

sosiolingvistiset kielenmuuttotekijät. Ehdotan siis, että jos tietty kieli on muuttunut 

vaihtoehtoisen tien kautta, tämä indikoi että perinteinen glottokronologia ei toimi tälle ilman 

muunnelmia.20 Metodi ei myöskään toimi keinotekoisille kielille, mikä saattaa olla kyseessä 

norjan bokmål/riksmål asian kanssa. Swadesh-200-lista on hyvin valittu, mutta sanavalinta ei 

välttämättä ole optimaalinen, ja tätä kannattaisi tulevaisuudessa muunnella. 

 

Näistä ongelmista huolimatta metodi on kuitenkin tuottanut suuren määrän hienoja tuloksia. 

Metodi näyttää toimivan ”keskiarvokielelle”. Esimerkiksi indoeurooppalaisia kieliä on 

pystytty jäljittämään hyvin (Grey, D. & Atkinson, Q.D. 2003), hamito-seemiläisiä kieliä 

(Fleming, H.C. 1973), kiinalaisia kieliä ja Amerikan intiaanien kieliä, ja moni tulos on 

yhtäpitävä arkeologisien (ja joskus myös C14-ajoituksen ja veriryhmä-analyysin) tuloksien 

kanssa. 

 

Tässä työssä arvioin glottokronologian metodin käyttökelvollisuutta. Tietojeni mukaan 

metodia ei ole käytetty uralilaisten kielten kehityksen tutkimuksiin. Työssäni, perinteisen 

kielitieteen malliin, vahvistan lisäksi tulokseni lisäämällä ja ehdottamalla kielten väliset 

ääntämysmuutokset. Lopputulos lienee kohtuullisen tarkka. 

                                                 

19 Esimerkki saksan monikkomuodon muutoksesta morfologisisesta vaikutuksesta: corônôn (Old High German) 

-> krônen (Middle High German) -> krönen (New High German). Fonologinen muutos edelsi siis morfologista. 

20 Odotus olisi siis, että myös suomen kieli olisi kokenut poikkeavan kehityksen. 
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2.7 Suomen ja eestin kognaattivertailu 

 

2.7.1 Eestin kieli on tässä tutkimuksessa suomen läheisin sukulaiskieli (aikakausitaso 6. 

edustajaksi). Sillä on noin 1,1 miljoonaa puhujaa, mikä tekee sen uralilaisen kieliryhmän 

kolmanneksi suureksi kieleksi. Olennaisen fonotaktisen samanlaisuuden takia olettaisin, että 

eestin kieli on kehittynyt joskus myöhemmän kantasuomen jälkeen.21 Myöhempää 

kantasuomea puhuttiin luultavasti Suomenlahden molemmin puolin jo ajanlaskuamme 

edeltävinä vuosisatoina, mikä tehnee nykysuomen ja eestin kahdeksi ”murteeksi” samasta 

kantakielestä. Sukulaisuus on siis hyvin läheinen. 

 

  Eestin kielestä löytyy lainasanoja ylä- ja alasaksalaisista kielistä, ruotsista (eestin-, suomen- 

ja ruotsin-), vanhemmasta ja nykyvenäjästä, latviasta ja suomen kielestä. Lainasanojen 

päälähde oli 1200-luvulta noin 1940-lukuun saakka saksan kielet – saksan kautta saapuivat 

siis myös kansainperäiset, esimerkiksi kreikkalaiset tai latinanperäiset, lainasanat (Abondolo, 

D., 1998:145). Suomen kieli on ollut tärkeä lainasanalähde noin 1870-luvulta lähtien.  

 

Eestin fonotaksin koostumat lainasanat voidaan siten laskea yhteen: 

• Alasaksalaiset: 770-850 sanaa 

• Yläsaksalaiset: 490-540 sanaa 

• Balttilais-saksalaiset: 60 sanaa 

• Ruotsalaiset: 100-150 sanaa 

• Venäjäläiset: 300-350 sanaa 

• Latvialaiset: 30-45 sanaa 

• Yhtenäiset itämerensuomalaiset: 800 sanaa 

• (Nyky)suomalaiset: 100 sanaa  

 

  On huomautettava, että näitten lainasanojen määrä (enimmiten 2895 sanaa) kuitenkin on 

pieni osa koko kielen sanastosta – kuitenkin moni näistä sanoista tekee ilmeisen eron suomen 

ja eestin välillä. Eestin nykykansa identifioi itsensä Pohjoismaitten kansana. Tämän takia 

tietoinen prosessi, jossa pyritään poistamaan saksalaisia vaikutuksia kielestä, on pitkälle 

                                                 

21 Taulukko 3:n mukaan siis joskus vuosien 1000 eKr. – 1 jKr. jälkeen. 
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levinnyt. Sen sijalle otetaan suomen kielestä, jota pidettäneen fonologiseksi arkaaisemmaksi 

ja puhtaammaksi malliksi (Dahl, Ö. ja Koptjevskaja-Tamm, M. (2001, 1: 205). 

 

2.7.2 Nähdään siis, että eestillä ja suomella on perinteisiä vaikutuksia, vaikka eesti on suomen 

kielestä jonkin verran muuttunut. Suurin ero lienee fonologiselta pohjalta kehittynyt apokope 

ja synkope kantakielestä eestin kieleen. Silti voi yllä mainituista syistä odottaa, että kielet ovat 

suhteelliset samanlaiset syntaktisella tasolla. Voi myös todeta, että suomalaisen näkökulmasta 

on eestin kieltä helpompi ymmärtää kirjoitetussa muodossa. 

 

  Taulukkoon 3 olen koonnut tärkeimmät eestin kielen kehityksen ääntämysmuutokset. Koska 

suomi ja eesti ovat hyvin läheisiä sukukieliä, ääntämysmuutoksia ei ole paljon, kuten on 

esimerkiksi pohjoissaamen tapauksessa. 

 

Taulukko 3. Ääntämysmuutokset myöhäiskantasuomesta eestin kieleen 

 Äännemuutos 

1 Eestin yleinen keski- tai lopputavujen soinnittomien klusiilien soinnillistuminen (esim. 

jalka (suom.) – jalg (eesti)). 

2 Eestin vokaaliharmonian puuttuminen (esim. suolet (suom.) – söakus (eesti)). 

3 Tietyt assimilaatiot (esim. (nt –>) nd –> dd). 

4 Sanoja verrataan ottamatta huomioon suomen –tV(k) ja eestin –mV verbipäätteitä. 

5 Muut äänteelliset muutokset, esim. eliminaatio astevaihtelun kautta, hyväksytään (esim. 

sidon (suom.) – seon (eesti). 

6 Tiettyjen diftongien puuttuminen (esim. punainen (suom.) – punane (eesti)). 

7 Apokope, eli loppukonsonantin putoaminen – yleinen ilmiö eestin kielessä. 

8 Synkope, eli loppuvokaalin putoaminen – hyvin yleinen ilmiö eestin kielessä. 

Lisätiedot: Muutos nro 6: Vaikka eestissä on olemassa 25 diftongia ja suomessa vain 16, 
nämä ovat paljon tavallisempia suomen sanoissa. Muutos voi tapahtua myös sanan 
ensitavussa. Lähteet: Sinor, D., 1988:65-69. 
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2.7.3 Suomen ja eestin leksikaalisen samanlaisuuden määrä mitataan kognaattivertailun 

kautta. Vertailu löytyy liitteestä A – Suomen, PFUg:n ja eestin Swadesh-kognaatit. Yllä 

olevan taulukon ääntämysmuutokset on otettava erityisesti huomioon, koska pelkkä ortografia 

harhauttaisi analyysia suuresti ja saataisiin kielille virheellisen cognancy rate lähellä nolla 

prosenttia. 

 

  Nykysuomen ja eestin vertailu antaa noin 71,71 % yhteisiä kognaatteja, mikä antaa c = 

0,7171. Kaava antaa näillä numeroilla: 

 

Eesti – Suomi: 147/205 (71.71 %) 

log 0,7171 / 2 log 0,86 = -0,3893 / 2 x -0,0655 = 1,103 tuhatta vuotta = 1103 vuotta sitten. 

 

  Yhteensä on verrattu 205 kognaattia. 147 paria näistä ovat mielestäni, ääntämysmuutokset 

huomioon ottaen, samat kognaatit. Tulos on siis, että suomi ja eesti ovat kehittyneet toisistaan 

noin 1103 vuotta sitten, eli vuodesta 906 jKr. lähtien.22 Tulos on mielestäni suunnilleen 

odotettu ja näyttää sopivan yhteen aikaisempien ajoituksien kanssa. On myös kiinnostavaa 

todeta, että tämä tulos suhteuttaa suomen ja eestin eroamisen suunnilleen samanaikaiseksi 

esimerkiksi katalaanin ja espanjan eroamiseen (strict cognancy rate 0,72; Harris, M., 1997). 

 

                                                 

22 Glottokronologian metodin kautta saatu kehityksen vuosimäärä on tietenkin statistinen, keskimääräinen tulos, 

eikä tarkka vuosi tai luku. 
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2.8 Suomen ja pohjoissaamen 
kognaattivertailu 

 

2.8.1 Tässä tutkimuksessa on valittu pohjoissaame 

(davvisámegiella; norjan saame vanhemmassa 

kirjallisuudessa) saamelaiskielten (ja 5. 

aikakausitason) edustajaksi, koska sillä on eniten 

puhujia (noin 15 - 25 000). Pohjoissaamen puhuja-

alueet löytyvät Kuvio 3:sta (esitetty Wikipedia 

Commons-luvalla). 

 

KUVIO 3. Saamelaiskielten puhuja-alueet. 

Pohjoissaame on alue nro 5 kartalla. 

 

  Pohjoissaame on kehittynyt kantasaamen kielestä. Kantasaamen puhujien alkuperästä on 

esitetty kolme eri hypoteesia (Korhonen, M, 1981: 23). Ensimmäisenä vaihtoehtona oletettiin 

aikaisemmin, että kantasaame olisi kehittynyt samojedilaisten kautta, jotka olivat vaihtaneet 

kielensä kantasuomen kaltaiseksi (kielenvaihtohypoteesi). Toisen hypoteesin mukaan 

kantasaamen puhujat olisivat olleet tuntemattoman kielen puhujia, jotka lainasivat runsaasti 

suomen kielen sanoja ja piirteitä (lainakontaktihypoteesi). Kolmas hypoteesi, joka nykyään on 

hyväksytty päähypoteesi, on että kantasaame on kehittynyt varhaiskantasuomesta. Tästä 

löydetään nykyään runsaasti todisteita - varhaiskantasuomi on siis kehittynyt kahteen eri 

haaraan; keskikantasuomen kieleksi – joka myöhemmin kehittyi myöhemmäksi 

kantasuomeksi – ja kantasaamen kieleksi.23 Oletetaan, että kantasaame kehittyi aikana 1000 

eKr. – 700 A.D. (Korhonen, M., 1981)24 ja tästä kehittyi myöhemmin länsisaame ja itäsaame. 

Näistä on nykyään kehittynyt monta uuttaa saamelaiskieltä.25 Pohjoissaame kuuluu 

länsisaamen kieliin. 

                                                 

23 Kehitys on siis: Varhaiskantasuomi (Vksm.)  -> Keskikantasuomi (Kksm.) + kantasaame (Ksam.). 

24 Lisäksi, kuten nähtiin aikaisemmin taulukossa 3 enemmistö tutkijoista ajoittaa kantasaamen alkaneen noin 

vuonna 1000 eKr. 

25 Kantasaame –> Länsisaame (Eteläsaame, Uumajasaame, Luulajansaame, Piitimensaame ja Pohjoissaame) + 

Itäsaame (Kainuunsaame, Keminsaame, Inarinsaame, Akkalansaame, Kiltinänsaame, Koltansaame ja 

Turjansaame). 
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2.8.2 Saamen kielet ovat syntaktisesti hyvin samanlaisia; näillä on Swadesh-100 listalta 

keskimäärin yli 80 % cognancy rate, ja läheisimmillä sukukielillä jopa 90 % (Sammallahti, P., 

1998: 37), mikä tekisi niistä murremaisia. Tämän takia vertailun tulokset kuvaavat yleisesti 

nykysuomen ja kaikkien saamelaiskielten samankaltaisuuksia. Kuvailisin pohjoissaamen 

läheisenä, mutta hyvin erilaisena nykysuomen sukukielenä. Melko suuri osa 

pohjoissaamelaisesta sanastosta on suomalaisen näkökulmasta tunnettavissa, mutta erot 

tekevät puheen ymmärryksen aika vaikeaksi. Voi ehkä todeta, että pohjoissaame on 

äänteeltään jopa erilaisempi kuin mitä voisi odottaa suhteellisen lyhyen kehitysajan ja 

maantieteellisen läheisyyden perusteella. Voi myös todeta, että kirjoitettu pohjoissaame on 

hieman helpompi ymmärtää kuin puhuttu kieli suomalaisen näkökulmasta. 

 

Kuvataan kielen yleiset erot muutamien sanojen kehityksellä: 

 

*loše (Vksm.) –> lohi (nykysuomi) + luossâ (pohjoissaame) 

*širvas (Vksm.) –> hirvas (nykysuomi) + sârves (pohjoissaame) 

*šajna (Vksm.) –> heinä (nykysuomi) + suoi’dne (pohjoissaame) 

 

  Vaikka nykysanat jälleen perustuvat samasta alkusanasta, niin kielelliset innovaatiot ja 

ääntämysmuutokset tekevät samanlaisuuden tuntemisen vaikeaksi. Kielet ovat kuitenkin 

epäilemättä suhteellisen läheisiä sukukieliä.26 Lisäksi, ilmiöt kuten semanttiset muutokset 

joskus vaikeuttavat ymmärrystä – tästä saa hyvän esimerkin pohjoissaamen sanasta báljo, 

joka ei lainkaan tarkoita paljon, vain vähän. Saamen kielet erottuvat myös siinä, että näistä 

löytyy noin 550 sanaa joilla täysin puuttuu etymologisia tietoja (Sammallahti, P., 1998:125).27 

Näillä sanoilla siis ei vastinetta missään muussa kielessä. Saamen puhujat ovat siis aikoinaan 

olleet vieraan, todennäköisesti sukupuuttoon kuolleen kielen vaikutuksen vallassa. Saamen 

kielistä löytyy myös balttilaisia lainasanoja, joita ei löydy suomesta. Tosiaan on niin, että 

                                                 

26 On samalla aikaa todettava, että pelkät syntaktiset samanlaisuudet eivät tee kielistä sukukieliä. Esimerkiksi 

lauseella ”Mene mene tekel upharsin” (ופרסין ,תקל ,מנא, מנא) näyttää olevan uralilainen rakenne ja äänisävy, mutta 

se on Raamatun arameaa. 

27 Esimerkkejä näistä sanoista: atnit (käyttää), bivvat (pitää lämpimänä), coagis (matala), čáhppat (musta), 

čiekčat (potkia), heavdni (hämähäkki), jalŋŋis (kanto), jorrát (kehrätä), láhppit (hävitä, tuhlata), nagir (nukkua), 

njivli (lima), ohca (syli), oakti (kaatosade), ravgat (kaatua), sarrit (karhunvatukka), šiehttat (suostua, tulla 

toimeen) ja uhcci (pieni). Muutama näistä sanoista löydetään Swadeshin sanaluetteloista. 



 26 

nykysaamelaisilla ei yleisesti ole haploryhmä N (LLY22G) ja sen jälkeläisiä Y-kromosomissa 

(The Genographic Project, 2005). Nämä geenit löytyvät muuten monesta uralilaisten kielten 

puhujien kansoista kuten suomalaisista, eestiläisistä, obinugrilaisista, Länsi-Siperian 

pohjoissamojedilaisista ja Siperian jakutskinkielisistä heimoista. Tätä, sekä suhteellisen suuri 

määrä täysin vieraita sanoja, voi katsoa indikaationa siitä, että saamen kielen puhujilla on 

omaperäinen historia ja yleisten uralilaisten heimojen verrattuna poikkeava alkuperä (esim. 

Aikio, A., 2006). Näistä syistä voi odottaa, että nykysuomen ja pohjoissaamen kognaatit ovat 

hieman erilaisempia kuin mitä pelkkä kielten kehitysaika aiheuttaisi. 

 

  Koska pohjoissaame siis on muuttunut suhteellisen eri suuntaan varhais-suomen 

kantakielestä, on ennen vertailuja otettava erityisesti huomio pohjoissaamen 

ääntämysmuutoksista. Pohjoissaame on esimerkiksi kokenut runsaan diftongiutumisen ja 

soinnillistumisen. Joka kognaatin vertailussa halutaan päättää onko sana sama alkuperäinen 

sana vaikka sen ääntämys olisikin muuttunut. Kognaatit ovat samoja jos pystyy jäljittämään 

tarkasti säännöllistä äännemuutosta. Jos pohjoissaamen kognaatin muodolle ei ole selitystä tai 

jos se näkyvästi on lainasana, niin kognaatit eivät ole sama alkusana. Tärkeimmät 

ääntämysmuutokset varhaiskantasuomesta kantasaameen (ynnä muilta merkityksellisiltä 

aikakausilta) löytyvät taulukossa 4. Pohjoissaamen ortografia on muuttunut monta kertaa ja 

kaikki tutkitut kognaatit on kirjoitettu nykyajan ortografialla. Joka kognaattiparin vertailuun 

on merkitty pohjoissaamen ehdotettu äännemuutos. 
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Taulukko 4. Ääntämysmuutokset varhaiskantasuomesta kantasaameen 

ja pohjoissaameen 

 Varhais-

kantasuomi 

Länsisaame  Varhais-

kantasuomi 

Pohjoissaame 

      
1 *-š(t, k, n)- *-jh(t, k, n)- 16B *ä á, i(e), ea 
   17B *a-, *-a- á, uo 
 Varhais-

kantasuomi 

Kantasaame 18B *o uo, o, oa 

2 *-k(l, ń, j)- *-v(l, ń, j)- 19B *ō uo 
3 *-kj- *-kš- 20B *e a, ie, ea 
4A *-mp- *-mb- 21B *ē ie 
5A *-nt- *-nd- 22 *u o 
6A *-ŋk- *-ŋg- 23 *ū u 
7 *ś- *ć- 24 *ü a 
8 *-š- *-s- 25 *i a 
9 *-x- *-k- 26 *ī i 

10 *-č- *-c- 27C *-VKV- -VKKV- 
11 *-t(n, v)- *-r(n, v)- 28A *p-, t-, k- *b-, d-, g- 
12 *-tj- *-rš- 29 *u(o)-a o-i 
13A *-p(δ, l, r)- *-b(δ, l, r)-    
14A *-kŋ- *-gŋ-    
15 *-čm- *-зm-    

Käytetyt lyhenteet: V = vokaali. Länsisaamelaiset kielet ovat Etelä-, Uumaja-, Luulajan-, 
Piitimen- ja Pohjoissaame. Muutos 13 voi tapahtua myös sanan ensitavussa. Muutos nro 27 
on konsonanttiäänien foneettinen geminaattakehitys tiettyjen painollisten tavujen jälkeen. 
Muutos nro 28 on pohjoissaamen yleinen sananalkuisten soinnittomien klusiilien 
soinnillistuminen. Muutos nro 29 on tiettyjen sanojen eri tavujen vokaalien kehitys – tämä on 
pitkän kehitysketjun lopputulos. Lähteet: Sammallahti, P., 1998 ja Korhonen, M., 1981. 
 

