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1. Johdanto 

 

1.1 Tässä työssä verrataan nykysuomen ja uralilaisen kantakielen samanlaisuuksia ja 

eroja. Erityisesti kiinnitetään huomiota sanastoon ja jäljitetään alkuperäisiä kantauralilaisia 

sanoja käyttämällä historiallis-vertailevaa kielitiedettä tutkiakseen tiettyjä kiinnostavia 

kysymyksiä. 

 

Vertailuja tehdään monesta eri syystä: 

• Miksi kantauralilainen kieli ja nykysuomi ovat niin samanlaisia,
1
 ja onko tämä 

samankaltaisuus suurempi kuin toisissa kieliryhmissä (esimerkiksi 

indoeurooppalaisissa kielissä)? Muuttuiko kantauralilainen kieli hitaammin kuin 

kantaindoeurooppalainen kieli? Kielen muuttumisnopeus saattaa antaa tietoja 

varhaissuomalaisten asenteesta vieraiden (tai kansojen) kohtaan. Jos kielet ovat hyvin 

samanlaisia, niin muutoksia on jostain syystä ollut vähemmän. Se osoittaa myös, onko 

synteettisten ja analyyttisten sekä agglutinoivien ja fleksioivien kielten 

muuttumisnopeudessa eroja. 

• Onko vertailuissa otettu huomioon suomen vanhassa kirjakielessä dokumentoituja 

äännemuutoksia vai onko vertailuissa ainoastaan käytetty nykysuomalaisia sanoja? Jos 

on ainoastaan käytetty nykysuomalaisia sanoja, se saattaa antaa virheellisiä päätelmiä 

uralilaisen kantakielen alkuperäisistä sanoista. Vanha kirjasuomihan muistuttaa 

fonologialtaan hyvin paljon nykysuomea. Lukuun ottamatta vanhoja 

astevaihtelutapauksia nykysuomen ja vanhan kirjasuomen välillä
2
 ei ole paljon 

fonologisia eroja. Juuri tämä on luonnollisesti osa tutkimusongelmaa. 

• Johtavatko eri kielten syntyaikojen jäljittäminen eri metodeilla eri tuloksiin? Tulokset 

johtuvat ehkä siitä, miten painotetaan eri kielten sanojen tärkeyttä historiallisessa 

järjestelmässä vertailutyössä. 

• Ovatko suomalaiset tutkijat, jotka ovat tehneet suurimman osan analyysityöstä, olleet 

liian subjektiivisia johtopäätöksissään, minkä vuoksi nykysuomi ja kantauralilainen 

kieli näyttävät liian samanlaisilta? Kysymys on tärkeä ja aiheellinen, koska 

kantauralilainen kieli muistuttaa eniten ja yllättävän paljon juuri suomen kieltä. 

                                                 

1
 Nykysuomen kielen ja uralilaisen kantakielen samankaltaisuudesta löytyy luvussa 2.1 

2
 Kuten esimerkiksi: k : gh, luku : lughun jne. 
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Työn sana-analyysimenetelmässä on kuusi pääosaa: 

a. Sanojen valitseminen; valitaan tietyt sanat Swadesh-listalta. 

b. Sanojen ryhmittäminen suurempiin pääryhmiin aikakausien mukaan, jos mahdollista. 

Tällä tarkoitetaan, että yritetään objektiivisesti rajoittaa tutkittujen sukukielten määrää 

ryhmittämällä kognaatit pienempiin loogisiin kieliryhmiin. 

c. Kantasuomalaiset sanat jäljitetään käyttämällä tunnettuja ääntämysmuutossääntöjä. 

Näitä aikaisempia sanoja käytetään sitten kognaattien loppuvertailussa. 

d. Eri ryhmien sanojen vertaaminen. Tässä käytetään tilastollisia menetelmiä saadakseen 

todennäköisimmät alkuperäiset sanat. 

e. Päätelmien tekeminen – mikä oli kantauralilainen sana? Annetaan yksi tai kaksi 

todennäköistä vaihtoehtoa rekonstruktuoiduista sanoista joka tutkitusta sanasta. 

f. Tuloksien vertailu aikaisempiin julkaistuihin tuloksiin. Onko päätelmillä eroja 

aikaisempiin tietoihin? 

 

1.2 Työssä pyritään siis vastaamaan edellä esitettyihin kysymyksiin. Rajoitetaan tämän 

tutkimuksen ainoastaan sanastoon käyttämällä semantiikaltaan ikuisia sanoja, eli sanoja 

joiden oletetaan olleen olemassa ainakin kantakielen alusta asti. Tässä työssä ei perehdytä 

tyhjentävästi kieliopillisiin sääntöihin, vaan pääasiallisesti sanastoanalyysiin. On tärkeä ottaa 

huomio myös ääntämysmuutoksista. 

 

1.3 Sanotaan, että historiallinen lingvistiikka alkoi 1786 kun Sir William Jones antoi puheensa 

”Asiatic Society of Bengal” – kokouksessa
3
 (vaikka lingvistiikka sinänsä oli jo ollut olemassa 

ainakin Paninista lähtien). Kun sitten aloitettiin kielivertailujen tekeminen 1800-luvulla, niin 

syntyi historiallis-vertailevan kielitieteen metodi (comparative linguistics). 

