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Partitiiviverbit I 

odottaa ajatella katsoa 

rakastaa pelata juhlia 

etsiä ajaa  soittaa (+musiikkisoitin) 

opiskella auttaa käyttää 

puhua (kieltä) harrastaa kuunnella 

 

Pane sanat suluissa partitiiviin: 

Malli: Minä opiskelen (suomi) _______. → Minä opiskelen suomea. 

1) Me odotamme (bussi) _________________________________________________________________ 

2) Minun poikani pelaa (jalkapallo) ________________________________________________________ 

3) Jonna rakastaa hänen (mies) ____________________________________________________________ 

4) Lapset auttavat (äiti) __________________________________________________________________ 

5) Osaatko puhua (espanja) ______________________________________________________________? 

6) Minä etsin (uusi työpaikka) _____________________________________________________________ 

7) Joka ilta naapurini soittaa (kitara) ________________________________________________________ 

8) Minä harrastan (lukeminen, piirtäminen) __________________________________________________ 

9) Matkalla kotiin minä kuuntelen (musiikki) _________________________________________________ 

10) Koko perhe juhlii lapsen (syntymäpäivä) __________________________________________________ 

11) Koulussa me opiskelimme (kuvataide) ____________________________________________________ 

12) Hän ajattelee (kaveri) _________________________________________________________________ 

13) Huomenna minä ajan (auto) ____________________________________________________________ 

14) Illalla me katsomme (elokuva) __________________________________________________________ 

15) Työpaikalla minä käytän (työpuhelin) ____________________________________________________ 

 

Partitiivi: jos sanan lopussa… 

1 vokaali  

(a, ä, o, ö, u, y, i) 

paitsi ’si’, joskus ’ia, ea, eä’ 

2 vokaalia (aa, ää, ie, ea, eä, yö, 

oi, io, iö, eo…) 

tai konsonantti (s, l, t, n) 

E tai SI 

a / ä ta / tä tta / ttä 

talo → taloa maa  → kirje  → 

koulu  → koulua museo  → osoite  → 

bussi  → bussia keittiö  → huone  → 

italia  → puhelin  → käsi  → 

pimeä  → kaunis  → vesi  → 

kylmä  → nivel  → vuosi  → 

vaikea  → lyhyt  → uusi  → 
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Partitiiviverbit II 

jatkaa kannustaa kokeilla 

neuvoa harkita kehua 

kiittää suunnitella inhota, vihata 

purra miettiä lyödä 

koskea häiritä arvostaa 

 

Pane sanat suluissa partitiiviin: 

Malli: Minä opiskelen (suomi) _______. → Minä opiskelen suomea. 

1)  Metsässä käärme puri (koira) __________________________________________________________ 

2)  Yritys tarjoaa hänelle työpaikan. Hän harkitsee (se) ________________________________________ 

3)  Minä inhoan (kipu) __________________________________________________________________ 

4)  Hyvä kaveri aina neuvoo (sinä) ________________________________________________________ 

5)  Pekka hermostuu ja lyö (hän) __________________________________________________________ 

6)  Kolari häiritsee (liikenne) _____________________________________________________________ 

7)  Tämä asia ei koske (sinä) _____________________________________________________________ 

8)  Arvostamme (hyvä laatu) _____________________________________________________________ 

9)  Koko viikonloppu mietin (asia) ________________________________________________________ 

10)  Lounaan jälkeen jatkamme (työ) _______________________________________________________ 

11)  Kohta on juhla. Minä suunnittelen (ohjelma) ______________________________________________ 

12)  Vanhemmat kannustavat (poika) ________________________________________________________ 

13)  Me kiitämme (te) ____________________________________________________________________ 

14)  Opettaja aina kehuu (minä) ____________________________________________________________ 

15)  Me kokeilemme (uusi peli) ____________________________________________________________ 

 

Partitiivi: jos sanan lopussa… 

NEN SI E 

sta / stä tta / ttä tta / ttä 

sininen →  kausi  → perhe  → 

keltanen  →  uusi  → vene  → 

ihminen  →  vuosi  → huone  → 

tavallinen  → vesi  → osoite  → 

sateinen  → käsi  → vaate  → 

iloinen  → susi  → ihme  → 

vihainen  → varsi  → laite  → 

 