Taulukko tarvitsee hieman selventäviä tietoja aiheellisien hyväksyttyjen muutoksien 

vaatimuksista (käyttäen taulukon nootteja): 

A) vaihteluja soinnittomien ja soinnillisten klusiilien välillä hyväksytään (esim. p, t (v), k –> 

b, d, g). 

B) Vaihtelevat vokaalit tai diftongit hyväksytään (esim. a –> uo ja e –> ea). 

C) Geminaatat, jotka ovat kehittyneet painotetusta konsonantista, hyväksytään (esim. l –> ll ja 

m –> mm). 
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Taulukon tietojen lisäksi hyväksyttyjä ääntämysmuutoksia (30–34): 

30. Tietyt assimilaatiot (esim. (nt –>) nd –> dd). 

31. Sanoja verrataan ottamatta huomioon suomen –tV(k) ja saamen –Vt verbipäätteitä. 

32. Muut äänteelliset muutokset, esim. insertio, hyväksytään (esim. au –> av ja ok –> ohk). 

33. Loppukonsonantin putoaminen – eliminaatio - kielissä hyvin yleinen ilmiö. 

34. Tuntemattomat ääntämysmuutokset. Tähän sisältyvät myös lainasanat, keksityt sanat ja 

sanat, jotka ovat kehittyneet tämän tyyppisiksi sanoiksi semanttisten muutoksien kautta. 

Tähän kategoriaan kuuluu myös sanat joiden ääntämysmuutoksista suurin osa on tunnettuja, 

mutta joilla on kuitenkin vähintään yksi tuntematon äännemuutos (eli muutosta ei löydy yllä 

olevasta taulukosta 4). 

 

2.8.3 Myös pohjois-saamen ja suomen analyysissä on otettava erityisesti huomioon 

ääntämysmuutokset, koska pelkkä ortografia harhauttaisi analyysia suuresti ja kielille 

saataisiin virheellisen cognancy rate lähellä nolla prosenttia. Kognaattivertailu löytyy 

viitteestä B – Suomen, PFUg:n ja pohjois-saamen Swadesh-kognaatit. Äännemuutosanalyysi 

alkaa tulla vaikeaksi jo tällä aikakausitasolla ja ehdotettuja ääntämysmuutoksia löytyy liitteen 

viimeisestä sarakkeesta (liitteen numerot viittaavat taulukko 4:n numeroihin). Nämä 

ehdotukset eivät ole missään nimessä täydellisiä vain ainoastaan alustavia. 

 

Nykysuomen ja pohjoissaamen vertailu antaa noin 41,3 % yhteisiä kognaatteja, mikä antaa c 

= 0,413. Kaava antaa näillä numeroilla: 

 

log 0,413 / 2 log 0,86 = -0,3844 / 2 x -0,0655 = 2,934 tuhatta vuotta = 2934 vuotta sitten. 

 

  Yhteensä on verrattu 189 kognaattia. 78 paria näistä ovat mielestäni, ottaen huomioon 

ääntämysmuutokset, samoja kognaatit. Sanat, jotka on merkitty kysymysmerkeillä, ovat 

epävarmoja ja näitten mukaan ottaminen saattaa olla virhelähde. Pohjoissaamen suhteen näitä 

sanoja, joille muita synonyymejä ei ole löytynyt, on viisi kappaletta; nro 21, 93, 105, 158, ja 

200. Tulos on siis, että suomi ja pohjois-saame ovat kehittyneet toisistaan noin 2934 vuotta 

sitten, eli vuodesta 925 eKr. lähtien. Myös tämä tulos on mielestäni suunnilleen odotettu ja 

näyttää sopivan aikaisempien ajoituksien kanssa. 
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2.9 Suomen ja mokšan kognaattivertailu 

 

2.9.1 Tutkimuksen aikakausitaso 4:n edustaja on mokšan kieli. Mokšan ja ersän kielet 

kuuluvat mordvan kieliryhmään, ja ovat kehittyneet mordvalaisesta kantakielestä, joka 

kehittyi noin 1500 eKr. (PFV, Suomalaisvolgalainen kantakieli, taulukossa 3). Gorodetsin 

kulttuuri noin 500 eKr. on kytketty mordvalaisiin ja mordvalaisten esi-isät elivät 

mordvalaisten nykyalueilla varmasti jo vuonna 1 eKr. Ympäröivillä alueilla on puhuttu ja 

puhutaan monta muuta uralilaista kieltä. Oletetaan, että mokšan ja ersän kielet ovat eronneet 

toisistaan vasta noin 1000 jKr. jälkeen.28 Tietojeni mukaan ersän puhujia on nykyään noin 

500 000 ja mokšan puhujia vähintään noin 250 000, mikä tekee nämä suhteellisen suuriksi 

uralilaisiksi kieliksi. Nämä puhujaryhmät ovat historiallisesti ja kulttuurisesti eri kansoja. 

Ainoastaan noin yksi kolmasosa mordvan puhujista asuvat Venäjän autonomisen tasavallan 

Mordvan (Mordvin ASSR) rajojen sisäpuolella – muut elävät ympäri Venäjää, ja pääasiassa 

vanhassa RSFSR-alueella. Mokšan puhujat asuvat Länsi-Mordvassa ja kielen kirjakieli on 

perustunut luodekylien Krasnoslobodskin ja Temnikovin murteisiin. Ersän puhujat, sen sijaan, 

asuvat Pohjois- ja Itä-Mordvassa, ja kielen kirjakieli on perustunut lounaskylän Kozlovskan 

murteeseen. Mordvan kielet ovat läheisiä sukukieliä nyt sukupuuttoon kuolleitten muroman ja 

meštšerän kielten kanssa. 

 

  On todettu, että mordvan sanat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, joista jokainen vastaa 

noin 30 % sanastosta – perinteiset sanat, keksityt sanat ja lainasanat. Noin 10 % sanastolle ei 

löydy etymologiaa (Abondolo, D., 1998:211). Perinteiset sanat perustuvat PFUg:n sanastoon. 

Keksittyihin sanoihin kuuluu onomatopoeettiset sanat. Lainasanoja löytyy 

suomalaisvolgalaiselta, suomalaispermiläiseltä, suomalaisugrilaiselta ja jopa Kanta-Uralin 

ajoilta ja pääosa näistä koostuu balttilaisista, iranilaisista, turkkilaisista ja venäläisistä 

sanoista. Mordvin kielissä on suuria leksikaalisia vaikutuksia venäjän kielestä. Näiden tietojen 

perusteella voi olettaa, että mordvan kielet ovat olleet kohtuullisen intensiivisissä yhteyksissä 

toisiin vieraisiin kieliryhmiin, mutta myös toisiin uralilaisiin kieliin. 

 

                                                 

28 Tämä tarkoittaa, että ersän ja mokšan Swadesh-200 kognaattivertailu pitäisi glottokronologian teorian mukaan 

antaa noin 86 % samanlaisuutta, eli cognancy rate = 0,86. Tätä vertailua ei toki tehdä tässä työssä. Sen sijan 

verrataan mokšan ja nykysuomen Swadesh kognaatteja, sekä ehdotetaan kielten ajoittamistuloksen. 
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2.9.2 Tässä työssä tutkitaan mokšan kognaatteja – nykysuomen ja mokšan kognaattivertailu 

löytyy liitteestä C – Suomen, PU:n, mokšan (ja ersän) Swadesh-kognaatit. Liitteeseen on 

lisätty ersän sanoja ersän ja mokšan fonotaksin samanlaisuuden havainnollistamiseksi. Sanat 

esitetään perusmuodossa kyrillisillä kirjaimilla ja käännettynä latinan kirjaimiksi. Vaikka 

perussanasto on melko samanlainen kielten fonologiset ja morfologiset erot tekevät toisen 

kielen ymmärtämisen vaikeaksi, ja usein käytetään siksi keskenään venäjää. Koska 

perinteisten sanojen osuus on suhteellisen pieni, emme siis voi odottaa korkeampaa cognancy 

rate nykysuomen ja mokšan kognaattien vertailussa – kielet ovat etäsukukieliä. 

 

  Äänet p, b, g, f, x ja c ovat erittäin harvinaisia mokšan kielessä. Näitä ääniä käytetään 

ainoastaan hyvin uusissa lainasanoissa. b:llä, g:llä tai mokšalle tuntemattomilla 

konsonanttipäättymillä päättyviin lainasanoihin lisätään a-ääni. Mokšan kieltä kirjoitetaan 

nykyään tavallisella kyrillisillä aakkosilla. Kyrilliset aakkoset, kirjainten nimet ja ääntämykset 

löytyvät liitteestä E (jakso 9) lukijan avuksi. Nämä kirjaimet eivät täysin riitä 

havainnollistamaan mokšan äänteitä, minkä vuoksi mokšan akateemisissa teksteissä joskus 

käytetään lisämerkkejä. 

 

  Kognaattivertailussa on päätettävä, onko sana sama alkuperäinen sana tai ei. Kognaatit ovat 

samoja, jos pystytään tarkasti jäljittämään säännöllistä äännemuutosta. Jos sanan muodolle ei 

ole selitystä, kyseessä on luultavasti lainasana tai sisäinen innovaatio kuten esimerkiksi 

semanttinen muutos; tässä tapauksessa kognaatit eivät enää ole samoja, mikä indikoi 

kielikehitystä. Mokšan ääntämyshistoria on hyvin monimutkainen ja tärkeimmät 

ääntämysmuutokset uralilaisesta tai suomalaisugrilaisesta kantakielestä (jonka sanasto on 

lisätty samaan liitteeseen lukemisen helpottamiseksi) mokšan kieleen löytyvät taulukosta 5. 

Moni näistä ääntämysmuutoksista löytyy myös ersän kielestä. Vertailuliitteeseen olen 

kommentoinut mistä oletetusta ääntämysmuutoksista on kyse viitaten taulukossa 5 

numeroituneihin muutoksiin. Joissain tapauksissa olen numeroiden tilalle selvän kehityksen 

puutteessa noteerannut sanan samanlaisuuden toisen sukukielen sanaan – tämä indikoinee 

semanttisen muutoksen kantasanasta. Tapauksissa, joissa PFUg:n sanaa ei tunneta, olen ollut 

pakotettu käyttämään hypoteettista, oletettua kantasanaa. 
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Taulukko 5. Ääntämysmuutokset uralilaisesta tai suomalaisugrilaisesta 

kantakielestä mokšan kieleen 

 PU tai PFUg Mokša  PU tai PFUg Mokša 

      
1 *-i- -e- 16 *-kk- -k- 
2 *-ü- -e- 17 *t- d- 
3 *-ä- -e- 18 *-t- -d- 
4 *-u- -o- 19 *-tt- -t- 
5 *(-)e-ä (-)i-e 20 *-p- -v- 
6 *-ī- -i- 21 *-Kp- -Kb- 
7 *-ē- -e- 22 *-pp- -p- 
8 *-ō- -a- 23 *ń- n- 
9 *-ū- -u- 24 *-ŋ- -v- tai ø 

10 *-a -ӛ 25 *č- š- 
11 *-ä -ə 26 *sä-, se-, si- śV-, śV-, śe- 
12 *-e -ӛ tai -ə 27 *-es- -iz- 
13 *ü- v- 28 *-ś- josk. -ź- 
14 *-VkV- josk.-VvV- 29 *w-,-w, -w- josk. v-,v-, –v- 
15 *-eke- -ijӛ 30 *-δ- -d-, -t- 

      

Käytetyt lyhenteet: V = vokaali, K = konsonantti, josk. = joskus. Ääntämysmuutokset on 

haettu Gábor Bereczkin työstä viitteestä: Sinor, D., 1988:316–331. *t-, esimerkiksi, tarkoittaa, 

että äännemuutos koskee sanan ensitavua ja *-ä tarkoitta, että se koskee sanan viimeistä tavua. 

Ääniyhdistelmät, joita ei mainita taulukossa, ovat useimmiten pysyneet muuttumattomina. 

 

Taulukon tietojen lisäksi hyväksyttyjä ääntämysmuutoksia (31–36): 

31. Ensitavun putoaminen (esim. *šukšna  –> šna). 

32. Synkope, eli loppuvokaalin putoaminen – hyvin yleinen ilmiö mokšan kielessä. 

33. Sanoja verrataan ottamatta huomioon suomen –tV(k) ja mokšan –Vms verbipäätteitä. 

34. Muita muutoksia, kuten konsonanttiklusterien soinnillistuminen (esim. *tulka –> tolga). 

35. Muita muutoksia, kuten *ś-29 - s- tai sj- (esim. *śüdämi –> sedi, *śolå –> sjula). 

36. Tuntemattomat ääntämysmuutokset. Tähän sisältyy myös lainasanat, keksityt sanat ja 

sanat kehittyneet tämän tyyppisiksi sanoiksi semanttisten muutoksien takia. Tähän 

kategoriaan kuuluu myös sanat, joitten suurin osa ääntämysmuutoksista on tunnettuja, mutta 

joilla on kuitenkin yksi tuntematon äännemuutos (eli muutosta ei löydy yllä olevasta 

taulukosta 5). 

 

                                                 

29 Kirjallisuudessa: Voiceless alveolar fricative. 
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2.9.3 Olen yhteensä verrannut 203 suomen ja mokšan kognaattia. 64 paria näistä ovat 

mielestäni, ääntämysmuutokset ottaen huomioon, samat kognaatit. Tämä tulos merkitsee, että 

yhteisiä kognaatteja on noin 31,5 %, mikä antaa c = 0,315. Kaava antaa näillä numeroilla: 

 

log 0,315 / 2 log 0,86 = -0,5013 / 2 x -0,0655 = 3,8267 tuhatta vuotta = 3827 vuotta sitten. 

 

  On kiinnostavaa, että mokšan verbit ovat usein vieraita sanoja, vaikka perusnominien seasta 

löytyy enemmän kognaattiparia. Verbien ääntämysmuutokset ovat harvinaisen 

monimutkaisia, ja muutokset näyttävät joskus menevän oletettua kehityssääntöjä vastaan30 – 

metodi tarvitsee valitettavasti silloin lisätukea kielentuntemuksen ja intuitiivisuuden kautta, 

kun äännemuutos-säännöt eivät enää tue analyysiä. Mokšan sanat ovat joskus hyvin pitkiä, ja 

oletan näissä tapauksissa, että kyseessä on kieliopillistumisen kautta kehitettyjä päätteitä31 

sekä radikaalisia semanttisia muutoksia tai lainasanoja uralilaisesta tai ei-uralilaisesta kielestä 

(kognaatti on siis muuttunut). 

 

  On vaikeaa ehdottaa tapahtuneita ääntämysmuutoksia. ja siksi on myös vaikeaa päättää, 

mitkä kognaatit tosiaan ovat sama sana. Yllä mainituista syistä oletan, että tämän työn 

suurimmat virhelähteet löytyvät mokšan ja nykysuomen vertailussa. Mokša on hyvä 

esimerkki kielestä, jonka kehitys on päässyt niin pitkälle ja edeltänyt sellaiseen suuntaan, että 

sen selvä sukulaisuus suomen kielelle on häviämässä. 

 

                                                 

30 Esimerkiksi *o- muuttuu joskus u-:ks.  Lisäksi k käyttäytyy merkillisesti ja muuttuu joskus täysin 

ennusteettomaksi ääneksi (muu kuin j, v tai g) tai jopa häviää sanasta. Myös *ś- -> s- näyttää olevan tavallista. 

31 Mikä kuitenkin tekisi kognaatin samaksi kuin PFUg:n kognaatti – jos myös suomen sana perustuu PFUg:n 

sanasta, niin kyseessä on kognaattipari 
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2.10 Kanta-Uralin ja tšuktšilais-kamtšatkalaisen kantakielen 
kognaattivertailu 

 

2.10.1 Tässä luvussa tutkin kiistanalaista uralilaisen kantakielen (PU) ja tšuktšilais-

kamtšatkalaisen kantakielten (PCK) sukulaisuutta (tämän työn 1. aikakausitasolla). Tämä 

ehdotettu sukulaisuus olisi kehittynyt hyvin varhaisella esiuralilaisella ajalla yhteisestä 

kantakielestä (lisää tästä alempana). 

 

  Tšuktšilais-kamtšatkalaiset kielet32 ovat kielikunta, jonka kieliä puhutaan Itä-Siperiassa. 

Tämä kielikunta jaetaan kahteen suurempaan ryhmään: tšuktšilaiset kielet ja itelmeeniläiset 

kielet. Tšuktšilaisiin kieliin kuuluvat tšuktši, korjakki, alutori, kerekki ja tšuvantsi. 

Itelmeeniläisiin kieliin kuuluvat itelmeeni,33 pohjoisitelmeeni ja eteläitelmeeni.34 Näiden 

kahden kieliryhmän yhteenkuuluvaisuus on hieman kiistanalainen. Kaikki näiden kielten 

puhujat puhuvat nykyään myös venäjää, ja nuoret usein ainoastaan venäjää. 