Historiallis-vertaileva kielitiede on menestyksellinen ja lähes tieteellisin, vaikka statistinen, 

metodi päästääkseen selville kantakielten sanastosta. Oheiseen kuvioon – uralilaisten kielten 

perinteinen kielipuu uralilaisesta kantakielestä nykysuomen kieleen – olen kuvannut suomen 

                                                 

3
 ”The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of wonderful structure; more perfect than the Greek, more 

copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, 

both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so 

strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some 

common source, which, perhaps, no longer exists: there is a similar reason, though not quite so forcible, for 

supposing that both the Gothic and the Celtic, though blended with a very different idiom, had the same origin 

with the Sanskrit; and the old Persian might be added to the same family.” 
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ja uralilaisen kantakielen sukulaisuutta, sekä muut sukukielet, ja kielten puhujien arvioitua 

määrää. Lisää tietoja kielistä ja puhujamääristä löytyy netiltä (Bakró-Nagy, M., 2008). 

Sulkumerkkien väliin on laitettu kielen englantilaisen nimen. 

 

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. 

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. 
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� Luulajansaame (Lule Sami) – 2000 puh. 

� Piitimensaame (Pite Sami) – 20 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. 

� Suomalais-balttilaiset (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) 

� 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. 

  Kuten pystyy näkemään, puulla on kaksi päähaaraa: samojedilaiset kielet ja 

suomalaisugrilaiset kielet, jonka kummankin alkuperä oli varhaisempi uralilainen kantakieli 

(PU). Näistä kielistä on tuhansien vuosien aikana kehittynyt nykykielet, nykysuomi mukaan 

luettuna,
4
 eri kuvitettujen haarojen kautta. Kielten ajoittumiset on tutkittu monella eri 

metodilla. Sen sijaan, tietojeni mukaan, ei olla vertailtu kognaatteja PU:n ja nykysuomen 

välillä; kognaattien ja glottokronologian kautta voi pyrkiä arvioimaan kielten syntyaikoja 

tarkemmin, mikä antaisi lisätietoja kielten kehityksistä. 

1.4 Työn teoria on haettu monesta eri paikasta. On käytetty kirjoja, tieteellisiä artikkeleita ja 

nettisivuja, kuten voi todeta viitteistä. Tällä suhteellisen suurella viitemäärällä on ylitetty 

alkuperäiset suunnitelmat etsiessä tarkentavia lisätietoja. Mielestäni olen näillä viitteillä 

koonnut riittävän tieteellisen taustan selvittämään työn kysymykset. 

                                                 

4
 Nykysuomen löydetään paikalta: Suomalais-ugrilaiset —> Suomalais-permiläiset —> Suomalais-volgalaiset 

—> Suomalaisbalttilaiset —> Suomi. Nykysuomi on toiseksi suurin uralilainen kieli. 



 5 

1.5 Yleiset käytetyt lyhennykset ja termit työssä ovat: 

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

Diftoinguituminen – Kielellinen prosessi, jolla pitkät vokaaliäänteet ovat muuttuneet 

diftongeiksi suomen kielessä. 

Epähomogeenisuus – Ryhmän elementit eivät koostu ainoastaan samanlaisista osista. 

Glottokronologia – Metodi, jolla leksikostatistiikan kautta, vertaamalla Swadesh-

kognaatteja, selvitetään sukukielien kehitysaika toisistaan. 

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. 

Kognaatti – Kognaatit (lat. cognatus) ovat sanoja kahdessa kielessä, joilla on yhtenäinen, 

samaa tarkoittava sana, aikaisemmasta kantakielestä. 

Lingvistinen monogenesis – Teoria, että ensimmäinen ihmiskieli on kehittynyt jo ennen kuin 

puhuvat ihmiset muuttivat Afrikasta ympäri maailmaa. 

Metateesi – Sanamuutos, jossa kaksi tai enempi ääni tai tavu vaihtaa paikkaa toistensa 

kanssa. Esimerkki: flutterby (old English) —> butterfly (modern English). 

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

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. 

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

PS – Samojedin kantakieli, eli Proto-Samoyed Language. 

PU – Uralilainen kantakieli, eli Proto-Uralic Language. 

PUg – Ugrilainen kantakieli, eli Proto-Ugric Language. 

Superstraatti-teoria – Lauri Postin teoria, että tietyt uralilaiset kielet ovat muuttuneet sosio-

lingvististä syistä intensiivisistä yhteyksistä germaanilaisen kantakielen puhujien kanssa 

(Posti, L., 1953). 

Vksm. – Varhais-suomen kantakieli. 



 6 

2. Analyysi 

 

Analyysiosassa löydetään teoriaa, jota käytetään vastauksien löytämiseen. Tarkistetaan millä 

tavalla nykysuomi ja uralilainen kantakieli (PU) ovat samanlaisia tai erilaisia. Tutkitaan 

historiallis-vertailevaa kielitieteen metodiikkaa, uralilaisten kielten sukulaisuudet, ja päätetään 

kieliryhmien ajankohtia ja kielten äännemuutoksista, ennen kun jäljitetään PU:n sanastoa. 

Lopuksi tutkitaan myös PU:n muutostahtia glottokronologian metodiikalla. 