 

  Joseph Greenberg ehdotti, että tšuktšilais-kamtšatkalaiset kielet kuuluisivat suureen 

euraasialaiseen kielikuntaan muun muassa indoeuroopan, altailaisen, eskimo-aleutin, nivhin ja 

jukagiirin kanssa (Greenberg, J.H., 2000 ja 2002). Greenbergin ideat ovat edelleenkin 

kiistanalaisia kielitieteen maailmassa, koska moni tutkija ei hyväksy hänen metodiaan, 

nostrasisistit mukaan laskettuna. Syy tähän lienee, että hänen käyttämänsä metodi perustuu 

morfologisiin ja leksikaalisiin vertailuihin, eikä ääntämysmuutoksiin (=yleisesti hyväksytty 

metodi). 

 

  Michael Fortescue on ehdottanut, että tšuktšilais-kamtšatkalaiset kielet ovat sukukieliä 

uralilaisten kielten kanssa sekä myös jukagiirin ja eskimo-aleutin kanssa suuressa 

uralinsiperialaisessa (PUS) kielikunnassa (Fortescue, M., 1998). Tämän lisäksi on tehty myös 

suurempi leksikaalinen vertailu kantauralin ja kantatšuktšilais-kamtšatkalaisten kielten välillä 

(Blažek, V., 2006), minkä avulla teen näitten kielten kognaattivertailun. Yllättävän monta 

hänen käyttämistään kognaateista löytyy Swadesh-200 listalta, mikä puhuu sukulaisuuden 

puolesta koska juuri nämä sanat muuttuvat hitaammin kuin muut. Blažek ehdottaa, että 

                                                 

32 Jotka tunnetaan vanhemmassa kirjallisuudessa myös nimellä luoravetlan kielet. 

33 Jolla olla suunnilleen vain sata puhujaa vuonna 1991. 

34 Nämä kaksi viimeistä ovat sukupuuttoon kuolleita kieliä. 
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seuraava looginen askel olisi tutkia uraali-jukagiiri-nivhi-tšuktšilais-kamtšatkalaisen 

kielikunnan kehitystä nostraattisten kielten seassa.35 On myös ehdotettu, että jukagiirin kieli, 

jota yritetään pelastaa, olisi uralilaisten kielten sukukieli (Wurm, S. A., 2001:27). 

 

2.10.2 Teen siis vertailun sillä oletuksella, että sukulaisuus on todellinen. Koska kielten 

sukulaisuuksia on vasta nyt alettu kunnolla tutkimaan, näiden ääntämysmuutoksista ei ole 

vielä täysin tarkkoja tietoja, ja Blažek on jo ottanut näihin suuresti huomioon, minkä vuoksi 

en toista hänen analyysiä tässä työssä. Kommentoin kuitenkin muutamaa sanaa. Vertailu 

toimiessaan ajoittaisi hyvin, hyvin varhaiset sukulaissuhteet. Jos saadaan selville kantauralin 

ja tšuktšilais-kamtšatkalaisen kantakielten kehitysajan PUS:n lähtien, voimme lisäämällä 

kehitysajan PU:sta nykysuomeen saada kehitysajan niin varhaisten kielten välillä kuin 

nykysuomi ja esimerkiksi alutori.36 

 

  Tutkimuksessa voi olettaa, koska jo aikaisemmassa työssä on etsitty kognaatteja, että 

puuttuvat PCK-sanat tosiaan ovat eri sanoja kuin PU:n/PFUg:n sanat.37 Tämän vuoksi on 

periaatteessa verrattu yhteensä 205 PU:n/PFUg:n ja PCK:n kognaattia. Lisällisesti on oletettu, 

että jotkut PFP:n, PFV:n, PK:n ja Vksm.:n kognaatit ovat samoja kuin aikaisemmat PU:n, 

PFUg:n ja PCK:n kognaatit – tämä on analyysissä virhelähde. Kognaattivertailu löytyy 

liitteestä D – Suomen, PU:n, PFUg:n ja PCK:n Swadesh-kognaatit. 42 paria näistä ovat 

mielestäni ja hieman optimistisesti samat kognaatit. Tämä tulos merkitsee noin 20,5 % 

yhteisiä kognaatteja, mikä antaa c = 0,205. Kaava antaa näillä numeroilla: 

 

log 0,205 / 2 log 0,86 = -0,6885 / 2 x -0,0655 = 5,256 tuhatta vuotta = 5256 vuotta ennen 

PU:n aikakautta. 

 

  Tämä PU:n ja PCK:n kehitysaika PUS:ta lähtien on pitempi, kuin on oletettu, ja se sijoittaa 

PUS:n hieman liian lähelle nostraattista kantakieltä. Luulen, että tutkimus on puutteellinen, ja 

tulos saattaa johtua siitä, että kaikkia PU:n ja PCK:n yhtenäisiä Swadesh 200- kognaatteja ei 

                                                 

35 Jos tämä on mahdollista, seuraava looginen tutkimus olisi tämän liittäminen Greenbergin indoeurooppalaisten, 

altailaisten ja eskimo-aleutin kieliin. Siinä olisikin jo syytä puhua nostraattisesta kielestä. 

36 Näin koska nykysuomi olisi kehittynyt uralinsiperialaisesta kantakielestä yhtä kauan kuin alutori. 

37 Ja oletan, että Blažekin lähtökohta onkin ollut Swadesh-sanastot.  
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vielä ole löydetty. Tämä korottaisi kielten cognancy rate suhdetta, lyhentäisi kielten 

kehitysaikaa ja suurentaisi eroa nostraattiseen kantakieleen. Tulos on siis hyvin alustava. 

 

  Kuitenkin on todettava, että ongelmaa voi katsoa täysin eri näkökulmasta. Koska cognancy 

rate – analyysissä on periaatteessa kyse kognaattien osamäärästä, tämä voisi tarkoittaa, että 

tunnetuille PU:n/PFUg:n sanoille, joita taulukosta löytyy noin 141 kappaletta, löytyy 42 

PCK:n vastinetta. Tämä on osamääränä 42/141 = 0,2979. Käyttäen tätä osamäärää kaavan c-

arvona, saisimme: log 0,2979 / 2 log 0,86 = 4,015 tuhatta vuotta = 4015 vuotta ennen PU:n 

aikakautta. 

 

  Tämän perusteella ehdottaisin alustavasti, jos sukulaisuus on todellinen, että PU ja PCK ovat 

kehittyneet PUS:ta noin 4015–5256 vuotta aikaisemmin. Jos olettaa, että PU:n syntyvuosi oli 

joskus kaudella 5625–3650 eKr., tämä ajoittaisi PUS:n syntyvuoden joskus kaudelle 10881–

7665 eKr. Tulos - edelleenkin uusin syntyvuosi, joka on lähellä oletettua nostraattisen kielen 

syntyvuotta - on mahdollinen, mutta tarkentavia tietoja tarvittaisiin. 

 

2.11 Kanta-Uralin ja nykysuomen kognaattivertailu ja sen ongelmia 

 

Kuten on jo todettu, Kanta-Uralin ja nykysuomen kognaattivertailu tuottaa ajoittamisen 

ongelmia. Todettiin, että Swadesh-200-listalla PU:lla on noin 21 yhtenäistä kognaattia sen 

73:sta tunnetuista kognaateista. Tämä on osamäärä 0,288, mikä antaisi liian äskettäisen PU:n 

syntyvuoden (Piispanen, P., 2008). Tehdään tässä vaihtoehtoisen tulkinnan tuloksista. Jos 

tekee saman oletuksen kuin yllä olevassa PU:n ja PCK:n vertailuissa, niin saamme myös 

toisia, ehkä parempia vaihtoehtoja. Lisäksi on mahdollista tehdä hyvin liberaalisen 

kognaattivertailun nykysuomen ja PU:n välillä tyypilliseen glottokronologian tavalla – tämä 

antaisi noin 48 yhteistä kognaattia 205:stä kognaattiparista. PU:n ajoitusmahdollisuudet ovat: 

  

Konservatiivinen kognaattivertailu: 

a) 21/73 => 4,1305 = 4131 vuotta (2121 eKr.) – kaikkia PU:n kognaatteja ei tunneta 

b) 21/205 => 7,5535 = 7554 vuotta (5545 eKr.) – kaikki PU:n kognaatit tunnetaan 

Liberaalinen, tyypillinen glottokronologinen kognaattivertailu:  

c) 48/205 => 4,8130 = 4813 vuotta (2804 eKr.) 
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  Riippuen siitä mikä metodi on tässä oikea, PU ajoitetaan aikakaudelle 5545–2121 eKr. 

Varhaisempi ajoitus on todennäköisempi, ja aikakausi 5000–4000 eKr. todennäköisin. Joka 

tapauksessa, vertailut eri metodeilla viittaavat siihen, että nykysuomi ja PU ovat enemmän 

samanlaisia kuin mihin teoreettinen osamäärä viittaisi. Suomi on tässä tutkituista kielestä 

ainoa, jonka aiheuttaa ajoittamisessa on ongelmia. 

 

2.12 Kielten syntyvuosia glottokronologian kautta 

 

Tässä luvussa summeeraan työn ajoitukset glottokronologian kautta (taulukko 6). 

 

Taulukko 06. Glottokronologian tutkinnon tulokset 

Kieli Kieli Cognancy 

Rate (%) 

Kehitysaika – vuotta 

(yhteisen kielen 

syntyvuosi) 

Perinteinen 

syntyvuosi 

(vuotta)
E
 

Suomi Eesti 71,7 1103 (906 jKr.) 1+ jKr. 

Suomi Pohjoissaame 41,3 2934 (925 eKr.) 1000 eKr. 

Suomi Mokša 31,5 3827 (1818 eKr.) 2000 eKr. 

Suomi PFUg - - 3000 eKr. 

Suomi PU 28,8* 

23,4** 

10,2*** 

4130 (2121 eKr.) 

4813 (2804 eKr.) 

7554 (5545 eKr.) 

(5545–2121 eKr.) 

3650F- 

7000 eKr. 

PU PCK 20,5 

29,8 

4015 – 5256 

(PUS: 10 881–7665 eKr.)A 

- 

Hanti Mansi 45**** 2647 (638 eKr.) - 

Mansi Unkari 34**** 3576 (1569 eKr.) - 

Hanti Unkari 28**** 4220 (2213 eKr.)B 2500 – 3000 eKr. 

vanhin vanhin 10 7633 (5626 eKr.)C 4000+ eKr. 

Nostraattinen kieli ~5 ~9931 (7924 eKr.)D - 

* 21 yhtenäistä kognaattia 73 mahdollisesta parista, eli cognancy rate 28,8 %. Oletetaan tässä, 
että kognaatteja ei voida verrata jos näitä ei löydy, minkä vuoksi mahdollisia pareja olisi vain 
73 kappaletta. Ajoittamistulos on toki mahdoton. 
** 48 yhteistä kognaattia 205 mahdollisesta parista, eli cognancy rate 23,4 %. Käytetään tässä 
liberaalista tulkintaa aikaisten glottokronologan tutkimusten mukaisesti. Oletetaan, että kaikki 
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relevantit PU-sanat on löydetty. Myös tämä cognancy rate of paljon korkeampi kuin 
teoreettinen osamäärä ja antaa mahdottoman ajoittamistuloksen. 
*** 21 yhtenäistä kognaattia 205 mahdollisesta parista, eli cognancy rate 10,2 %. Oletetaan, 
että kaikki relevantit PU-sanat on löydetty ja että kognaattien yhtenäisyys on näin vähäinen. 
**** Cognancy rate poimittu viitteestä: Sinor, D., 1988:499. 
Tämä on hyvin lähellä kahden vanhemman kielen raportoitunutta cognancy rate (kuten 
nootissa C). 
A. Tieto uralinsiperialaisen kantakielen (PUS) syntyvuodesta perustuu nykysuomen ja PU:n 
kehitysaikaan mihin on lisätty PU:n ja PCK:n kehitysaika. Tarkka syntyvuosi riippuu PU:n 
oletetusta syntyvuodesta. Tämä olisi siis myös nykysuomen ja alutorin eroamisvuosi. PUS:n 
syntyvuosi on oltava nostraattista kantakieltä myöhempi, jos PUS ei suorastaan ole 
nostraattinen kantakieli, mikä lienee mahdollista. 
B. Tämä olisi PFUg:n ajoitettu syntyvuosi. 
C. Kahden vanhempien/eniten erilaiset uralilaisten kielten vertailu antaa siis tämän PU:n 
syntyvuodeksi.  
D. Tämä nostraattisen kielen ajoitus olisi mielestäni todennäköinen, ja se on kiinnostavan 
lähellä PU:n varhaisimpia ajoituksia. Myös tämä tulos on hyvin alustava, mutta myös hyvin 
lähellä tämän tutkimuksen saatua PUS:n syntyvuotta. 
E. Nämä tiedot ovat poimittuja taulukosta 1, eli oletetut kehitysajat perustuvat muun muassa 
arkeologisiin tietoihin. 
F. Tämä on Kallion PU:n ajoittaminen lingvistisen paleontologian kautta. 
 

  On lopuksi todettava, että nämä glottokronologian tulokset ovat yllättävän lähellä perinteisiä, 

usein arkeologian kautta saatuja syntyvuoden tuloksia.38 Minun on myös todettava, että tämä 

historiallis-vertaileva metodi näyttää toimivan suhteellisen hyvin kielten ajoittamiseksi, paitsi 

suomen ja Kanta-Uralin vertailussa. Tarkentavia ja syventäviä tietoja saisi lisäämällä 

aikakausitasoja, jossa verrataan esim. suomen kieltä alutoriin, komin kieleen, unkariin sekä 

pohjois- tai eteläjukagiiriin. Ehdottaisin, että ajan mukaan voi historiallis-vertailevalla 

kielitieteellä ajoittaa jopa oletetut sukulaisuudet Pohjois-Amerikan kieliin.  

 

                                                 

38 Minun on jopa tässä sanottava, että aloitin tutkimuksen tekemällä eri kielten kognaattivertailut, sitten laskin 

syntyvuoden glottokronologian kaavan kautta, ja lopuksi otin selville arkeologiset tiedot ja perinteiset, oletetut 

syntyvuodet. Lisäksi, jos olen ymmärtänyt matematiikan ja kielikehitysmekanismit oikein, rohkenisin ehdottaa, 

että Swadesh-200 tutkinto antaisi seuraavat cognancy rate:t näille eri kieliparille: mokša - p.saame 0,42; mokša - 

eesti 0,24 ja p.saame - eesti 0,31. Tätä analyysiä ei toki tehdä tässä työssä. 
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2.13 Hieman uralilais-altailaisesta suhteesta 

 

2.13.1 Tässä pikaisessa analyysissä oletetaan, että on ollut olemassa uralilainen kantakieli ja 

altailainen kantakieli,39 jotka molemmat ovat varhaisia sukukieliä. Tässä on toki mainittava, 

että nämä molemmat kantakielet ovat hieman kiistanalaisia. Uralilainen kantakieli saattaa olla 

monta sekaantunutta kantakieltä pensasmallin mukaan. Altailaista kantakieltä kannattaa 

nykyään vain vähemmistö tutkijoista. Käytän tässä vertailussa tunguusin (PTU) ja mongolin 

(PMO) kantakieliä altailaisen kielen edustajina. 

 

Kuten on jo mainittu, uralilaisilla ja altailaisilla kielillä on suhteellisen paljon yhteisiä 

morfologisia ja kieliopillisia piirteitä. Miten on sitten lekseemin tasolla? Sanavertailuja on 

tehty runsaasti, mutta on löydetty harvoja kognaatteja. Tämä on täysin odotettu tulos näin 

vanhojen kielten vertailussa. Nämä kognaatit kuitenkin kuuluvat hyvin vanhaan 

perussanastoon, ja saattavat olla jälkiä yhteisestä kantakielestä. Dennis Sinor on ehdottanut 

nämä sanat kognaatteina (Sinor. D., 1973: 736; viitteen fonetiikalla): 

 

Kusi: *kVńće (PU) ~ *kVĵV (PTU) 

Tähti: *kuńćV40/*kućV (PU) ~ *kučV/*kočV (< *kotV)(PTU) ~ *kotV/*kodV (PMO) 

Naula: *kVnćV/*kVćV (PU) ~ *kVčV (< *kVtV)(PTU) ~ *kVtV/*KVdV (PMO) ~ 

*kVtV/*kVdV (kantasamojedi) 

 

2.13.2 Sanat voivat olla joko samanlaisia sattumalta tai tosikognaatteja. Oletan, että kyseessä 

on oikeat kognaatit ja käytän näitä sanoja glottokronologian tutkimuksessani. Ainoastaan yksi 

näistä sanoista, tähti, on suuremmalla Swadesh-listalla, minkä vuoksi kognaatteja löytyisi 

PU:n, PTU:n ja PMO:n vertailuissa yksi sana kahdestasadastakolmesta. Tietenkään ei 

tunnetta, mihin ääntämysmuutoksiin nämä perustuisivat. Käyttäen Swadeshin kaavaa saadaan: 

 

log (1/203) / 2*log (0,86) = 17, 614; siis 17 614 vuoden kielikehitys ennen PU:ta. 

 

                                                 

39 Tähän on ehdotettu kuuluvan turkkilaiset, mongolilaiset, tunguskalaiset, korealainen ja japanilaiset kieliryhmät 

(Georg, S., et al., 1999:73-74). 

40 Mikä on annettu Liitteessä D sanalla: *kunśå. 
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  Tulos on tietenkin hyvin epäluotettava, eikä se oikeastaan kerro juuri mitään yleisesti. 

Sanotaan, että kahdesta sukukielestä häviävät kaikki syntaktiset jäljet noin kymmenen 

tuhannen vuoden kehityksen jälkeen. Yllä oleva tulos on tätä aikaa paljon suurempi ja 

virhemarginaali on hyvin suuri. Kyse saattaa olla pelkästä sattumasta tai lainasanasta vaikka 

se, että sana löytyy jopa kolmesta tutkitusta kielestä ehkä viittaa tätä vastaan. 