 

2.1 Nykysuomen kielen ja uralilaisen kantakielen samankaltaisuudesta 

 

On aluksi, ennen kun tutkitaan eroja, tarkistettava millä tavalla PU ja nykysuomi ovat 

samanlaisia (syntaksi, morfologia, fonologia, ja fonotaksia). 

 

2.1.1 Syntaktisella tasolla PU ja nykysuomi ovat yllättävän samanlaisia. Ilmeisin ero lienee 

että PU oli subjekti-objekti-verbi kieli, ja suomi on subjekti-verbi-objekti kieli. On kunnolla 

jäljitetty korkeintaan pari sataa uralilaisen kantakielen sanaa,1 mutta pystyy heti toteamaan 

suuria samanlaisuuksia PU:n ja nykysuomen sanojen välillä. Tehdään tästä myöhemmän 

tarkemman vertailun. PU:n sanastolla oli yleisesti muoto CV(V)CV(-CV) tai CV(V)CCV(-

CV) (jossa C tarkoittaa konsonantti, ja V tarkoittaa vokaali). PU:ssa, kuten suomessa, 

painotettiin useimmiten ensimmäistä tavua, ja sitten joka kolmatta, viidennettä jne. tavua. 

Numeraalipäätteet olivat yksikössä, kaksikossa2 ja monikossa. Uralilaisissa kielissä on yleinen 

kieltoverbi, liudennus ja tonaalisuuden puuttuminen. Suomeen on otettu suuri määrä 

lainasanoja kun näitä on tarvittu, ja nykyään kieli koostuu noin 20 % lainasanoista. Löydetään 

sanoja germaanisesta ja – balttilaisesta kantakielestä jo ennen 1000 eKr. ajalta, ja ehkä jopa 

pari tuhatta vuotta ennen tätä indoeurooppalaisesta kantakielestä. Löydetään myös varhaisia 

lainasanoja arjalaisesta, iranilaisesta ja muista kantakielistä luultavasti kampakeramiikan tai 

tekstiilikeramiikan mukana (Kallio, P., 2006). Suurin osa lainasanoista on toki nykyajoissa 

kotoisin ruotsin kielestä. Lainasanat kertovat paljon kiinnostavia tietoja puhujien 

                                                 
1 Rekonstruoidut sanat merkataan aina *-merkillä. 
2 Kaksikkopäätettähän ei enää käytetä suomessa, mutta edelleen saamen, samojedilaisten ja obinugrilaisten 

kielissä. 
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kulttuurisesta, sosiaalisesta ja tieteellisestä historiasta. Kuten tulee työssä paljastumaan PU:n 

ja suomen sanastot ovat yllättävin samanlaisia. 

 

2.1.2 Myös kielten morfologia on hyvin samanlainen. Kummatkin kielet ovat 

agglutinatiivisia, eli sanat ja niitten tarkoitukset perustuvat liittämällä yhteen (usein) suuren 

määrän pienempiä osia. PU:ssa oli kaksoispääteitä,3 jotka puuttuvat suomessa. PU:n ja 

suomen sijamuodot ovat suhteellisen samanlaisia: PU:ssa oli melko varmasti sijapäätteitä 

nominatiivi-, genetiivi-,4 akkusatiivi-,5 lokatiivi-,6 ablatiivi-7 ja latiivisijamuodoissa.8 (De 

Smit, M., 2004:58–59) Lisäksi on suomeen kehittynyt uusia sijamuotoja, jotka ovat enemmän 

monitahoisia ja abstraktisien konseptien kuvaamista varten. Uralilaisen kantakielen kolmen 

paikallissijan lisäksi on kehittynyt kuusi uutta paikallissijaa. Suomessa nämä sijamuodot ovat 

kehittyneet yhdistämällä vanhempia sijamuotoja. Suomessa on yhteensä 15 sijamuotoa ja 

PU:ssa oli ainoastaan 6 sijamuotoa.9 

 

  Kuten nähdään, sijamuotojen päätteet ovat melko samanlaisia. Nominatiivilla ei ole päätettä 

kummassakaan kielessä. Yksi ero on suomen ja PU:n akkusatiivipäätteillä.10 Monikon 

akkusatiivia ei ollut PU:ssa. Suomen adjektiivien komparatiivipääte,11 sen sijaan, on kotoisin 

PU:sta. Superlatiivipääte on uudempi muoto.12 Uralilaisissa kielissä on omistusliitteet. 

 

2.1.3 Pronominit ovat pysyneet melko muuttumattomana PU:sta, ja myös verbien persoona ja 

lukumerkit ovat hyvin samanlaiset. Sen sijaan, PU:n possessiivi-suffiksijärjestelmä oli 

monimutkainen ja on nykysuomessa paljon yksinkertaisempi. Suomessa löytyy myös 

enemmän modusmerkkejä kuin PU:ssa. Suomen imperfektimerkki -i on kotoisin PU:n *-j 

                                                 
3 Pääteet: *-k ja *-n 
4 Pääte: -n 
5 Pääte: *-m 
6 Pääte: *-nA. Suomen essiivi perustuu PU:n lokatiiviin. Sana alla perustuu PU:n *al-na sanasta. 
7 Pääte: *-tA. Suomen partitiivi perustuu PU:n ablatiivista. Sana takaa perustuu PU:n *taka-ta sanasta. 
8 Päätteet: *-k, *-s, *-j ja *-n . Sana luo perustuu PU:n *luo-k sanasta. 
9 Esimerkiksi suomen elatiivi (-stA) perustuu PU:n latiivi- ja ablatiivipäätteistä.  Lisäksi, PU:ssa oli paljon 

latiivipäätteitä ja niiden välillä oli mahdollisesti funktionaalisia eroja, mutta näitä ei enää voida jäljittää. 
10 Akkusatiivipääte on vieläkin –m eteläsaamelaisessa ja marin kielissä. 
11 Pääte: -mpA 
12 Superlatiivipääte löytyy ainoastaan suomen ja karjalan kielissä. 
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merkistä. Suomen 3. persoonan yksikön pitkä vokaali perustuu preesens partisiippiin (esim. 

lintu lentää on saatu sanoista lintu lentävä), vaikka PU:n 3. persoonan yksikön merkki oli 

todennäköisesti -Ø. 

 

2.1.4 Suomen kielen peruspiirteisiin kuuluu diftongiutuminen13 ja vokaaliharmonia. 

Diftongeja on yhteensä 18 kappaletta. Uudempiin kielimuutoksiin kuuluu astevaihtelu, joka 

on suomessa melko ainutlaatuinen.14 Tämän lisäksi on suomen kieleen ilmestynyt translatiivi-

, instruktiivi-, prolatiivi- ja komitatiivisijamuodot PU:n eri lokatiivien, latiivien ja adjektiivien 

päättymien yhtymien kautta. Infinitiivit ovat kotoisin vasta suomen kantakielestä. Verbien 

passiivimuotoja löytyy eri uralilaisista kielistä, mutta suomen –ttA passiivi löytyy vain 

itämerensuomalaisista kielistä. 

 

2.1.5 Fonologisella ja fonotaktisella tasolla muutoksia on PU:sta suomeen suhteellisen vähän. 

PU:lla oli 16 selkeätä konsonanttiääntä (Janhunen, J., 1982),15 mutta suomessa on ainoastaan 

13. Suomessa ja PU:ssa on kummassakin 8 vokaalisointia.16 PU:n a-ääni on kauan ollut 

kiistanalainen. Nähdään myöhemmässä luvussa, että sen kaksinymmärteinen olemassaolo 

vaikuttaa suuresti tuloksiin, kun jäljitetään PU:n sanastoa. Suomen kielessä lienevät diftongit 

ja vokaaliharmonia eniten luonteenomaiset piirteet, jotka kummatkin ovat vasta suomen 

kantakielestä kehittyneitä. Oheisiin taulukkoihin 1 ja 2 on koottu suomen ja PU:n tunnetut ja 

oletetut vokaali-, ja konsonanttiäänet. Toistetaan tarkasti tärkeimmät tunnetut äännemuutokset 

myöhemmässä luvussa. PU:n puheessa painotettiin ensimmäistä tavua, ja sitten kolmatta, 

viidettä ja niin edelleen samalla tavalla kuin nykysuomen kielessä (Sinor, D., 1988:480).

                                                 
13 Diftongiutumisen nähdään selvästi taulukossa 4. 
14 Se löytyy myös samojedin kielissä, mikä lienee rinnakkaisen kehityksen tulos, ja saamesta, jossa astevaihtelu 

on hyvin laaja ilmiö ja joka käsittää lähes kaikkia konsonantteja.  
15 Lisäksi on mahdollista että PU:ssa oli seitsemästoista konsonanttisointu: ”x” (Sinor, D., 1988:482). PU:ssa oli 

kakuminaalinen ja palataalinen affrikaatta (č ja ć) ja kakuminaalinen ja palataalinen sibilantti (š ja ś). Lisäksi oli 

myös olemassa palataalinen spirantti (δ’). 
16 Myöhemmät tiedot perustelevat että PU:ssa on myös ollut olemassa yhdeksäs vokaalisointu: ”a” (Sinor, D., 

1988: 481). 
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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 

labiaali 

dentaali 

kakum
inaali 

palataali 

velaari 

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 

labiaali 

dentaali 

alveolaari 

palataali 

velaari 

selvä 
pysähdys 

p t   k 

affrikaatta      
sibilantti  s    
nasaali m  n  η 
spirantti  δ   h 
lateraali  l    
vibrantti  r    
puolivokaali v   j  

 

  Nähdään taulukoista yleiskatsauksellisesti ääntämyserot. Kaikkien PU:n sanastoon kuluvat 

äänet on löydettävä taulukoista, kun päätetään rekonstruoidut PU-sanat. Näyttää siltä, että 

PU:n labiaalinen å ja ei-labiaalinen a on käytetty allofonina (Janhunen, J., 1981:221). Suomen 

h on oikeastaan glottaalinen spirantti. On todettava, että PU ja suomi ovat monella tavalla 

yllättävän samanlaisia. Edelleenkin jos vertaa esimerkiksi indoeurooppalaista kantakieltä 

nykyisiin jälkeläisiin kieliin; fonologiset, syntaktiset ja morfologiset erot tekevät 

ymmärryksen mahdottomaksi.17 

                                                 
17 *Tod kekluwos owis agrom ebhuget = Having heard this, the sheep fled into the plain, eli: Kuullen tämän, 

lammas pakeni pellolle. Esimerkki on otettu tarinasta Schleicher’s fable, joka on kirjoitettu rekonstruktuoidulla 

indoeurooppalaisella kantakielellä. Tämä antaa esimerkin siitä kuinka erilainen indoeurooppalainen kantakieli oli 

kaikkia nykyisiä jälkeläiskieliä, ja tarinaa ei voi ollenkaan ymmärtää (Lehmann, W. ja Zgusta, L., 1979: 455-66). 
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2.2 Historiallis-vertaileva kielitiede käytännössä ja sen ongelmat 