 

  Mutta jos kuitenkin luotetaan glottokronologian tuloksiin, kyse on sukukielistä, jotka 

nykyään ovat eronneet yli 10 000, tai jopa 20 000 vuotta sitten. Siinä tapauksessa suomen 

kieli olisi siis esimerkiksi japanin hyvin, hyvin kaukainen sukukieli.41 Nykyaikana ainoastaan 

kielen äänet ja fonologiset piirteet viittanevat kuuntelijalle tunnistettavat piirteet.42 Vaikka 

leksikaaliseen tutkimukseen ei tässä voi luottaa, morfologiset tutkimukset antanevat 

luotettavampia tietoja. Johtopäätökseni on oltava, että suuri määrä jäljellä olevia morfologisia 

piirteitä perustuu intensiiviseen kielikontaktiin43 sekä todelliseen uralilaisen ja altailaisen 

keskeiseen sukulaisuuteen. 

 

                                                 

41 Suomella ja japanilla on samanlaisia morfologisia piirteitä, esim. japanissa on kysymyspartikkeli –ka ja 

genetiivinen sana no sekä siitä puuttuu myös kieliopilliset suvut. 

42 Onkin usein sanottu, että suomalaisen on helppo oppia japania. 

43 Tarkemmin sanottuna eteläiseen ja pohjoisempaan sprachbund-ilmiöihin. 
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2.14 Metateesistä ja semanttisista muutoksista 

 

2.14.1 Tässä luvussa siirrytään suomen kieleen liittyviin metateettisiin lainasana-analyysiin 

sekä uralilaisten kielten semanttisiin muutoksiin. Muun muassa olen verrannut uralilaisten 

kielten kognaatteja ja arvioinut kiistanalaisia lainasanaehdotuksia (Katz. H., 1990). Vältän 

metateesietsinnässä onomatopoeettisia sanoja. Vaikka tämän tyyppiset sanat tosin voivat olla 

lainasanoja, näitten deskriptiivisten sanojen alkuperä tai mahdollinen status lainasanana on 

epätavallisemman kiistanalainen. Esimerkkejä sellaisista sanoista löytyy runsaasti Katzin 

työstä,44 mutta nämä ovat mielestäni hyvin epävarmoja lainasanoja ja todenmukaisemmin 

kielten sisäisiä kehityksiä.45 Työstä löytyy toki hyviä esimerkkejä lainasanoista, joita on 

syntynyt ääntämysmuutoksien kautta, vaikka nämä eivät liitykään metateeseihin.46 

 

2.14.2 Metateesi definioidaan ääntämysmuutoksena, joka perustuu sanan foneemien 

järjestyksen muutokseen. Tämä tarkoittaa siis, että sanan äänien tai tavujen paikkaa sanassa 

on muutettu. Metateesi perustuu oikeastaan puhevikaan. Se voi tapahtua monesta eri syystä, 

esimerkiksi kun oppii uutta kieltä tai kun ilman kirjoitettua kieltä muistelee kauan sitten 

kuultua sanaa väärin. Metateesi sanasta, jonka tavut ovat järjestyksessä XYZ, kehittäisi 

muodot XZY ja YXZ tai jopa ZYX, ZXY ja YZX. 

 

2.14.3 Kielissä tapahtuu luonnollisesti semanttisia muutoksia, ja tämä on yksi kielen 

muuttumisen mekanismeista. Kognaattisanavertailuissa on löydetty muutama sana, jonka 

nykykäyttö lienee kehittynyt metateesin tai semanttisen muutoksen47 kautta. Ehdotan näistä 

metateesejä aiheellisen vaatimuksen rajoin sekä sanoja, jotka ovat kokeneet ilmeisen 

semanttisen muutoksen (Taulukko 7). Tietenkin kielissä on olemassa paljon muitakin tällaisia 

sanoja. Muista poikkeava kieli on merkitty lihavoiduin kirjaimin. Kolumniin huomautus olen 

lisännyt ehdotetun sanan (suomeksi) joka saattaa olla muutokselle relevantti. Tietenkin 

                                                 

44 Työssä esitettään yhteensä 111 mahdollista metateettista ja/tai ääntämysmuutoksen kokenutta lainasanaa. 

45 Esimerkkejä: matsuttaa (suom.) <–> *smattVn (kantagermaani) – pykälä 59 ja naksahtaa (suom.) <–> 

*snakkзn (kantagermaani) – pykälä 61. 

46 Esimerkkejä: astia (suom.) – *stij5 (urg.) – Al-haaviiah (arab.; oma noteeraus), huilu - *šuilu (urg.) ja 

hilja - *stellja (urg.). 

47 Eli semantic drift. 
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suomen sana voi myös olla toisista poikkeava, mutta taulukossa esitetään erot suomen kielen 

näkökulmasta. Numerot viittaavat liitteitten Swadesh-200 numeroon. 

 

Taulukko 07. Semanttisista eroista ja metateeseistä 

Nro Suomen 

sana 

Mokšan 

sana 

P.Saamen 

sana 

Eestin 

sana 

Kategoria Huomautus Poikkeava 

kieli 

38 ihminen lymanj almmái inimene semantiikka, 

metateesi 

 mokša, 

P.saame 

42 äiti/emä tjadja eadni ema semantiikka täti mokša 

54 hedelmä marj šaddu vili semantiikka marja, villi kaikki 

76 suu kurga njálbmi suu semantiikka kurkku, 

nielaista 

mokša, 

P.saame 

140 sanoa azoms cealkit ütlema metateesi, 

semantiikka 

jutella kaikki 

153 järvi erjxke javri järv metateesi  P.saame 

171 vuori panda várri mägi semantiikka mäki 

vaara 

mokša, eesti 

- kusi erjaviks gožža kusi metateesi kunśi (PU) Luodeuralin 

kielet 

177 yö ve idja öö metateesi, 

semantiikka 

ilta mokša, 

P. saame 

179 ikä kiza jahki aasta metateesi, 

semantiikka 

kesä kaikki 

184 vanha sire boaris vana semantiikka sireä mokša 

185 hyvä para buorre hea semantiikka paras 

tuore 

mokša, 

P.saame 

194 märkä nachka njuosskas märg semantiikka  mokša, 

P.saame 

 

Numero viittaa liitteitten Swadeshlistojen numeroon. Tarvitaan hieman selvityksiä: 

a) ehdotukseen sanoa-azoms XY(n)Z-YXZ(n) metateesiin liittyy assimilaatio.48 

b) ehdotukseen ikä-kiza XYZ-YX(z)Z liittyy äänen insertio.49 

                                                 

48 Siis: sano(tak) <-> ason(ms) - azonms -> azoms (assimilaatio). 
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Ehdotan, että sana kusi, jota ei löydy Swadesh-listoilta, on kehittynyt aikaisen metateesin 

kautta Kanta-Uralin sanasta kunśi. Ehdotan kehitysketjun: kunśi (PU) –> kuśni –> kusni –> 

kussi –> kusi (suomi, eesti) ja gožža (p.saame). Tämä metateesi olisi siis tapahtunut ennen 

varhaiskantasuomen syntyä (perusteellisemmin: Piispanen, P.S., 2008). 

 

Ihan kuten voi odottaa, mokšalla ja pohjois-saamella on tässä sanastossa vanhempina kielinä 

enemmän semanttisia eroja nykysuomeen verrattuna kuin eestin kielellä. Tulokset vahvistavat 

tutkittujen kielten geneettistä sukulaisuutta.  

2.15 Suomen lainasanoista 

 

2.15.1 Tässä luvussa tutkin mistä suomen kielen sanasto koostuu ja mitkä ovat lainasanojen 

lähteet. Kuten aikaisemmin todettiin, suomen sanasto koostuu noin 80 % kantasuomen 

kielestä periytyvistä sanoista. 

 

  Suomen kielessä on lisäksi sanoja, joille ei löydy ollenkaan kognaatteja uralilaisista tai 

indoeurooppalaista kielistä. On ehdotettu, että nämä lainasanat olisivat lähtöisin 

tuntemattomasta kielestä, jota ihmiset puhuivat Suomen lahden ympäristöllä jo silloin, kun 

suomalaisten esi-isät saapuivat paikalle. On myös mahdollista, että nämä sanat ovat 

alkuperäisiä uralilaisia sanoja, jotka ovat jo hävinneet muista uralilaisista kielestä, tai 

indoeurooppalaisia lainasanoja, joita ei vielä ole löydetty (Laakso, J., 2001). Myös suomen 

kielen värisanojen alkuperä on ainutlaatuinen ja jo kirjallisuudessa käsitetty. 

 

  Olettaisin, että uralilaisen kantakielen puhujat olivat jo maantieteellisesti eronnet 

samojedilaisen (PS) ja suomalaisugrilaisen (PUg) kantakielen puhujaryhmiksi, kun, kuten on 

ehdotettu, ensimmäinen kohtaaminen suomalaisugrilaisten (tai siitä haarautuneen kielen) ja 

indoiranilaisten välillä tapahtui Volga-Uralin alueella (Janhunen, J. 2001). Tästä lähtien PUg 

on kehittynyt eri suuntaan kuin PS germaanilaisten ja balttilaisten yhteyksien kautta. PS-

puhujat tulivat luultavasti yhteyksiin toisiin pohjoisiin, nyt sukupuuttoon kuolleisiin kieliin – 

samojedilaisten kielten sanastossa pitäisi tämän mukaan olla jälkiä täysin vieraista 

lainasanoista.50 

 

                                                                                                                                                         

49 Siis: ikä <-> kiä -> kia -> kiza. Mutta ehkä mokšan sana kiza onkin sukua suomen kesä-sanalle. 

50 On tietenkin ongelmallista erottaa uralilaisen kantakielen alkuperäiset sanat näistä vieraista lainasanoista. 
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2.15.2 Alla esitetään tunnettuja lainasanoja eri aikakausilta (Itkonen, E., 1966): 

Indoeurooppalaisia tai esiarjalaisia lainasanoja: jyvä, mehiläinen, mesi, orpo, porsas, myydä 

(PIE *mei-), vesi (PIE *wed-). 

 

Kantaindoeurooppalaisia lainasanoja?: arpa, hauta, häävi, kansa, käydä, lanka, leväs, ?levätä, 

mäki, palsi, rauta, täysi, vanne, vaula, vähä, väkä, väsyä ja vartoa. 

 

”Indoiranilaisia” lainasanoja:51 piimä (Avestan paeman), sarvi (Avestan srva), sata (Indo-Ira 

*s’ata), taarna (saraheinä) ja vasara. 

 

Kantagermaanilaisia lainasanoja sekä nykysaksan sana:52 (ennen 500 eKr.) airo (PG *airo; 

Ruder), airut (Wervalter, Marschal), aura (Furche), haahla (), huotra (), juhla (Old English 

geola; Partei), jukko (), juusto (West Germanic *kasjus; Käse), kaide (Geländer), kaira (), 

kana (West Germanic *khannjo; Henne), kattila (Latin cattilus; Kessel), kaunis (PG *skauniz; 

schön), kauppa (Latin caupo; Affäre), kaura (PG *khabran; Hafer), keihäs (Middle Low 

German keie; Speer), keula (PG *keluz; Stamm), kihla (), kulta (PG *gulth-; Gold), kuningas 

(PG *kuninggaz; König), lammas (PG *lambaz; Schaf), lattia (PG *flataz; Old English flet; 

Fußboden), leipä (Gothic hlaifs; Brot), mallas (PG *maltaz; Malz), miekka (Schwert), naula 

(PG *naglaz; Nagel), nauta (Vieh), neula (PG *næthlo; Nadel), paita (Hemd, Wäsche), palje 

(PG *balgiz; Bälge), pelto (PG *pel(e)-tu-; Feld), purilas (), rauta (PG *isarnan; Eisen), 

rengas (PG *khrengaz; Deck, Ring), ruhtinas (PG *furisto; Fürst), ruis (PG *ruig; Roggen), 

sakko (Latin sanctio; (Geld)Strafe), satula (PG *sathulaz; Sattel), seula (Worfel), taikina (PG 

*daigaz; Teig), tanko (PG *stenganan; Hebel), tela (Rolle), teljo (), tina (PG *tinom; Zinn), 

tunkio (), vainaja (), valta (Old High German walt; Macht), vantut (), varas (Dieb), vartija (PG 

*wardojan-; Wache, Werwalter), vuokra (Miete), äiti (Got. *aithei; Mütter). 

 

Kantabalttilaisia lainasanoja sekä nykysaksan sana: ahingas (), heimo (Stamm), heinä 

(Latvian siens; Heu), herne (Erbse), hihna (Riemen, Schnur), härkä (Ochse, Bulle), kaima 

(Namensvetter), kauha (Schöpfkelle), kirves (Axt, Beil), kypärä (Helm), morsian (Lithuanian 

marti; Brud), niisi (), oinas (), paimen (), perkele (Teufel), puuro (Brei), ratas (), reki 

                                                 

51 Nämä lainasanat ovat kotoisin jostakin kielestä indoiranilaisen kantakielen ja modernin persian välillä. Moni 

näistä sanoista ei löydy itämerensuomalaisten kielten ulkopuolella, mikä indikoi merkillisiä kieliyhteyksiä. 

52 Etymologiset vastineet on haettu viitteestä: Online Etymology Dictionary, 2001. 
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(Schlitten), seinä (Wand), silta (Brücke, Pier), tarha (Hof), tuulas (), tytär (Lithuanian dukte; 

Tochter), vaaja (), vako (Furche), villa (Wollen), vuohi (Ziege), vuona (). 

  

Suomalais-Permiläiseltä ajalta: ampua, Ilmari, kansi, kutoa, peni, piha, pihti, ponsi (kädensija, 

varren pää), rita, räppänä, suola, tie. 

 

Suomalais-Volgalaiselta ajalta: hiha, hioa, huhmar, jauhaa, jumala, kehrä, -tä, keittää, kerä, 

kitkeä, kynnys, kyntää, lehmä, maksaa, mela (ehkä jo Sm.-Perm.), nitoa, orja, panka, pettää, 

pyöhtää, sika, terä, vehnä (ehkä jo Sm.-Perm.) ja vene. 

 

Suomalais-lappalais ajalta: hopea, kaari, launi (puinen ongenkoukku), luta (säylä), olas, 

palvata, permanto, purje, pyhä, päläs, seppä (ehkä jo Sm.-Ugr.), sivakka, sompa, sättä, säylä, 

tola, tuppi, vannoa, vaula, vitoa. 

 

Slaavilaiset lainasanat: ahrain, akkuna (ikkuna), kaatiot, kasukka, katiska, kuontalo, lusikka, 

läävä, pasma, pirta, pätsi, pakana, pappi, raja, risti, saapas, sirppi, talkkuna, taltta, tavara, 

vapaa, velho, veräjä. 

 

  Suomalaisten esi-isien kulttuurielämää pystyy siis seuraamaan lainasanojen kautta. 

Tieteellisen, maatalollisen ja sosiaalisen kehityksen eteneminen on selvä. Saa kuvan siitä, että 

suomalaisten esi-isät ovat vaeltaneet Volgajoelta saakka Suomen alueille. 

 

  Eri uralilaisten kielten lainasanat on myös koottu kirjallisuudessa taulukkomuotoon (Comrie, 

B. 2008:482). Tämä taulukko illustroi tyylikkäästi lainasanatasot ja erot kielten välillä. Esitän 

nämä tiedot alla olevassa taulukossa 8. 
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Taulukko 08. Uralilaisten kielten lainasanat 
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Samojedi + +     + 

Obinugria + +     + 

Unkari + + +   + + 

Permiläiset + + +    + 

Mari + + +    + 

Mordva + + + +?   + 

Itämeren-

suomalaiset 

   + + + + 

Saame    + + + + 

 

  Näemme tässä jälleen itämerensuomalaisten ja saamen kielten suhteellisen läheisyyden, sekä 

sukupuumallin osat. Unkarin myöhäisemmät saksalaisperäiset lainasanat johtuvat tietenkin 

siitä, että he olivat silloin asuttaneet nyky-Unkarin maat. Samojedin lainasanat ovat hieman 

yllättäviä ja nämä indikoivat, että samojedilaiset ovat joskus asuneet eteläisemmillä mailla. 

Mordvan kielen balttilaiset lainat ovat myös arvoitus. Slaavilaisten lainasanojen runsas 

esiintyminen johtuu tietenkin slaavilaisten ja kaikkien uralilaisten kielten intensiivisistä 

kielikosketuksista. 
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2.16 Seemiläisistä lainasanoista 

 

2.16.1 Tässä luvussa etsin seemiläisiä lainasanoja, ja tarkemmin foinikialaisia lainasanoja. 

Teen tämän siitä syystä, että on olemassa kiistanalainen teoria siitä, että nykyisessä Pohjois-

Saksassa olisi elänyt seemiläisen kielen puhujia.53 Kyseessä olisi lainoja foinikialaisten ajoilta 

vuosilta 1550–300 eKr. ja tämä hypoteesi on melko uusi. Onko sitten tosiaan olemassa 

seemiläisiä lainasanoja suomen kielessä? Tämä kiinnostava kysymys varhaisista lainasanoista 

perustuu siihen, että on löydetty foinikialaisia, arkeologisia löytöjä alueelta, jossa oletetaan 

kantagermaanisen kielen syntyneen. Tunnetaan hyvin, että suomi on saanut paljon lainasanoja 

tältä alueelta, ja tämän takia seemiläisiä lainasanoja saattaisi löytyä myös suomen kielestä, jos 

teoria pitää paikkansa.  

 

  On ehdotettu melko vahvoilla argumenteilla, että foinikialaisia lainasanoja ja kieliopillisia 

piirteitä foinikialaisten kielestä löytyy kantagermaanissa54 – esimerkkejä tästä on vahva-

asteiset verbit, jotka ovat hyvin yleisiä seemiläisissä kielissä, ja jotka puuttuvat toisista 

indoeurooppalaisista kielistä (McWhorter, J., 2008:177).55 Foinikialaiset olisivat siis 

                                                 

53 Tältä oletetulta germaanisen kantakielen alkukodin alueelta (Schleswig-Holstein) on löydetty muun muassa 

kreikkalaisia, kreetalaisia ja foinikialaisia artefakteja vuosilta 1500 – 500 eKr. Vaikka nämä voisivatkin olla 

saapuneet paikalle mannermaisten kauppateitten kautta, niin on myös mahdollista että artefaktit saapuivat 

foinikialaisten laivojen kautta. On siis ehdotettu, että kantagermaanissa olisi vaikutuksia foinikialaisten ja myös 

baskilaisten kielistä (Vennemann, T. 2000). 