 

2.2.1 Miten päästään selville uralilaisen kantakielen sanastosta? Vertaamalla sanoja 

sukulaiskielistä, jotka kaikki perustuvat aikaisemmasta kielestä, voidaan jäljittää alkuperäistä 

kieltä, eli PU. Tätä metodiikkaa kutsutaan historiallis-vertailevaa kielitieteeksi (De Smit, M., 

2004: 9-20). Tässä historiallis-vertailevan kielitieteen metodissa on käytännössä neljä osaa 

(Fox, A., 1995, sivulta 60 alkaen18): 

1. Vertailukelpoisen datan latominen 

Ensiksi on päätettävä vertailupohja, ja mitä sanoja halutaan vertailla. Näitten sanojen on 

oltava niin varhaisaikaisia että ne ovat olleet olemassa sanastossa kantakielestä asti. Tämän 

takia Swadesh esittikin sanaluettelonsa. On tiedettävä mitkä kielet ovat sukukieliä, minkä 

näkee niitten syntaktisista, foneettisista ja kieliopillisista samankaltaisuuksista. 

2. Suhteitten ja vertailujen tekeminen 

Seuraavasti on päätettävä kuinka kielet ovat sukua toisillensa, eli päätettävä niitten tarkat 

suhteet. Puhutaan usein geneettisistä suhteista. Tämä tehdään usein kielipuun avulla. Tässä on 

otettava huomio historiallisiin lainasanoihin ja semanttisiin muutoksiin. Vertailupohjana on 

oltava ainoastaan alkuperäiset sanat joka kielestä, vaikka nämä sanat olisivatkin myöhemmin 

vaihdettu lainasanoihin. Tarvitaan tarkat kognaatit vertailuihin, joilla siis aikanaan on ollut 

samantapaiset tarkoitukset. Usein hyväksytään, saadakseen todennäköisempiä tuloksia, 

ainoastaan vertailuihin sanoja joilla on vähintään neljä kognaattia sukulaiskielistä. Lisäksi 

löytyy ensivertailussa johtolankoja foneemisista muutoksista tietyissä kielissä. Tämän 

perusteella on saatu esim. Grimmin sääntö, joka ilmaisee suhteen tiettyjen latinalaisten ja 

germaanilaisten kantasanojen välillä (lisää tästä myöhemmin). Sellaiset kielimuutokset ovat 

hyvin tavallisia. 

3. Kantafoneemien vahvistaminen 

Vertailussa on otettava huomio joka kielen ääntämysmuutoksista päästääkseen kielen 

alkuperäiseen sanaan. On otettava huomio muutoksien kontekstista ja muuttuvien foneemien 

ympäröidyistä foneemeista. Koska kielen ääntäminen yleisesti muuttuu hitaasti, on käsitettävä 

kehityskulun joka askel. Pääasiassa muutokset etenevät kolmella eri mekanismilla: split, shift 

ja merger (lisää näistä kappaleessa 2.4.2). Tällä menetelmällä yritetään tarkasti löytää joka 

kielen kantafoneemit. 

                                                 
18 Fox antaa ainoastaan kolme osaa, ja lisäsin ensimmäisen loogisen perusteluosan näitten lisäksi. 
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4. Kantafoneemien tärkeyden päättäminen 

Viimeiseksi käytetään joka kielen alkuperäinen sana vertailuissa. Käytännössä vertaillaan eri 

kielten alkuperäisiä foneemeja yksi kerrallaan, ja päätetään lopuksi todennäköisen ja 

statististesti merkitsevän kantakielen foneemin. 

 

  Toinen aikaisemmin käytetty analyysimetodi on mass lexical comparison, jossa vertaillaan 

sanoja hyvin monessa kielessä, mutta siihen ei perennytä tässä työssä.19 

 

2.2.2 Melko varmasti tullaan tulevaisuudessa saamaan selville yllättäviä tietoja 

varhaishistoriasta, esimerkiksi arkeologian, genetiikan ja kulttuurihistorian kautta. 

Varhaisaikaista kulttuuritasoa rekonstruoidaankin tutkimalla lainasanoja ja perussanoja 

kantakielessä. Perussanoihin kuuluu sanoja viidestä eri ryhmästä: a) tähdet, aika, ilmasto ja 

luonto, b) eläimet ja niitten tuotteet, c) puut ja kasvit, d) kehonosat ja e) perhe, koti ja kalustot 

(Fox, A., 1995:323). On siis huomautettava, että tiedot vanhojen kielten sanastosta antaa 

yllättävän tarkat tiedot puhujien tavoista, käytöistä ja kulttuuri- ja teknologiatasosta. 

 

2.2.3 Tässä luvussa esitetään kuusi väitöstä, jotka mielestäni tekevät analyysin vaikeammaksi. 

Lisäksi, esitetään tietoja, jotka liittyvät väitöksiin. 