54 Kantagermaanista löytyy paljon sanoja, joille ei löydy etymologiaa muista indoeurooppalaisista kielistä. 

Esimerkiksi nykyenglannin kielestä löytyy sanat sea, ship, strand, sail, sword, carp, eel ja knight, jotka ei löydy 

mistään ei-germaanisesta indoeurooppalaisista kielistä. Lisäksi, kantagermaanista löytyy sanat *blōdac (vuotaa 

verta), *bainac (luu), *handuz (käsi), *regnac (sataa), *stainaz (kivi), *gōdaz (hyvä) ja *drinkanac (juoda), joille 

ei ole tarkkaa etymologiaa (McWhorter, J., 2008:181-183). Vaikka nämä sanat eivät välttämättä ole seemiläisiä 

lainasanoja, ne viittaavat siihen että kantagermaanin historiassa on arvoituksia ja selittämättömiä poikkeuksia 

luultavasti kotoisin kosketuksista toisiin (tuntemattomiin) kieliin. Osa sellaisista poikkeuksista löytynee 

lainasanoina nykysuomen sanastossa. Vennemann ja McWhorter ehdottavat mahdollisina lainoina: *p-r-kh 

(pelätä; PSE) - *furkhtaz (pelätä; PG), *makhat (maiden; PSE) – *magaþ (maiden; PG), ʔeƀer (to cross, shore; 

varhaisheprea) – ofer (shore, over; Old English) ja sieben (seitsemän; saksa) - *šéƀaci (seitsemän; 

varhaisheprea). 

55 Esimerkkejä: Saksa: er geht, er ging, er ist gegangen (hän menee, hän meni, hän on mennyt); 

Ruotsi: han springer, han sprang, han har sprungit (hän juoksee, hän juoksi, hän on juoksut); 

Englanti: he begins, he began, he has begun (hän aloittaa, hän aloitti, hän on aloittanut); 
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purjehtineet, ei vain Pohjois-Portugaliin saakka, vain myös Tanskan ympäri Saksan rannikolle 

saakka (Schleswig-Holsteinin alueelle). Tämä lienee mahdollista, koska foinikialaiset olivat 

sen ajan parhaat navigaattorit. Noin kolme tuhatta vuotta sitten he purjehtivat nykyajan 

Libanonista pitkälle. On ehdotettu, että he purjehtivat Afrikan ympäri, hakivat tinaa 

Englannista ja että heidät on kuvattu kalliopiirroksissa Bohusläänissä (Westman, L., 2008). 

 

2.16.2 Foinikialaisia sanoja on hyvin vaikeaa löytää, minkä vuoksi katson nykysukukielten 

sanastoa ja jäljitän oletettuja foinikialaisia sanoja ääntämysmuutoksien kautta. Tässä 

analysoin kaikkiaan foinikialaisia, libanonilaisia, heprealaisia, arabialaisia ja aramealaisia 

sanoja. Lainasanojen etsimisessä on luettava arabiaa ja hepreaa, minkä vuoksi olen lukijan 

takia liittänyt näitten aakkoset liitteeseen F – Arabialaiset ja heprealaiset kirjaimet. Lisäksi, 

kuten on mainittu, on otettava huomioon tunnetut ääntämysmuutokset nykyajan kieliin 

foinikialaisten ajoilta. Tärkein näistä ääntämysmuutoksista lienee ”Canaanite wovel shift” 

(Fox, J., 1996), minkä mukaan: 

• Luodeseemiläinen kieli muutti ā – äänen ū – ääneksi (hepreassa ō – ääneksi). 

Luodeseemiläisiin kieliin kuluu heprea, aramea ja nyky-Libanonin kielet. 

• Painotettu a-ääni muuttui o (hepreassa å) – ääneksi. 

 

  Tämä äännemuutos selittää heprean ja modernin standardiarabian (MSA:n) vokaalierot – 

heprea on muuttunut, mutta arabia ei.56 Tämä tarkoittaa, että vanhoissa teksteissä pystyy 

jäljittämään mistä kielestä on kyse, koska näitä kieliä kirjoitetaan matres lectionis- 

metodiikalla, eli niitten pitkät vokaalit merkitään tekstissä erityisesti. 

Foinikian ja heprean kielet ovat lounas-seemiläisiä kieliä. Arabian kielet ovat etelä-

seemiläisiä kieliä. Seemiläisissä kielissä on olemassa hyvin monta eri merkityksenerottavaa 

ääntä, ja uralilaisen puhujan olisi sen käyttäessään puhuttava rajoitettua, helpompaa kieltä. 

 

2.16.3 Lähivuosina on tarkemmin tutkittu seemiläisiä lainasanoja indoeurooppalaisissa 

kielissä. Grimmin laki selittäisi hyvin tavan jolla germaanilainen yrittäisi käyttää seemiläisiä 

lainasanoja. (Vennemann, T., 2006). Theo Vennemann onkin pitkään puhunut seemiläisten 

                                                                                                                                                         

Moderni Standardiarabia: iaktubu (hän kirjoittaa), kataba (hän kirjoitti/on kirjoittanut) – darsun (oppitunti), 

duruusun (oppitunteja) – radjulun (mies), ridjaalun (miehiä) – qadiimun (vanha), qudamaacun (vanhoja). 

56 Esimerkiksi: *šalām- ->šalom (nykyhepr.; muuttunut), salām (MSA), ja šalāmu (akkadian kieli). 
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kielten puolesta indoeurooppalaisissa kielissä.57 On myös olemassa ehdotuksia PIE:n sanaston 

mahdollisista foinikialaisista lainasanoista (Gordon, G. 2008). 

 

  Analyysi on hyvin vaikea - tutkimus on riippuvainen sekä germaanilaisten kielten sisäisestä 

historiasta että seemiläiskielten historiasta. Kuitenkin ehdotan, että näitten edellä mainittujen 

tietojen avulla voidaan jäljittää foinikialaista kieltä myöhempien luodeseemiläisten kielten 

muuttuneitten (heprea, aramea ja Libanonin arabia) sanastojen kautta. MSA:n sanojen pitäisi 

sen sijaan antaa jo suoraan hyväksyttävä arviointi melkein muuttumattomasta seemiläisestä 

alkusanasta. Käytetään siis näitä neljää kieltä foinikialaisten lainasanojen tutkimisessa. 

 

2.17 Seemiläisten kielten lainasanojen ehdotuksista 

 

  Voi olettaa, että foinikialaiset lainasanat, jos näitä oli, olisivat ilmestyneet suomen esikieleen 

kantabalttilaisina tai kantagermaanisina lainasanoina vuosien 1550–300 eKr. ajoilta. Esitän 

tässä varhaislainasanoja, jotka löytyvät eri tutkituista kielistä, ja joita voisi jäljittää 

ääntämysmuutoksien kautta nykysuomeen saakka. Suomen kielen vokaaliäänteet ja 

ääntämysmuutokset löytyvät liitteestä E. Lopuksi, jokaisen ehdotetun sanan etymologia 

germaanilaisessa kantakielessä on tutkittava erilleen, mikä antaa indikaation siitä, onko sana 

mahdollinen seemiläinen lainasana vai ei. Joka sanaryhmän alle motivoin tai argumentoin 

mahdollisen lainasanan statusta. 

 

Libanonilaisia lainasanoja?: 

lat nm (pI -i) side - lateraali 

nalila (pI nalilat) bee - mehiläinen 

palljlu nm (PI-i) pallium, pall 

Kaikki nämä sanat ovat hyvin epävarmoja ja kunnon lainasanan argumentteja ei ole 

löydettävissä. 

                                                 

57 Hänen kotisivunsa löytyy osoitteesta: http://www.lrz-muenchen.de/~vennemann. 
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Heprealaisia lainasanoja?: 

šôr -> här -> härkä 

Sana olisi kehittynyt tunnettujen ääntämysmuutoksien kautta. Lisää tietoja alempana. 

læhæm – leipä 

Sana leipä perustuu luultavasti varhais-skandinaavin kielen (aikaisemmin kantagermaanin 
kielestä) sanaan hlaib (Woodard, R. 2008:222). Vrt. myös goottilaiseen sanaan hleifs 

(Woodard, R. 2008:202). Sana löytyy lisäksi serbokroatian hleba sanana ja latvian klaips 
sanana.58 

 

Arabialaisia lainasanoja?: (Internettiviitteestä: Modernin standardiarabian sanasto) 

Al-djubnu (الجبن) juusto 

Sana olisi kehittynyt suomen päätteen kautta, mutta tähän liittyy fonologisia ongelmia. 
Ruotsin sana ost on tässä hyvä germaanisen lainaetymologian edustaja. 

Al-ardhiiah ((ا)رضية lattia 

Sana lattia taitaa olla laina germaanilaisesta sanasta flatja. Sanan on semanttisesti ja 
äänteellisesti ongelmaton. Arabialainen muoto on fonologisesti hieman erilainen. 

As-sardju (السرج) (Aram. sargā) satula 

Satula perustuu luultavasti germaanilaiseen sanaan satul, joka kostunee verbistä sitten (istua). 
Sanan sisäinen etymologia on äänteellisesti kehno, minkä vuoksi on ehdotettu slaavilaista 
lainaetymologiaa. Mielestäni myös seemiläinen lainamahdollisuus on mahdollinen, koska 
sanalla on tyypillinen arabialaisten sanojen fonologia. 

Al-‘(a)djiidhah (العجينة) taikina 

Sanalla olisi kehityksessään fonologisia ongelmia. 

Ash-shuur (الثور) härkä 

Härkä-sana on oletettu balttilainen lainasana, mutta sen lainaetymologiaan liittyy äänteellisiä 
ja semanttisia ongelmia, jotta seemiläinen laina on mahdollinen, edelleenkin ehdotetuin 
ääntämysmuutoksien kautta. 

                                                 

58 De Vriesin muinaisnorjan etymologisen sanakirjan ja Internetin eri etymologisten sanakirjojen mukaan sanalla 

ei ole hyvää indoeurooppalaista etymologiaa. 
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Aramealaisia lainasanoja? (Internettiviitteestä: Aramealainen sanasto): 

laḥmā – leipä (heprealainen - aramalainen metateesi?) 

Sana on jo analysoitu yllä olevan heprealaisena lainasanana. 

šuwrṭā –> huwrtiaa –> vartia (kuninkaan vartija) 

Oletettu germaanilainen alkuperäsana olisi peräisin verbistä.59 Tässä esitetty muoto perustuu 
tunnettuihin ääntämysmuutoksiin. 

emā - emä (äiti) 

Emä näyttää olevan hyvin, hyvin vanha vaellus-sana, joka löytyy myös PIE:stä, ja siis liian 
vanha ollakseen seemiläinen lainasana. 

 

Foinikialaisia lainasanoja?: 

Bra-tanac – tinasaaret (Britannia) 

Sana tina voisi olla kehitys tästä sanasta. Sanalle on kuitenkin yleisesti hyväksytty kelttiläinen 
etymologia heimonnimien kautta. 

*wáynu – (MIE *wáina, PIE *wóino) – viina 

Tämä on hyvin vanha kulkusana ja sama sana löytyy monesta eri kielikunnasta, esimerkiksi 
georgian ghvino sanana. Sana on luultavasti liian vanha ollakseen seemiläinen lainasana. 

*ša – (MIE *swe; refl. hän) – he tai se 

Kaikki nämä saattavat olla lainasanoja jo PIE:sta. 

 

                                                 

59 Tällekään sanalle ei löydy viitteitä toisiin kieliin De Vriesin muinaisnorjan etymologisesta sanakirjasta tai 

muista etymologisista nettisanakirjoista. 
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  Tiivistelmänä sanoisin, että tutkitussa sanastossa on kolme seemiläistä lainasanaehdokasta 

germaanilaisten kielten kautta. Näitten etymologia päättyy siis germaaniseen kantakieleen. 

Sanat ovat: 

härkä (Viro härg) 

vartija (Old English weardian, PG *wardojan-, Old Norse varða, Old Frisian wardia, Middle 

Dutch waerden, Old High German warten, German Wache, Werwalter), 

leipä (Old English hlaf, PG *khlaibuz), Old Norse hleifr, Gothic hlaifs, Lithuanian klepas, 

Old Church Slavonic chlebu, German Laib) 

Näitten sanojen mahdollinen status seemiläisinä lainasanoina tarvittaisiin vahvistaa 

lisätutkimuksilla. 

 

  Theo Wennemannin ehdottamat seemiläiset lainasanat annetaan tässä englanniksi - steer, 

horn, goat, eofur (urospossu), crab, earth, harvest, harp, yard/garden, town, seven, moon, to 

mete (mitata) ja hate. (Wennemann, T., 1995). Jotkut näistä saattaisivat olla seemiläisiä 

lainasanoja. 
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3. Tulokset ja Keskustelu 

 

  Nykysuomen sanasto perustuu Kanta-Uralin sanastoon ja pääasiassa varhaiskantasuomen 

sanastoon (~80 %). Kielestä löytyy monta eri lainasanakerrosta monelta eri ajalta, nykyajoilta 

kuten varhaisilta ajoilta – lainasanoja löytyy jopa indoeurooppalaisesta kantakielestä. 

Ilmeisesti kieliyhteyksiä on tapahtunut tuhansien vuosien aikana. 

 

  Kielistä löytyy metateesitapauksia ja semanttisia muutoksia – kaukaisemmilla sukukielillä 

on odotetusti näitä eroja enemmin kuin lähisukukielillä. Työssä on esitetty kolme mahdollista 

seemiläistä lainasanaa (germaanisen kantakielen kautta): härkä, vartija ja leipä. 

 

  Kognattivertailut antoivat leksikaalisen samanlaisuuden tuloksina seuraavat cognancy rate 

lukemat: suomi-eesti 71,7 %, suomi-pohjois-saame 41,3 % ja suomi-mokša 31,5 %. Koska 

kyse on Swadesh-200-kognaateista, siis semanttisesti ikuisista ja hitaasti muuttuvista sanoista, 

kielillä on tosiasiassa vähemmän leksikaalista samanlaisuutta kuin nämä osamäärät antavat 

ymmärttää. Suomalainen luultavasti ymmärtää toisia suomalais-balttilaisia kieliä suhteellisen 

vähäisellä harjoituksella.1 Saamelaisiin ja volgalaisiin kieliin ero on suurempi ja se tekee 

luultavasti puheen ymmärryksen mahdottomaksi, vaikka kielten oppiminen luultavasti olisi 

helpompi morfologisista ja syntaktisista syistä kuin ei-sukukielten oppiminen. Tästä saa 

kuvan, että kyse on hyvin vanhoista ja muuttuneista kielistä. Vaikka suomalainen ei ymmärrä 

unkaria, sen oppiminen pitäisi olla suomalaiselle hieman helpompi kuin indoeurooppalaisten 

kielten puhujille. Koska suomen kielellä on suhteellisen paljon puhujia, sen muoto ja sanasto 

suuresti muistuttavat Kanta-Uralin sanastoa ja läheisiä sukukieliä on monta, johtopäätökseni 

on, että suomen kieli on hyvä lähtökohta uralilaisten kielten oppimiseen. 

 

  On joskus ehdotettu, että kaikki eri uralilaisten kielten puhujat ymmärtäisivät lauseen: 

”Elävä kala ui vedessä”. Kaikki nämä sanat löytyvät Swadesh-200-listalta ja ovat hyvin 

samanlaisia tässä tutkimieni kielten välillä. Enemmistö suomalaisugrilaisten kielten puhujista 

saattaisi ymmärtää tämän lauseen, mutta samojedilaiset ja Kanta-Uralin varhaisempien 

                                                 

1 Siis eestiä, inkeroista, karjalaa, liivin kieltä, vepsää ja vatjaa. 
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sukukielten puhujat varmasti eivät sitä enää ymmärtäisi.2 Ymmärrys on siis yleisesti heikko 

eri uralilaisten kielten puhujien välillä morfologisista, fonologisista ja leksikaalisista syistä. 

 

  Glottokronologian kognaattivertailut on ajoittanut kielet yllättävän hyvin. Tutkimuksen 

mukaan uralilaisella kantakielellä ja tšuktšilais-kamtšatkalaisella kantakielellä on Swadesh-

200-listalla noin 20,5–29,8 % yhtenäisiä kognaatteja – tältä pohjalta voimme ajoittaa 

uralilaisen kantakielen ehdotettuja esikieliä. Ehdottaisin tuloksien perusteella suurempaa 

uralilaista kielipuuta jonka kuvaan Kuvio 4:ssä. 

 

 

 

KUVIO 4. Kielten ajoittamiset glottokronologian metodilla. Numerot näyttävät kielihaarojen 

kehityskohdat (vuotta sitten) nykysuomeen saakka. Esimerkkejä eri kielten haaroista löytyy 

nuolten lopusta. 