 

1. Täytyisi aluksi identifioida kaikki nykykielet ja jo kuolleet kielet, jotka ovat sukua tämän 

alkuperäisin kielen kanssa. 

  On olemassa melko hyvät tiedot nykykielistä, jotka kuuluvat samaan uralilaiseen 

kieliryhmään. Näitä on tarkasti jaettuna identifioitu monta, ja niitä on luokiteltu 39 elävinä 

kielinä (Gordon, Jr., R. T., 2008). Lisäksi jaetaan nämä pienempiin kieliryhmiin: Suomi 

(11),20 Unkari (1), Mari (2),21 Mordva (2),22 Permi (3),23 Saame (11),24 Samojedi (7),25 Hanti 

                                                 
19 Metodin pääedustajat olivat Joseph H. Greenberg ja Merritt Ruhlen.  
20 Suomi, karjala, aunuksen karjala, lyydi, vepsä, inkeroinen, vatja, eesti, võro-setu ja liivin kieli. 
21 Länsi-mari ja itä-mari. 
22 Ersä ja mokša. 
23 Udmurtti, komipermjakki ja komi. 
24 Etelä-saame, uumajasaame, piitimensaame, luulajansaame, pohjois-saame, inarinsaame, koltansaame, 

kiltinänsaame ja turjansaame.  
25 Pohjoiset: nenetsi, enetsi ja ngasani; Eteläiset: selkuppi, kamassi ja matori. 
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(1)26 ja Mansi (1). Tunnetaan myös muutama jo kuollutta sukukieltä, vaikka on mahdotonta 

tietää paljon näistä aikaisemmista jo täysin kadonneista sukukielistä, ja siksi ei perennytä 

näihin. Tarkemmat sukutiedot ja kielten puhujien määrästä saadaan Kuvio 1:stä. 

 

2. Pitäisi olla tiedot kuinka monta puhujaa joka kielellä on, jotta voisi päättää mitenkä suuri 

merkitys joka kielellä on ollut sen tulevaan levitykseen ja ympäristöön. 

  On ainoastaan olemassa tarkat tiedot nykykielten puhujien ryhmien suuruudesta. Kaikkien 

uralilaisten kielten puhujia on noin 20 miljoonaa. Suurimmat ryhmät ovat unkarilaiset, 

suomalaiset ja eestiläiset. Ei voi tehdä johtopäätöksiä varhaiskielistä ja näitten merkityksestä 

kielten leviämiseen, ja ei myöskään voi antaa suurimmille kielille suurempaa tarkoitusta. 

 

3. Sen jälkeen kannattaisi ryhmitellä näitä keskenään suurempiin ryhmiin, ja sitten rakentaa 

tietopuu joka kielen kehittymisestä vielä varhaisemmasta kielestä. Tämän tehden on siis jo 

oltava paljon kielikehityksen tietoja pienistäkin kielistä. 

  On olemassa melko tarkat tiedot kielten - jopa pienten kielten - kehityksestä uralilaisesta 

kantakielestä lähtien, mutta on kuitenkin mahdotonta päättää milloinka pienet ihmisryhmät 

ovat lähteneet matkalle suuremmasta heimosta hitaasti kehittämään oman kielensä. Meidän on 

hyväksyttävä kielten jako suurempiin ryhmiin, määriteltävä näitten sunnilliset 

jakautumiskohdat, sekä käytettävä kantakieltä jos mahdollista. 

 

4. Täytyisi olla tiedot joka kielen ääntymismuutoksista, esimerkiksi tiettyjen konsonanttien 

ääntämyksestä, (usein) vuosituhansien aikana, ja myös ymmärtää miksi tietyt 

ääntymismuutokset jäävät pysyviksi. 

  Tunnetaan parhaiten ehkä suomen kielen ääntämysmuutokset. Vertaamalla fonologisia 

samanlaisuuksia voidaan jäljittää yleisiä ääntämysmuutoksia, mutta tämä on rasittava tehtävä. 

Valitettavasti on huomattavia puutteita pienempien kielten äännehistoriasta. 

 

5. Pitäisi olla tiedot eri kielten sanastosta ja lausunnan vaikutuksesta eri kielten puhujien 

yhteyksistä naapureitten kanssa, koska kehitys saattaa nopeutua tai muuttaa suuntaa tämän 

takia. 

  Näitä tietoja, eli sosio-lingvistisiä vaikutuksia, löytyy jonkin verran, mutta jälleen puuttuu 

tarkempia tietoja pienemmistä kielistä. 

                                                 
26 Hanti ja Mansi ovat Obinugrilaisia kieliä. 
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6. Lopuksi pitäisi verrata eri suurten kieliryhmien sanastoa keskenään samasta aikakaudesta, 

ja hitaasti mennä taaksepäin ajassa oletetun uralilaisen kantakielen ajalle. 

  Tämän voidaan tehdä nykyaikaisilla kielillä. Koska on myös olemassa aika tarkat tiedot 

kielten kehityksestä ja historiasta, niin voidaan siitä lähteä analyysissä taaksepäin ajassa. 