 

                                                 

2 ”Elävä kala ui vedessä” (suomi), ”Elav kala ujub vee all” (eesti) ja ”Eleven hal uszik a víz alatt” (unkari). 
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5. Liite A – Suomen, PFUg:n ja eestin Swadesh-koognaatit 

 

Nro Englanti Suomi PFUg Eesti (205 

sanaa) 

1 I minä *mun ma 

mina 

2 thou 

(singular) 

sinä *tun sa 

sina 

3 he hän 

(he/she) 

se (it) 

*śe ta 

tema 

4 we me *me me 

5 you 

(plural) 

te *te te 

6 they he (of 

people) 

ne 

 nad 

7 this tämä *tä- see 

8 that tuo *tō too 

9 here tässä  siin 

kohal 

10 there siellä  seal 

11 who ken *ke- kes 

12 what mikä *mi- mida 

13 where missä  kus 

14 when milloin 

kun 

 millal 

kunas 

15 how miten, 

kuinka 

 kuidas 

16 not ei *e- ei 
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17 all kaikki  kõik 

18 many monet  palju 

19 some jotkut *jotka mõni 

20 few muutama  mõni 

vähene 

üksik 

21 other muu 

toinen 

 muu 

teine 

22 one yksi *ykte üks 

23 two kaksi *käktä 

*kektä 

kaks 

24 three kolme *kolme kolm 

25 four neljä *neljä neli 

26 five viisi *vītte 

*vīte 

viis 

27 big suuri 

iso 

 suur 

28 long pitkä / 

pidi- 

*pidi 

*kåśi 

pikk 

29 wide leveä  lai 

30 thick paksu *küsä paks 

31 heavy painava 

raskas 

 raske 

32 small pieni  väike 

pisi- 

33 short lyhyt  lühike 

34 narrow ankea / 

kapea 

*tija piirama 

kitsas 

35 thin ohut  õhuke 

peenike 
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36 woman nainen *näxi 

*nīje 

*ńiŋä 

*käd’wä 

naine 

37 man 

(male) 

mies *urå 

*koji 

mees 

38 man 

(human 

being) 

ihminen  inimene 

39 child lapsi  laps 

40 wife vaimo 

akka 

 abikaasa 

41 husband aviomies 

mies 

 abielumees 

mees 

42 mother äiti 

emä 

*emä ema 

43 father isä *iśä isa 

44 animal eläin  loom 

45 fish kala *kala kala 

46 bird lintu *luntå lind 

47 dog koira  koerasitt 

48 louse täi *täje täi 

49 snake käärme *küje madu 

50 worm mato *kulз uss 

51 tree puu *puxi 

*juxi 

puu 

52 forest metsä *wårå mets 

53 stick keppi  kepp 

54 fruit hedelmä  vili 

55 seed siemen  seeme 
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56 leaf lehti  leht 

57 root juuri *wåncå juur 

58 bark kaarna *kopa 

*keri 

koor 

59 flower kukka  lill 

60 grass ruoho *ńača rohi 

61 rope köysi *käwδi 

*pγkse 

köis 

62 skin iho 

nahka 

*kåmå nahk 

63 meat liha  liha 

64 blood veri, 

vere- 

*weri veri 

65 bone luu *luve 

*luxi 

luu 

66 fat 

(noun) 

rasva *śila rasv 

67 egg muna *muna muna 

68 horn sarvi *śorwa sarv 

69 tail häntä *ponci saba 

70 feather sulka *tulka sulg 

71 hair karva 

hius, 

tukka 

(human 

head 

hair) 

*įpti 

*punå 

karv 

juuksed 

72 head pää *päŋi 

*ojva 

*ojwå 

pea 
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73 ear korva *peljä? kõrv 

74 eye silmä *śilmä silm 

75 nose nenä  nina 

76 mouth suu *śuxi 

*åŋi 

*śuve 

*ńelmä 

suu 

77 tooth hammas *piŋi hammas 

78 tongue kieli *kēli keel 

79 fingernail kynsi *künči küüs 

80 foot jalka *jįlkå jalg 

81 leg jalka  jalg 

82 knee polvi *pooli 

*polve 

põlv 

83 hand käsi *käte käsi 

84 wing siipi  tiib 

85 belly maha 

vatsa 

 vats 

86 guts suolet *śolå söakus 

87 neck kaula *śepä? kael 

88 back selkä *mukå 

*seŋker? 

selg 

89 breast rinta *śüŋśз rind 

90 heart sydän *śüdämi süda 

91 liver maksa *mįkså 

*maksa 

maks 

92 to drink juoda *juxi- jooma 

93 to eat syödä *soski- 

*sewi- 

sööma 

94 to bite purra *puri- närimä 
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95 to suck imeä *imi- imema 

96 to spit sylkeä *śülk- sülitama 

97 to vomit oksentaa  oksendama 

98 to blow puhaltaa *pova- 

*pušå- 

puhuma 

99 to 

breathe 

hengittää *vajŋe- hingetõmme 

100 to laugh nauraa  naerma 

101 to see nähdä *näki- nägema 

102 to hear kuulla *kūli- kuulma 

103 to know tietää, 

tuntea 

(archaic) 

*tumti- teadma 

tundma 

104 to think ajatella  mõtlema 

105 to smell haistaa *ipsi haistma 

106 to fear pelätä *peli- kartma 

107 to sleep nukkua *odå- magama 

108 to live elää *elä- elama 

109 to die kuolla *kōli- surema 

110 to kill tappaa *wilä- 

*ćappe-? 

tapma 

111 to fight torua 

taistella 

*tora- võitlema 

112 to hunt metsästää *ńove-? jahtima 

113 to hit lyödä  lööma 

114 to cut leikata *ćappi- lõikama 

115 to split halkaista *śäŋki-? lõnenema 

116 to stab pistää *jepśз? torkama 

117 to scratch raapia *nusi- kraapima 
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repiä *nusз- kratsima 

118 to dig kaivaa *kajva- kaevama 

119 to swim uida *uji- ujuma 

120 to fly lentää *šelki- lendama 

121 to walk kävellä *vanča-

*juta- 

käima 

jalutama 

122 to come tulla *tuli- tulema 

123 to lie maata  lebama 

124 to sit istua  istuma 

125 to stand seistä *śånśå- seisma 

126 to turn kääntyä  keerama 

pöörama 

127 to fall pudota  kukkuma 

langema 

128 to give antaa *įmtå- 

*mexi-? 

andma 

129 to hold pitää *pitä- pidama 

130 to 

squeeze 

puristaa *puśå- pigistama 

131 to rub hieroa  hõõruma 

132 to wash pestä *mośki- 

*likå- 

pesema 

133 to wipe pyyhkiä  pühkima 

134 to pull vetää *šetз- tõmbama 

135 to push työntää  tõukama 

136 to throw heittää  heitma 

137 to tie sitoa 

solmia 

*kütki- siduma 

138 to sew ommella 

neuloa 

*wįlkå- õmblema 

nõeluma 
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139 to count laskea 

lukea 

(archaic) 

*luki- lugema 

140 to say sanoa  ütlema 

141 to sing laulaa  laulma 

142 to play leikkiä  mängima 

143 to float kellua  ujutama 

144 to flow virrata  voolama 

145 to freeze jäätyä  jäätuma 

146 to swell paisua  paisuma 

147 sun aurinko *kaja päike 

148 moon kuu *kuxi 

*kuŋe 

kuu 

149 star tähti *kunśå 

*kγnśз 

täht 

150 water vesi / 

vete- 

*vete vesi 

151 to rain sataa  sadama 

152 river joki *juka jõgi 

153 lake järvi *tuke järv 

154 sea meri  meri 

155 salt suola  sool 

156 stone kivi *kiwi kivi 

157 sand hiekka  liiv 

158 dust tomu 

pöly 

 tolm 

pulber 

159 earth maa *mįxi maa 

160 cloud pilvi *pilwi pilv 

161 fog sumu *küntз udu 
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utu 

usva 

162 sky taivas *numз taevas 

163 wind tuuli  tuul 

164 snow lumi *lumi lumi 

165 ice jää *jäŋe jää 

166 smoke savu, 

katku 

*künti 

*kaćkз 

suits 

167 fire tuli *tuli tuli 

168 ashes tuhka  tuhk 

169 to burn palaa  põlema 

170 road tie *uket tee 

171 mountain vuori *woori 

*mäkte? 

mägi 

172 red punainen  punane 

173 green vihreä *pešä roheline 

174 yellow keltainen  kollane 

175 white valkoinen  valge 

176 black musta  must 

177 night yö *üji öö 

178 day päivä *päjvä päev 

179 year vuosi 

ikä 

*ikä aasta 

180 warm lämmin  soe 

181 cold kylmä  külm 

182 full täysi *täwi täis 

183 new uusi *wud’i uus 

184 old vanha *omå 

*soŋkå 

vana 
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185 good hyvä  hea 

186 bad paha 

huono 

 paha 

187 rotten laho 

mätä 

*sēji mädä 

188 dirty likainen  räpane 

ropp 

189 straight suora *ńilkį? sirge 

190 round pyöreä *müne-? ümber 

191 sharp terävä  terav 

192 dull tylsä 

tylppä 

 nüri 

tuhm 

193 smooth sileä, 

lattea, 

tasainen 

*laptз-, 

*taśa 

sile 

194 wet märkä  märg 

195 dry kuiva *kośki 

*kuśka 

*śorå 

kuiv 

196 correct oikea  õige 

197 near lähellä  lähedal 

198 far kaukana  kaug- 

199 right oikea  õige 

200 left vasen *vasa- vasak 

201 at -lla/-llä - - 

202 in -ssa/-ssä - - 

203 with kanssa  koos 

204 and ja  ja 

205 if jos  kui 

kas 
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206 because koska 

sillä 

 tõttu 

sest 

207 name nimi *nimi nimi 

 

  Sanat 201 ja 202 ovat suomessa sijamuotoja eli morfologisia ominaisuuksia, ja näitä ei 

lasketa tässä kognaatteina. PFUg:n puuttuvia sanoja ei ole löytynyt. Eestin siniset sanat ovat 

mielestäni samat, muuttumattomat kognaatit kuin suomen kielessä. Vertailuissa on otettu 

huomio erityisesti sanavartaloihin. 

 

Taulukon kognaatit on kerätty viitteistä:  

Eestin sanat viitteestä: http://www.eki.ee/cgi-bin/inglise.cgi?if=en 
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6. Liite B – Suomen, PFUg:n ja pohjois-saamen Swadesh-koognaatit 

 

Nro Englanti Suomi PFUg Pohjoissaame 

(189 sanaa) 

Ehdotettu 

ääntämys-

muutos
*
 

1 I minä *mun mun 

moai (dual) 

muuttumaton 

2 thou 

(singular) 

sinä *tun don 

doai (dual) 

22, 28 

3 he hän 

(he/she) 

se (it) 

*śe son 34 

4 we me *me mii 20? 

5 you 

(plural) 

te *te dii 20?, 28 

6 they he (of 

people) 

ne 

 sii 

soai (dual) 

20?, 33 

7 this tämä *tä- dát 16 

8 that tuo *tō duot 19, 28 

9 here tässä  dás 

dáppe 

16, 28 

10 there siellä  dohko 

diehko, doppe 

28?, 34 

11 who ken *ke- gii 20?, 28 

12 what mikä *mi- mii muuttumaton 

13 where missä  gosa 34 

14 when milloin 

kun 

 goas 34 

15 how miten,  mot 22?, 34 
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kuinka got 

16 not ei *e- ii 20? 

17 all kaikki  buot 17?, 34 

18 many monet  máŋga 

olu 

6, 17 

19 some jotkut *jotka - - 

20 few muutama  veaháš 34 

21 other muu  eará? 34 

22 one yksi *ykte okta 20, 22 

23 two kaksi *käktä 

*kektä 

guokte 17, 28 

24 three kolme *kolme golbma 20, 28, 32 

25 four neljä *neljä njeallje 16, 27, 32 

26 five viisi *vītte 

*vīte 

vihtta 20, 32 

27 big suuri 

iso 

 stuoris 19, 34 

28 long pitkä / 

pidi- 

*pidi 

*kåśi 

guhkki1 34 

29 wide leveä  - - 

30 thick paksu *küsä assái 

suohkat 

34 

31 heavy painava 

raskas 

 lossat 34 

32 small pieni  uhca 

unni 

smávis 

34 

33 short lyhyt  oatni, oanehaš 18?, 34 

                                                 

1 Guhkki on luultavasti sama sana kuin suomen kauka-. 
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34 narrow ankea / 

kapea 

*tija gárži 12, 17, 20?, 28 

35 thin ohut  asehaš 8, 34 

36 woman nainen *näxi 

*nīje 

*ńiŋä 

*käd’wä 

nisu 26, 34 

37 man 

(male) 

mies *urå 

*koji 

dievdu 34 

38 man 

(human 

being) 

ihminen  almmái 34 

39 child lapsi  mánná 34 

40 wife vaimo 

akka 

 eamit 

áhkká 

17, 32 

41 husband aviomies 

mies 

 isit 34 

42 mother äiti, 

emä 

*emä eadni 20, 28, 34 

43 father isä *iśä áhčči 34 

44 animal eläin  ealli 20, 27, 34 

45 fish kala *kala guolli 17, 27, 28, 29 

46 bird lintu *luntå loddi 5, 30, 34 

47 dog koira  beana 34 

48 louse täi *täje dihkki 16, 20, 27, 28, 32 

49 snake käärme *küje gearpmaš 20, 28, 32, 34 

50 worm mato *kulз máhtu 17, 32 

51 tree puu *puxi 

*juxi 

muorra 34 

52 forest metsä *wårå meahcci 16, 20, 30, 32 
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53 stick keppi  - - 

54 fruit hedelmä  šaddu 34 

55 seed siemen  siepman 20, 32 

56 leaf lehti  bláđđ 

lasta 

8, 20, 25 

57 root juuri *wåncå ruohtas 34 

58 bark kaarna *kopa 

*keri 

bárku 

ostu 

34 

59 flower kukka  rássi 34 

60 grass ruoho *ńača - - 

61 rope köysi *käwδi 

*pγkse 

kievđâ 16, 25, 32 

62 skin iho 

nahka 

*kåmå náhkki 

liiki 

assi 

17, 20, 27, 32 

63 meat liha  biergu 

oažži 

34 

64 blood veri, 

vere- 

*weri varra 20, 27 

65 bone luu *luve 

*luxi 

dákti 34 

66 fat 

(noun) 

rasva *śila buoidi 

vuodja 

34 

67 egg muna *muna monni 22, 27, 29 

68 horn sarvi *śorwa čoarvi 7, 18 

69 tail häntä *ponci seaibi 8, 20, 34 

70 feather sulka *tulka dolgi 22, 28, 29 

71 hair karva 

hius, 

tukka 

*įpti 

*punå 

vuokta 

vuovttat 

34 
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(human 

head 

hair) 

72 head pää *päŋi 

*ojva 

*ojwå 

oaivi 18, 29 

73 ear korva *peljä? beallji 34 

74 eye silmä *śilmä čalbmi 7, 16, 25, 32 

75 nose nenä  njunni 16, 27, 32, 34 

76 mouth suu *śuxi 

*åŋi 

*śuve 

*ńelmä 

njálbmi 34 

77 tooth hammas *piŋi bátni 34 

78 tongue kieli *kēli giella 20, 21, 27, 28 

79 fingernail kynsi *künči gazza 10, 24, 25, 27, 28 

80 foot jalka *jįlkå juolgi 17, 28, 29 

81 leg jalka  juolgi 17, 28, 29 

82 knee polvi *pooli 

*polve 

buolva 

čibbi 

18, 25, 28 

83 hand käsi *käte giehta, gieđa 16, 28, 32 

84 wing siipi  soadji 34 

85 belly maha 

vatsa 

 čoavji 34 

86 guts suolet *śolå čoalle 7?, 18, 27, 34 

87 neck kaula *śepä? čeabet 

niehkki 

34 

88 back selkä *mukå 

*seŋker? 

sealgi 16, 20, 28 

89 breast rinta *śüŋśз čičči 34 
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raddi 

beađđi 

90 heart sydän *śüdämi váibmu 34 

91 liver maksa *mįkså 

*maksa 

mueksie 

vuoivvas 

17, 34 

92 to drink juoda *juxi- juhkat 31, 32 

93 to eat syödä *soski- 

*sewi- 

suoskat? 31 

94 to bite purra *puri- borrat 

gáskit 

22, 28, 31 

95 to suck imeä *imi- - - 

96 to spit sylkeä *śülk- čolgadit 7, 28, 31, 34 

97 to vomit oksentaa  vuovssadit 18, 30, 31, 32 

98 to blow puhaltaa *pova- 

*pušå- 

- - 

99 to 

breathe 

hengittää *vajŋe- vuoigŋat 17, 31 

100 to laugh nauraa  boagustit 

čaibmat 

31, 34 

101 to see nähdä *näki- geahččat 

oaidnit 

31, 34 

102 to hear kuulla *kūli- gullat 23, 27, 28, 31 

103 to know tietää, 

tuntea 

(archaic) 

*tumti- dovdat, 

diehtit 

28, 31, 32 

104 to think ajatella  jurddašit 

smiehtastit 

31, 34 

105 to smell haistaa *ipsi haksa? 31, 34 

106 to fear pelätä *peli- ballat 27, 28, 31 

107 to sleep nukkua *odå- oađđit 22, 27, 31, 32 
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nohkkat 

nagir 

108 to live elää *elä- eallit 20, 27, 31 

109 to die kuolla *kōli- jápmit 31, 34 

110 to kill tappaa *wilä- 

*ćappe-? 

goddit 31, 34 

111 to fight torua 

taistella 

*tora- doarrut 

riidalit (riidellä?) 

18, 27, 28, 31 

112 to hunt metsästää *ńove-? bivdit 31, 34 

113 to hit lyödä  časkit 31, 34 

114 to cut leikata *ćappi- čuohppat 17, 31, 32 

115 to split halkaista *śäŋki-? čallit 7, 30, 31 

116 to stab pistää *jepśз? - - 

117 to scratch raapia 

repiä 

*nusi- 

*nusз- 

râppât (avata) 17, 25, 27, 31 

118 to dig kaivaa *kajva- - - 

119 to swim uida *uji- vuodjat 31, 32 

120 to fly lentää *šelki- girdit 31, 34 

121 to walk kävellä *vanča-

*juta- 

johtalit 

vázzit 

30, 31 

122 to come tulla *tuli- boahtit 31, 34 

123 to lie maata  veallát 31, 34 

124 to sit istua  čohkánit 

čohkkát 

31, 34 

125 to stand seistä *śånśå- čuožžut 31 

126 to turn kääntyä  botjnat 31, 34 

127 to fall pudota  goaikkehit 31, 34 

128 to give antaa *įmtå- 

*mexi-? 

addalit 28, 30, 31 
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129 to hold pitää *pitä- - - 

130 to 

squeeze 

puristaa *puśå- čárvut 31, 34 

131 to rub hieroa  - - 

132 to wash pestä *mośki- 

*likå- 

basadit 20, 28, 31 

133 to wipe pyyhkiä  - - 

134 to pull vetää *šetз- geassit 31, 34 

135 to push työntää  hoigat 31, 34 

136 to throw heittää  - - 

137 to tie sitoa 

solmia 

*kütki- čatnat 7?, 25, 31, 34 

138 to sew ommella 

neuloa 

*wįlkå- goarrut 31, 34 

139 to count laskea 

lukea 

(archaic) 

*luki- lohkat 22, 31, 32 

140 to say sanoa  cealkit 

fadjat 

fovddahit 

muitalit (kertoa) 

sátnet? 

31, 34 

141 to sing laulaa  lávlut 17, 31, 32 

142 to play leikkiä  stoahkat 31, 34 

143 to float kellua  - - 

144 to flow virrata  golgat 31, 34 

145 to freeze jäätyä  galbmot 31, 34 

146 to swell paisua  - - 

147 sun aurinko *kaja beaivi 16, 28, 29 

148 moon kuu *kuxi mánnu 34 
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*kuŋe 

149 star tähti *kunśå 

*kγnśз 

násti 34 

150 water vesi / 

vete- 

*vete čáhci 34 

151 to rain sataa  arvit 31, 34 

152 river joki *juka johka 22, 32 

153 lake järvi *tuke jávri metateesi 

154 sea meri  mearra 20, 25, 27 

155 salt suola  sálti 29?, 34 

156 stone kivi *kiwi geaðgi 28, 34 

157 sand hiekka  sáttu 34 

158 dust tomu 

pöly 

 jáffut? 34 

159 earth maa *mįxi eanan 34 

160 cloud pilvi *pilwi balva 25, 28 

161 fog sumu 

utu 

usva 

*küntз sopmu, 

mierka 

22, 32 

162 sky taivas *numз albmi 34 

163 wind tuuli  biegga 34 

164 snow lumi *lumi lopme, 

muohta 

22, 32 

165 ice jää *jäŋe jiekŋa, jieŋa 16, 20 

166 smoke savu, 

katku 

*künti 

*kaćkз 

suovva 17, 24?, 27 

167 fire tuli *tuli dolla 22, 25, 27, 28 

168 ashes tuhka  gutna 31, 34 

169 to burn palaa  buollit 17, 27, 28, 31 
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170 road tie *uket luódda 

bálggis 

34 

171 mountain vuori *woori 

*mäkte? 

várri 27, 34 

172 red punainen  ruoksat 34 

173 green vihreä *pešä ruonas 34 

174 yellow keltainen  fiskat 34 

175 white valkoinen  vielgat 16?, 28 

176 black musta  čáhppat 34 

177 night yö *üji idja 34 

178 day päivä *päjvä beaivi 16, 28, 29 

179 year vuosi 

ikä 

*ikä jahki, jagi 16, 25, 32 

180 warm lämmin  liekkas 

báhkas 

34 

181 cold kylmä  galmmas, 

buolaš 

24, 27, 28 

182 full täysi *täwi dievva 16, 25, 27, 28 

183 new uusi *wud’i ođas 22, 25, 28, 32 

184 old vanha *omå 

*soŋkå 

boaris 

vuođđo? 

34 

185 good hyvä  buorre 34 

186 bad paha 

huono 

 bahá 17, 28 

187 rotten laho 

mätä 

*sēji siedja 

guohka 

21, 25, 32 

188 dirty likainen  loakke 25, 27 

189 straight suora *ńilkį? njuolga 

beanta? 

34 

190 round pyöreä *müne-? jorbbas 34 
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191 sharp terävä  bastil 34 

192 dull tylsä 

tylppä 

 - - 

193 smooth sileä, 

lattea, 

tasainen 

*laptз-, 

*taśa 

duolba 34 

194 wet märkä  njuoskkas 34 

195 dry kuiva *kośki 

*kuśka 

*śorå 

goikkis 28, 29 

196 correct oikea  riekta 34 

197 near lähellä  bokte 34 

198 far kaukana  - - 

199 right oikea  olge 28, 32 

200 left vasen *vasa- gurut? 34 

201 at -lla/-llä - - - 

202 in -ssa/-ssä - - - 

203 with kanssa  mielde 34 

204 and ja  ja muuttumaton 

205 if jos  jos muuttumaton 

206 because koska 

sillä 

 geažil 28, 33, 34 

207 name nimi *nimi namma 25, 27 

 

  Sanat 201 ja 202 ovat suomessa sijamuotoja eli morfologisia ominaisuuksia, ja näitä ei 

lasketa tässä kognaatteina. Puuttuvia sanoja ei ole löytynyt. Siniset sanat ovat mielestäni 

samat, muuttumattomat kognaatit kuin suomen kielessä. Alleviivatut sanat ovat mielestäni 

samat kognaatit kuin uralilaisessa kantakielessä. Vertailuissa on otettu huomio erityisesti 

sanavartaloihin. Pohjoissaamen analyysissä on otettu erityisesti huomioon kielen 

ääntämysmuutokset ja ortografia. 
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* Ääntämysmuutoskolumnissa esitetään ehdotettuja ääntämysmuutoksia varhaiskantasuomen 

kielestä pohjoissaamen kieleen taulukko 4:n mukaan. 

 

Pohjoissaamen sanat viitteistä: 

http://www.uta.fi/~km56049/same/svocab.html 

http://www.geonames.de/wl-finno-ugric.html 

http://www4.ur.se/gulahalan/ 

http://www.fjallen.nu/besoka/stava.pdf (ortografiasta) 

Sammallahti, P., 1998 (Swadesh-100 lista ynnä muuta) 

Korhonen, M., 1981. 
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7. Liite C – Suomen, PU:n, mokšan (ja ersän) Swadesh-koognaatit 

 

Nro Englanti Suomi PFUg Mokša (203 

sanaa) 

Ersä Ehdotettu 

ääntämys-

muutos tai 

huomautus 

1 I minä *mun mon мон mon мон 4 

2 thou 

(singular) 

sinä *tun ton  4 

3 he hän 

(he/she) 

se (it) 

*śe son  35,36 

4 we me *me minj минь minj 

минь 

36 

5 you 

(plural) 

te *te tinj  36 

6 they he (of 

people) 

ne 

 sinj  36 

7 this tämä *tä- tja  36 

8 that tuo *tō tona 

sja 

 36 

9 here tässä  tjasa  36 

10 there siellä  tjasa 

tovola 

 36 

11 who ken *ke- kie  36 

12 what mikä *mi- meze  1,36 

13 where missä  kosa  36 

14 when milloin 

kun 

 mzjarda  36 

15 how miten,  koda  4,30 
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kuinka 

16 not ei *e- af 

apak 

 36 

17 all kaikki  sembe  36 

18 many monet  lama  36 

19 some jotkut *jotka af lamnja  36 

20 few muutama  krzha  31,36 

21 other muu  lija  36 

22 one yksi *ykte fkja  31,36 

23 two kaksi *käktä 

*kektä 

kafta  36 

24 three kolme *kolme kolma  36 

25 four neljä *neljä nile  1,3 

26 five viisi *vītte 

*vīte 

vete  1,19 

27 big suuri 

iso 

 ocju ине 36 

28 long pitkä / 

pidi- 

*pidi 

*kåśi 

kuvaka  36 

29 wide leveä  keli  36 

30 thick paksu *küsä tusta  36 

31 heavy painava 

raskas 

 staka  36 

32 small pieni  jomla  36 

33 short lyhyt  njurjxkjanja  36 

34 narrow ankea / 

kapea 

*tija tjajnja  36 

35 thin ohut  shuvanja 

osal 

 36 

36 woman nainen *näxi avanj ава ava ава 36 
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*nīje 

*ńiŋä 

*käd’wä 

37 man 

(male) 

mies *urå 

*koji 

alja аля аля 36 

38 man 

(human 

being) 

ihminen  lymanj ломань lymanj 

ломань 

almmái 

(P.saame) 

39 child lapsi  idj 

shaba 

пакша 36 

40 wife vaimo 

akka 

 rjvja  36 

41 husband aviomies 

mies 

 mirde  36 

42 mother äiti 

emä 

*emä tjadja тядя  täti (suom.) 

43 father isä *iśä alja аля tetja 

тетя 

36 

44 animal eläin  raksha ракша 36 

45 fish kala *kala kal кал kal кал 32 

46 bird lintu *luntå narmonj нармунь 36 

47 dog koira  pine киска 36 

48 louse täi *täje si си sij сий 36 

49 snake käärme *küje kuj куй guj гуй 32 

50 worm mato *kulз suks сукс suks 

сукс 

36 

51 tree puu *puxi 

*juxi 

shufta шуфта чувто 36 

52 forest metsä *wårå virj вирь virj вирь 36 

53 stick keppi  sardonja  36 

54 fruit hedelmä  marj  marja 



 87 

imozh (suom.) 

55 seed siemen  vidjme  36 

56 leaf lehti  lopa  36 

57 root juuri *wåncå jur 

unks 

 32 

58 bark kaarna *kopa 

*keri 

sud  36 

59 flower kukka  panchf панчф цеця 36 

60 grass ruoho *ńača tishe  36 

61 rope köysi *käwδi 

*pγkse 

piks  32,36 

62 skin iho 

nahka 

*kåmå kedj 

kisjke 

 36 

63 meat liha  sivolj сиволь 

pal пал 

sjivelj 

сывель 

36 

64 blood veri, 

vere- 

*weri ver verj верь 29,32 

65 bone luu *luve 

*luxi 

pakarj uj ловажа 36 

66 fat 

(noun) 

rasva *śila kuja 

vaj 

 36 

67 egg muna *muna al ал al ал 36 

68 horn sarvi *śorwa sjura  35,36 

69 tail häntä *ponci pula  36 

70 feather sulka *tulka tolga  4,34 

71 hair karva 

hius, 

tukka 

(human 

head 

*įpti 

*punå 

shjajarj шяярь 

pona 

 

cherj 

черь 

4 
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hair) 

72 head pää *päŋi 

*ojva 

*ojwå 

prja пря prja пря 36 

73 ear korva *peljä? pile пиле пиле 5 

74 eye silmä *śilmä seljme сельме сельме 1,11,35 

75 nose nenä  shalhka 

шалхка 

судо 36 

76 mouth suu *śuxi 

*åŋi 

*śuve 

*ńelmä 

kurga курга kurgo 

курго 

kurkku 

(suom.) 

77 tooth hammas *piŋi pej пей pej пей 1,36 

78 tongue kieli *kēli kjalj кяль kelj кель 7,32 

79 fingernail kynsi *künči kenzhe  1,2 

80 foot jalka *jįlkå piljge пильге piljge 

пильге 

36 

81 leg jalka  piljge пильге piljge 

пильге 

36 

82 knee polvi *pooli 

*polve 

plmanzha 

плманжа 

kumazha 

кумажа 

31,36 

83 hand käsi *käte kjadj кядь кедь 3,18 

84 wing siipi  pacja паця selmo 

сёлмо 

36 

85 belly maha 

vatsa 

 peka  36 

86 guts suolet *śolå sjula 

jorma 

 35,36 

87 neck kaula *śepä? sjaldaz  35,36,ei 5 

88 back selkä *mukå 

*seŋker? 

koporj  36 
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89 breast rinta *śüŋśз mjashte  36 

90 heart sydän *śüdämi sedi седи sedej 

седей 

2,3,35,36 

91 liver maksa *mįkså 

*maksa 

mockt  36 

92 to drink juoda *juxi- simoms 

kopordyms 

 36 

93 to eat syödä *soski- 

*sewi- 

porems 

sivyms 

 33,36 

94 to bite purra *puri- porems 

pupams 

 1,4,33 

95 to suck imeä *imi- shokshems  33,36 

96 to spit sylkeä *śülk- seljgoms 

tjuhadims 

 2,33,34,35 

97 to vomit oksentaa  uksolks  33,36 

98 to blow puhaltaa *pova- 

*pušå- 

ufams  33,36 

99 to 

breathe 

hengittää *vajŋe- vajme 

tarksems 

 33,36 

100 to laugh nauraa  rahams  31,33,36 

101 to see nähdä *näki- njaems  3,33,36 

102 to hear kuulla *kūli- kulems 

marjams 

 1,9,33 

103 to know tietää, 

tuntea 

(archaic) 

*tumti- sodyms  33,36 

104 to think ajatella  arjsems  33,36 

105 to smell haistaa *ipsi niksams  33,36 

106 to fear pelätä *peli- pelems пелема пелема 1,33 

107 to sleep nukkua *odå- udyms  33,36 
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108 to live elää *elä- erjams  33,36 

109 to die kuolla *kōli- kuloms  33,36 

110 to kill tappaa *wilä- 

*ćappe-? 

shavyms  33,36 

111 to fight torua 

taistella 

*tora- tjurems  33,36 

112 to hunt metsästää *ńove-? kundyms 

kuncems 

 33,36 

113 to hit lyödä  erjxtems 

povyms 

 33,36 

114 to cut leikata *ćappi- keroms  10,31,33,36 

115 to split halkaista *śäŋki-? lazoms  33,36 

116 to stab pistää *jepśз? karakshams  33,36 

117 to scratch raapia 

repiä 

*nusi- 

*nusз- 

uzjgorjams 

sjangordyms 

 33,36 

118 to dig kaivaa *kajva- karams 

shuvyms 

 33,36 

119 to swim uida *uji- uems 

esheljams 

 1,33 

120 to fly lentää *šelki- liems  33,36 

121 to walk kävellä *vanča-

*juta- 

jakams 

shjajams 

 33,36 

122 to come tulla *tuli- sams  33,36 

123 to lie maata  madyms 

kozhjarjams 

 18,33,36 

124 to sit istua  ozams  33,36 

125 to stand seistä *śånśå- stjams  8,33,35 

126 to turn kääntyä  sharoms 

sharftyms 

 33,36 

127 to fall pudota  prams  33,36 
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128 to give antaa *įmtå- 

*mexi-? 

maksoms  33,36 

129 to hold pitää *pitä- kirdims  33,36 

130 to 

squeeze 

puristaa *puśå- puvordyms  33,36 

131 to rub hieroa  nardyms  33,36 

132 to wash pestä *mośki- 

*likå- 

musjkoms 

shtams 

 28,33,35 

133 to wipe pyyhkiä  nardyms  33,36 

134 to pull vetää *šetз- targams 

uskoms 

 33,36 

135 to push työntää  tolhmadims 

rjafcodims 

 33,36 

136 to throw heittää  jordyms 

pjarnoftyms 

 33,36 

137 to tie sitoa 

solmia 

*kütki- sotyms  33,36 

138 to sew ommella 

neuloa 

*wįlkå- stams 

snims 

 33,36 

139 to count laskea 

lukea 

(archaic) 

*luki- luvyms  33,36 

140 to say sanoa  azoms  metateesi? 

141 to sing laulaa  morams  33,36 

142 to play leikkiä  nalhkoms  33,36 

143 to float kellua  uems  33,36 

144 to flow virrata  shudims 

shadyms 

 33,36 

145 to freeze jäätyä  ejndaftyms 

keljmoftims 

 33,36 
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146 to swell paisua  pajmoshkodym 

targozems 

 4,33,36 

147 sun aurinko *kaja shi  36 

148 moon kuu *kuxi 

*kuŋe 

kov  4,24,32 

149 star tähti *kunśå 

*kγnśз 

tjashte тяште teshte 

теште 

36 

150 water vesi / 

vete- 

*vete vedj ведь vedj 

ведь 

18,32 

151 to rain sataa  pizyem пизем pizyemye 

пиземе 

33,36 

152 river joki *juka ljaj ляй lyej лей 36 

153 lake järvi *tuke erjxke эрьхке  36 

154 sea meri  morja 

inevedj 

иневедь 

inevedj 

иневедь 

36 

155 salt suola  sal сал sal сал 8,32 

156 stone kivi *kiwi kev кев kev кев 1,32 

157 sand hiekka  shuvar шувар chovar 

човар 

14,36 

158 dust tomu 

pöly 

 pulj  36 

159 earth maa *mįxi moda  36 

160 cloud pilvi *pilwi pelj  1,32,36 

161 fog sumu 

utu 

usva 

*küntз tuman 

tusta suv 

 36 

162 sky taivas *numз menelj менель menelj 

менель 

31,36 

163 wind tuuli  warma варма warma 

варма 

36 
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164 snow lumi *lumi lov лов lov лов 4,36 

165 ice jää *jäŋe ej эй  36 

166 smoke savu, 

katku 

*künti 

*kaćkз 

kacham  25,36 

167 fire tuli *tuli tol тол tol тол 4,32 

168 ashes tuhka  kulu  36 

169 to burn palaa  paloms  33 

170 road tie *uket ki ки ki ки 31,36, ei 14 

171 mountain vuori *woori 

*mäkte? 

panda панда panda 

пандо 

36 

172 red punainen  jaksterj 

якстерь 

jakstere 

якстере 

36 

173 green vihreä *pešä pizhe пиже 

сянгяря 

pizhe 

пиже 

36 

174 yellow keltainen  tjuzhja тюжя ozho 

ожо 

36 

175 white valkoinen  aksha акша asho 

ашо 

36 

176 black musta  ravzha раужо 36 

177 night yö *üji ve ве ve ве 1,13 

178 day päivä *päjvä shi чи 36 

179 year vuosi 

ikä 

*ikä kiza киза ie ие metateesi? 

180 warm lämmin  ljambe  36 

181 cold kylmä  keljme 

jakshama 

 2,11 

182 full täysi *täwi pjashkse  36 

183 new uusi *wud’i od од od од 4,31,32 

184 old vanha *omå 

*soŋkå 

sire сире сыре sireä 

(suomi) 
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185 good hyvä  para  paras 

(suomi) 

186 bad paha 

huono 

 kaljdjav  36 

187 rotten laho 

mätä 

*sēji naksada 

naksatf 

 36 

188 dirty likainen  lebonju 

rdazu 

 1,36 

189 straight suora *ńilkį? vide  36 

190 round pyöreä *müne-? pokarjav  4,36 

191 sharp terävä  orzha  36 

192 dull tylsä 

tylppä 

 -  - 

193 smooth sileä, 

lattea, 

tasainen 

*laptз-, 

*taśa 

takor  36 

194 wet märkä  nachka  njuosskas 

(P.saame) 

195 dry kuiva *kośki 

*kuśka 

*śorå 

kosjke  35,36 

196 correct oikea  lac tif  36 

197 near lähellä  malasa  36 

198 far kaukana  ichkoze  36 

199 right oikea  vide  12,13,36 

200 left vasen *vasa- kerzhi  36 

201 at -lla/-llä - -  - 

202 in -ssa/-ssä - -  - 

203 with kanssa  marxta  36 

204 and ja  i  32 
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edi 

205 if jos  djarjaj 

kda 

 31 

206 because koska 

sillä 

 sjas mes  36 

207 name nimi *nimi lem лем lem лем 36 

 

  Sanat 201 ja 202 ovat suomessa sijamuotoja eli morfologisia ominaisuuksia, ja näitä ei 

lasketa tässä kognaatteina. Puuttuvia sanoja ei ole löytynyt. Siniset sanat ovat mielestäni 

samat, muuttumattomat kognaatit kuin suomen kielessä. Alleviivatut sanat ovat samat, 

muuttumattomat kognaatit kuin uralilaisessa kantakielessä. PFUg:n sanat eivät ole tässä 

merkittyjä vain mokšhaan vertailua varten. Vertailuissa on otettu huomio erityisesti 

sanavartaloihin. 