 

  Näitten tietojen avulla saatetaan päättää mitenkä kannattaa menetellä analyyseissä 

päästääkseen PU:n sanastoon. Koska on olemassa paljon puuttuvia tietoja, niin paras 

metodiikka lienee statistinen analyysi ja vertailu sanoista eri suurempien kieliryhmien välillä. 

Meinaan siis, että ei kannata ottaa murteita mukaan analyyseihin ja kannattaa aluksi ottaa 

sanoja vain hyvin tunnetuista nykykielistä. 

 

  Tämä tarkoittaa, että tässä tutkimuksessa käytetään ainoastaan nykykieliä. Päätelmä on, että 

statistinen metodi on parhain työskentelyväline. Vaikka onkin olemassa nykyhetkessä 

suurempia kieliä, niin ei voida antaa näille suurempaa tarkoitusta kuin pienille kielille kun 

verrataan kieliä historiallis-vertailevalla kielitieteellä. Entä sitten kielet joilla on hyvin pienet 

erot, kuten esimerkiksi suomen kieli ja Tornionlaakson suomen kieli? Katsotaan näitä 

ainoastaan kahtena eri murteena, ja otan tämän takia vain suomen kielen mukaan analyysiin. 

 

  Minua on aina ihmetyttänyt se, että uralilaisen kantakielen sanasto on hyvin samanlainen 

kuin suomen kielen sanasto. Saattanee olla niin, että koska suuri osa uralilaisista 

kielitutkijoista on suomalaisia, on ehkä subjektiivisesti annettu suomen kielelle liian suurta 

voimaa luoda alkuperäisen kielen - PU:n - sanastoa. Analysoidaan statistisesti käytettyä 

menetelmää vertaamalla niin monta kieliryhmää kuin mahdollista ja otetaan myös huomio 

ääntymismuutoksiin. Tutkituilla kielillä pitää olla edustavasti suuri maantieteellinen levitys. 

 

2.3 Kielten ajoittamisesta 

 

Kuinka vanha sitten uralilainen kantakieli on? Pyritään tässä luvussa lyhyesti tutkimaan 

sukukielten jakautumiskohdat PU:sta nykysuomen kieleen saakka. Kaikkien uralilaisten 

kielten muinaisaikainen alkuperä on uralilainen kantakieli. Todenmukaisesti on niin, että 

uralilainen kantakieli, jota luultavasti puhuttiin suurella maantieteellisellä alueella, ajan 

mukaan otti käyttöönsä murteita, ehkä siihen syynä yhteydet toisten kielten kanssa. Nämä 



 14 

murteet muuttuivat vuosien mukaan omiksi kieliksi siirtyvien ihmisten mukana, mikä onkin 

luultavasti tärkeä osa uusien kielien kehittymisessä (Itkonen, E., 1966). 

 

  Jakautumiskohtia on monta: uralilainen kantakieli (PU), jota puhuttiin noin 4000 eKr., 

jakautui suomalais-ugrilaiseen kantakieliin (PFU) ja samojedin kantakieliin (PS) noin 3000 

eKr. PFU muuttui suomalais-permiläisiin kantakieliin (PFP) ja unkarilaisiin kieliin (PUg) 

noin 2500 – 3000 eKr. PUg jakautui obinunkarilaisiin kantakieliin (POU) ja unkarin kieleen. 

PFP jakautui noin 2000 eKr. suomalais-volgalaisiin kantakieliin (PFV), muuan muassa marin 

ja mordvan kieliin, ja permiläisiin kieliin, esimerkiksi komin kieli. PFV muuttui 

itämerensuomalaisiin kieliin ja saamelaisiin kieliin. Tällä aikaa kehittyi varhais-suomen 

kantakieli (Vksm.). Vksm. muuttui lopuksi myöhempään suomen kantakieleen (Mksm.), joka 

nykyään on nykysuomen kieli (Janhunen, J., 2001). 

 

  Täysin tarkkoja tietoja kaikkien kielten sukulaisuudesta ei ole vielä olemassa. Tämä johtuu 

varhaisaikaisen kirjoitetun kielen puutteesta (mikä ei ole ongelma esimerkiksi 

indoeurooppalaisen tai seemiläisten kantakielten tutkimisessa). Vertailut kielten välillä 

johtavat joskus ristiriitaisiin johtopäätöksiin, edelleenkin silloin kun verrataan genetiikan, 

arkeologian ja sanatutkimusten tuloksia. Lisäksi löydetään PU:sta kehittyneitä paikallissijoja 

joskus nuorissa kielissä ja joskus vanhoissa kielissä ilman selvää kehitystietä.27 Perinteinen 

sukupuumalli on vähemmistön mukaan epäselvä (Salminen, T., 1999). Tutkijat ovat aikojen 

myötä olleet eri mieltä varhaiskantakielten yksityiskohtaisista vuosiluvuista. Lingvistiset ja 

arkeologiset tiedot osoittavat että kaikki uralilaiset kielet ovat kehittyneet noin 4000 eKr. 

lähtien. Kutsutaan tätä ensimmäistä kieltä uralilaiseksi kantakieleksi. Ei ole tarkempia tietoja 

tämän kielen syntypaikasta, mutta oletetaan että sen puhujien alkuperäinen maantieteellinen 

alue on ollut mustan meren pohjoisella puolella, Volgajoen alueella (E. Itkonen, 1966). 