 

Taulukon kognaatit on kerätty viitteistä:  

Mokšan sanat viitteestä: http://www.torama.ru/index.php3?pg=voc 

Ersän sanat viitteestä: http://www.geonames.de/wl-finno-ugric.html 
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8. Liite D – Suomen, PU:n, PFUg:n ja PCK:n Swadesh-koognaatit 

 

Nro Englanti Suomi PU PFUg PCK 

1 I minä *mun *mun *γəmə**** 

2 thou 

(singular) 

sinä *tun *tun *γət**** 

3 he hän 

(he/she) 

se (it) 

*se *śe  

4 we me *me- *me *muri**** 

5 you 

(plural) 

te *te- *te *turi**** 

6 they he (of 

people) 

ne 

*sek   

7 this tämä *tä- *tä- *tin (PK) 

8 that tuo  *tō  

9 here tässä    

10 there siellä    

11 who ken *ken *ke- *k’e 

(PK) 

12 what mikä *mi- *mi- *mik 

13 where missä    

14 when milloin 

kun 

   

15 how miten, 

kuinka 

   

16 not ei *e- *e- *el- 

17 all kaikki    

18 many monet  *lama (PFV) *’ɚmɚŋ- 
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*łъm-*** 

19 some jotkut  *jotka  

20 few muutama    

21 other muu  *älmɜ (PUg) *elve 

22 one yksi *ükte *ykte  

23 two kaksi *kakte 

*kektä 

*käktä 

*kektä 

 

24 three kolme *kolm- *kolme  

25 four neljä *neljä *neljä  

26 five viisi *vitte *vītte 

*vīte 

 

27 big suuri 

iso 

 *ičɜ (PFP) *ačhə- 

28 long pitkä / 

pidi- 

*pidi / 

*pidkä 

*pidi 

*kåśi 

 

29 wide leveä    

30 thick paksu  *küsä  

31 heavy painava 

raskas 

   

32 small pieni    

33 short lyhyt *kɚjm (PS)  *ikɚm 

34 narrow ankea / 

kapea 

*aŋke *tija  

35 thin ohut    

36 woman nainen *näxi 

*ńiŋä 

*näxi 

*nīje 

*ńiŋä 

*käd’wä 

*ŋe’mə-sqə**** 

37 man 

(male) 

mies  *urå 

*koji 
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38 man 

(human 

being) 

ihminen    

39 child lapsi    

40 wife vaimo 

akka 

   

41 husband aviomies 

mies 

   

42 mother äiti, 

emä 

*emä *emä  

43 father isä  *iśä  

44 animal eläin    

45 fish kala *kala 

*onča 

*kala *kalal 

*’ən[š]ə 

46 bird lintu  *luntå  

47 dog koira    

48 louse täi *täjka *täje  

49 snake käärme  *küje  

50 worm mato *ńiwŋз? *kulз *nγem 

51 tree puu *puxį 

*joxį 

*puve 

*puxi 

*juxi 

 

52 forest metsä  *wårå 

*śüŋkä? 

*sən- 

53 stick keppi    

54 fruit hedelmä    

55 seed siemen    

56 leaf lehti    

57 root juuri *wanča *wåncå  

58 bark kaarna *kopå *kopa  
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*keri 

59 flower kukka    

60 grass ruoho  *ńača  

61 rope köysi *piksi *käwδi 

*pγkse 

 

62 skin iho 

nahka 

 *kåmå 

*naška 

(Vksm.) 

*nĕłγə* 

63 meat liha    

64 blood veri, 

vere- 

*vere *weri  

65 bone luu *luwi *luxi 

*lįxį 

*luve 

*luxi 

 

66 fat 

(noun) 

rasva  *śila  

67 egg muna *munå *muna  

68 horn sarvi *aŋtV *śorwa *’nətnə** 

69 tail häntä *ponča? *ponci *panča 

70 feather sulka *tuxlį *tulka  

71 hair karva 

hius, 

tukka 

(human 

head 

hair) 

*įptį *įpti 

*punå 

 

72 head pää *päŋe 

*ojwå 

*päŋi 

*ojva 

*ojwå 

*latva 

(Vksm.) 

*penke 

*ajvă 

*lewtə 

73 ear korva *kåwį *peljä? *vilu* 
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74 eye silmä *śilmä *śilmä  

75 nose nenä  *nenä 

(Vksm.) 

nenem-k*** 

(PK) 

76 mouth suu *śoxi 

*ånį 

*śuxi 

*åŋi 

*śuve 

*ńelmä 

 

77 tooth hammas  *piŋi  

78 tongue kieli *käxli *kēli  

79 fingernail kynsi  *künči  

80 foot jalka  *jįlkå *jəlγw
ə

*** 

81 leg jalka    

82 knee polvi *poxlį 

*śänčз 

*pooli 

*polve 

*šežen** (PK) 

83 hand käsi *käti *käte  

84 wing siipi    

85 belly maha 

vatsa 

   

86 gut suoli  *śolå  

87 neck kaula  *śepä?  

88 back selkä *mukå *mukå 

*seŋker? 

*šileqe 

89 breast rinta *śünśi *śüŋśз 

*mälki 

*macvá* 

90 heart sydän *śüda- *śüdämi  

91 liver maksa *mįkså *mįkså 

*maksa 

 

92 to drink juoda  *juxi- *ikw-* 

93 to eat syödä *soskį- *soski- 

*sewi- 
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94 to bite purra *porį- *puri-  

95 to suck imeä *imi- *imi-  

96 to spit sylkeä  *śülk-  

97 to vomit oksentaa    

98 to blow puhaltaa  *pova- 

*pušå- 

 

99 to 

breathe 

hengittää *wajŋi- *vajŋe-  

100 to laugh nauraa    

101 to see nähdä *nake- *näki-  

102 to hear kuulla  *kūli-  

103 to know tietää, 

tuntea 

(archaic) 

*tumtį- *tumti-  

104 to think ajatella    

105 to smell haistaa *ipsi *ipsi  

106 to fear pelätä *peli- *peli-  

107 to sleep nukkua  *odå-  

108 to live elää *elä- *elä-  

109 to die kuolla *kaxlį- *kōli-  

110 to kill tappaa  *wilä- 

*ćappe-? 

 

111 to fight torua 

taistella 

*torå- *tora-  

112 to hunt metsästää *ńoxi *ńove-?  

113 to hit lyödä    

114 to cut leikata *ćappi- *ćappi-  

115 to split halkaista  *śäŋki-?  

116 to stab pistää  *jepśз?  
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117 to scratch raapia 

repiä 

*nusį- *nusi- 

*nusз- 

 

118 to dig kaivaa *kajva- *kajva-  

119 to swim uida *üxį- *uji-  

120 to fly lentää  *šelki-  

121 to walk kävellä *wanča- 

*juta- 

*vanča-

*juta- 

*jet- 

122 to come tulla *tolį- *tuli- *təłe 

123 to lie maata    

124 to sit istua  *isз (PFV) *is- 

125 to stand seistä  *śånśå-  

126 to turn kääntyä    

127 to fall pudota    

128 to give antaa *amta- 

*mexi-? 

*įmtå- 

*mexi-? 

 

129 to hold pitää  *pitä-  

130 to 

squeeze 

puristaa  *puśå-  

131 to rub hieroa    

132 to wash pestä *mośkį- *mośki- 

*likå- 

 

133 to wipe pyyhkiä    

134 to pull vetää  *šetз-  

135 to push työntää    

136 to throw heittää    

137 to tie sitoa 

solmia 

 *kütki-  

138 to sew ommella 

neuloa 

 *wįlkå-  
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139 to count laskea 

lukea 

(archaic) 

*luke- *luki- *ləγi*** 

140 to say sanoa    

141 to sing laulaa    

142 to play leikkiä    

143 to float kellua    

144 to flow virrata  *pȢlȢ 

(PUg) 

*pelqet- 

145 to freeze jäätyä    

146 to swell paisua    

147 sun aurinko *kåjå *kaja  

148 moon kuu *kįxį / 

*kuŋe 

*kuxi 

*kuŋe 

 

149 star tähti *kunśå *kunśå 

*kγnśз 

 

150 water vesi / 

vete- 

*vete- *vete  

151 to rain sataa *śådå-   

152 river joki *juka *juka  

153 lake järvi *toxi *tuke  

154 sea meri    

155 salt suola    

156 stone kivi  *kiwi *γЪv 

157 sand hiekka    

158 dust tomu 

pöly 

   

159 earth maa  *mįxi  

160 cloud pilvi  *pilwi  



 104 

161 fog sumu 

utu 

usva 

*künti *küntз  

162 sky taivas  *numз  

163 wind tuuli  tuuli (PFP) *tɚLvu**** 

164 snow lumi *lomi *lumi  

165 ice jää *jäŋe *jäŋe  

166 smoke savu, 

katku 

*künti *künti 

*kaćkз 

 

167 fire tuli *tulį *tuli  

168 ashes tuhka    

169 to burn palaa *pala-   

170 road tie *uxti? *uket  

171 mountain vuori  *woori 

*mäkte? 

 

172 red punainen    

173 green vihreä  *pešä  

174 yellow keltainen    

175 white valkoinen    

176 black musta    

177 night yö  *üji  

178 day päivä *päjwä 

*jelä 

*päjvä *jehĭlγə*** 

179 year vuosi 

ikä 

 *ikä 

*jikä 

*jeγwši 

180 warm lämmin    

181 cold kylmä    

182 full täysi  *täwi  

183 new uusi  *wud’i  
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184 old vanha  *omå 

*soŋkå 

 

185 good hyvä *mićä-?  *miťhĕ 

186 bad paha 

huono 

 *äkä 

(Vksm.) 

*heqe 

187 rotten laho 

mätä 

*sexji *sēji  

188 dirty likainen   *ɚlɚkvi 

189 straight suora  *ńilkį?  

190 round pyöreä  *müne-?  

191 sharp terävä    

192 dull tylsä 

tylppä 

   

193 smooth sileä, 

lattea, 

tasainen 

 *laptз-, 

*taśa 

 

194 wet märkä    

195 dry kuiva *kośkį *kośki 

*kuśka 

*śorå 

*kujwa- 

*kъcγъ 

*kъwwat- 

196 correct oikea    

197 near lähellä    

198 far kaukana  *kawka 

*mećä 

*kuv 

*meca- 

(PK) 

199 right oikea    

200 left vasen *wasa *vasa-  

201 at -lla/-llä - -  

202 in -ssa/-ssä - -  
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203 with kanssa    

204 and ja    

205 if jos    

206 because koska 

sillä 

   

207 name nimi *nimi *nimi *nъnnъj 

 

  Sanat 201 ja 202 ovat suomessa sijamuotoja eli morfologisia ominaisuuksia, ja näitä ei 

lasketa tässä kognaatteina. Puuttuvia sanoja ei ole löytynyt. Kognaatit, jotka päättyvät 

viivalla, ovat verbivartaloita. Siniset sanat ovat mielestäni samat, muuttumattomat kognaatit 

kuin suomen kielessä. Alleviivatut sanat ovat mielestäni samat kognaatit kuin uralilaisessa 

kantakielessä. Tässä voi olettaa, että puuttuvat PCK-sanat ovat eri sanoja kuin PU:n ja 

PFUg:n sanat, minkä vuoksi tutkittuja sanoja on yhteensä 205. Sanat, jotka päättyvät 

kysymysmerkillä, ovat niin epäluotettavia että näitä ei otettu mukaan vertailuihin. 

* Sana on Blažekin mielestä sama sana kuin PFUg:n sana – kyseessä on ehkä 

ääntämysmuutos jota en tunne. Hän antaa joskus näille sanoille suuremman määrän 

esimerkkejä. 

** Sana näyttää perustuvan metateesistä. 

*** Sana näyttää olevan muuttunut jonkin verran semanttisesti, mutta se on muuten kognaatti. 

**** Sana näyttää olevan muoto ennen eliminaatiota. 

 

PU & PFU sanastoa viitteestä: Sammallahti, P., 1998 ja Sammallahden työ viitteestä Sinor, 

D., 1988:536–551. 

PCK sanasto viitteestä: Blažek, V., 2006. 
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9. Liite E – Suomen vokaaliäänteet, kielen ajoitus ja ääntämysmuutokset 

 

Taulukko 1. PU:n ja suomen 

vokaaliäänteet 

 
 

 

PU:n 
vokaali-
äänteet 

takainen etinen 

 labiaali muu labiaali muu 
suppea u į ü i 
välinen o   e 
väljä å a  ä 

Suomen 
vokaali-
äänteet 

takainen etinen 

 labiaali muu labiaali muu 
suppea u  y i 
välinen o  ö e 
väljä  a  ä 

 
Taulukko 2. PU:n ja suomen 
konsonanttiäänteet 
 

PU:n 
konsonantti-

äänteet 

lab
iaali 

d
en

taali 

k
ak

u
m

in
aali 

p
alataali 

v
elaari 

selvä 
pysähdys 

p t   k 

affrikaatta   č ć x 
sibilantti  s š ś  
nasaali m n  ń η 
spirantti  δ   δ’  
lateraali  l    
vibrantti  r    
puolivokaali w   j  

Suomen 
konsonantti-

äänteet 

lab
iaali 

d
en

taali 

alv
eo

laari 

p
alataali 

v
elaari 

selvä 
pysähdys 

p t   k 

affrikaatta      
sibilantti  s    
nasaali m  n  η 
spirantti  δ   h 
lateraali  l    
vibrantti  r    
puolivokaali v   j  
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Taulukko 3. Uralilaisesta kantakielestä myöhempään suomeen 

kantakieleen 

Lähde PU PFU PFP PFV Vksm. Mksm. 

Kettunen & 
Vaula 1938 

4000 eKr. 2500 eKr. 1000 eKr. 200 eKr.   

Toivonen 1953 3500 eKr. 2500 eKr. 1500 eKr. 1000 eKr. 500 eKr.  
Décsy 1965 4000 eKr. 2500 eKr. 1500 eKr. 400 eKr. 1 jKr. 1000 jKr. 
Hajdú 1975 4000 eKr. 2000 eKr. 1500 eKr. 500 eKr.  1 jKr. 
Korhonen 1981 4000 eKr. 3000 eKr. 2000 eKr. 1500 eKr. 1000 eKr. 1 jKr. 
Antila 1989 7000 eKr. 5000 eKr. 3000 eKr. 1500 eKr. 1250 eKr.  
Taageperä 1994 4000 eKr. 2100 eKr. 1500 eKr. 1400 eKr. 1000 eKr.  
Janhunen 2000 7000 eKr.      
Kallio 2006 3650 eKr.    1000 eKr. 1 jKr. 

Käytetyt lyhenteet: PU (Uralilainen kantakieli), PFU (Suomalais-ugrilainen kantakieli), PFP 
(Suomalais-permiläinen kantakieli), PFV (Suomalais-volgalainen kantakieli), Vksm. 
(Varhais-suomen kantakieli) ja Mksm. (Myöhempi suomen kantakieli). Lähteet: Kallio, P., 
2006 (tiedot koostuvat pääasiallisesti arkeologisista tiedoista) ja Anttila, R., 1989:301. 
 

Taulukko 4. Uralilaisesta kantakielestä myöhempään suomen 
kantakieleen 
 Varhais-

kantasuomi 

Nykysuomi  PU PFU 

1 alk. š h 15 -oxį -uxi 

2 alk. ś s 16 äx ee 
3 alk. tš h 17 -VvC -VVC 
4 kesk. tš t 18 ax / åx oo 
5 päät. -Vm -Vn    

6 mt nt    

7 kt ht  PFU PFP 

8 pt ht    

9 ln ll 19 päät.- e päät. -i 
10 päät. -ti -si 20 į e’’ 
11 sn ss 21 įį oo 
12 oo uo 22 w v 
13 ee ie    
14 eü öü    

Käytetyt lyhenteet: alk. = alkava, kesk. = keskeinen, päät. = päätteellinen, V = vokaali, v = 
toinen vokaali kuin V, C = konsonantti. Lähteet: Abondolo, D., 1998:107–108, 155, Kallio, 
P., 2000. Posti, L., 1953, Sinor, D., 1988:486. De Smit, M., 2004:56–58. 
 
Taulukot haettu lähteestä Piispanen, P., 2008. 
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10. Liite F – Arabialaiset ja heprealaiset kirjaimet 

 

Taulukko 1. Arabialaiset ja heprealaiset kirjaimet ja äänteet 
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11. Liite G – Mokšan ja ersän fonetiikasta – venäläinen kyrillinen 

kirjaimisto (nettiapuviite: Mokšan kielen fonologiasta)

Taulukko 1. Mokšan ja ersän ääntämykset 
 

Kirjain Mokša Ersä Nimi 

е E, YE, É Yeh 
ё YO Yoh 
и I Ee 
ю JU Yu 
я JA, Ä Yah 
   
й J И краткое 

   
э E, È Eh 
о O Oh 
ы JI Еры 
у U Ooh 

A а A Ah 
х H Khah 
   
ъ kova ääni ’’ твёрдый знак 
ь pehmeä ääni ’ мягкий знак 
   
Б B Beh 
Ч ч CH Cheh 
д D Deh 

Ф ф F Ef 
г G Geh 
к K Kah 
л L El 
м M Em 
н N En 
п P Peh 
р R Err 
с S Es 
ш SH Shah 
щ SCH Shchah 
т T Teh 
ц TS Tseh 
в V Veh 
З Z Zeh 
ж ZH Zheh 

 