Puhujat luultavasti koostuivat enemmästä kuin yhdestä kansasta (esim. obinugrilaiset, 

itäbalttilaiset ja eurosiperialaiset). Luulenkin tämän epäyhtenäisyyden (epähomogeenisuuden) 

osittain olevan syy arkeologian ja kielitutkintojen ristiriitaisille tuloksille. Kun kantakielen 

puhujat ovat maantieteellisesti levinneet eri suuntiin, löydetään uudempia kantakieliä. 

 

                                                 
27 Uudempia l:llä alkavia paikallissijoja löytyy marin, permiläisissä ja joskus ugrilaisissa kielissä, mutta silti ei 

mordvan ja saamen kielissä. Marin ja mordvan kielethän ovat samanaikaisia suomalais-volgalaisen kantakielen 

kanssa, kun taas suomen ja saamen kielet ovat nuorempia kieliä (aikaisia kantasuomen kieliä). 
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  Oheiseen taulukkoon 3 on koottu oletetut jakautumiskohdat eri kieliryhmiin uralilaisesta 

kantakielestä myöhempään suomen kantakieleen saakka. 

 

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. 
 

  Voidaanko olla varmoja siitä, että uralilainen kantakieli tosiaan on vanha kieli? Uralilaiset 

kielet ovat hyvin suurelle alueelle levittyneitä ilman maantieteellisiä yhteyksiä. Oletan, että 

uralilaisen kielen puhujat ovat erottuneet toisistaan koska sekaan on tullut myöhempiä 

maahanmuuttajia, luultavasti indoeurooppalaisia, jotka siis eivät olleet uralilaisia puhujia. 

Nämä maahanmuuttajat olivat loogisesti useampia, tai kuitenkin korkeammalla kulttuurisella 

tasolla, kuin uralilaiset puhujat. Samalla tavalla ovat jakaantuneet esimerkiksi Khoi-San 

kielten puhujat Afrikassa maahanmuuttajien vaikutuksesta (Barnard, A., 1988). 

Se saattaa viitata siihen, että PU, tai sen jälkeläiskielet, ovat vanhempia kuin 

maahanmuuttajien kielet, mutta tarkempia päätöksiä voi tämän perusteella vain tehdä 

kielikunnan maantieteellisestä alkuperäisyydestä. Lisäksi löydetään PU:sta ainoastaan sanoja, 

jotka viittaavat kivikautisiin kulttuureihin, minkä vuoksi PU on ollut käytössä alkukantaisissa 

oloissa. Sanoisin jopa, että PU on vanhempi kuin indoeurooppalainen kantakieli tästä ja 

muista syistä, kuten tullaan näkemään. 

 

  On myös olemassa vielä varhaisempia, sanoisimmeko, epäsovinnaisia arviointeja PU:n 

alusta ja sen maantieteellisestä levinneisyydestä (Pääbo, A. 2003), mutta nämä saattavat 

mennä liian pitkälle tunnetuista tosiasioista. Voi kuitenkin olettaa, että taulukossa arvioitu 
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uralilaisen kantakielen alku 4000 eKr. ei ole liian varhainen. Kallion lingvistisen 

paleontologian metodiikka lienee tarkin ajoittamismetodi. Hänen mielensä mukaan kuitenkin 

on ongelmallista, että uralilainen kielitaso on lähes identtinen uralista varhais-suomeen; ei siis 

nähdä ”mihin kielentasoon tietty sana on kulloinkin lainattu”. Tämän vuoksi on vaikea päättää 

jakautumiskohdat liian tarkkaan. 

 

  Tästä ajasta on vaikea päästä ajassa taaksepäin löytääkseen suuremman kantakieliryhmän, 

johon PU kuulunee. Teoreettiset suuremmat ryhmät ovat: uralilainen-jukagiirinen, 

indouraalinen, euroaasialainen, nostraattinen, uralilainen-altailainen ja uralilainen-

siperialainen kieli (Anttila, R., 1989:320), ja lähes mahdotonta päästä, jos oletetaan 

lingvistinen monogenesis, maailman kantakieleen (eli maailman ensimmäiseen kieleen). 

Oletan että ihmiset ehkä ovat levinneet jo Afrikasta ennen puheen kehitystä, minkä vuoksi 

saattaa olla olemassa useita kantakieliä ympäri maailmaa. Verrattuna maailman pitkään 

historiaan PU kuuluu kuitenkin uudempiin kieliin. Jossakin on ollut olemassa vielä 

aikaisempikin kieliryhmä, mutta sen jäljittäminen on tämän työn ulkopuolella, vaikka 

jäljitetään myöhemmin kielten ajoitusta glottokronologian metodiikalla. 

 

2.4 Tunnetut äännemuutokset suomen kielessä 

 

Tässä luvussa pyritään esittämään tärkeimmät ääntämysmuutokset PU:sta nykysuomen 

kieleen. Käytetään sitten näitä tietoja kantasuomen sanojen jäljittämiseen, joita sitten 

käytetään vertailuissa sukukielten kognaatteihin. Kielitutkimukset osoittavat, että varhais-

suomella ja nykysuomella on suhteellisen vähän eroja vokaaleissa, ja jonkin verran enemmän 

konsonanteissa. Nämä äännemuutokset johtuisivat luonnollisista sisäisistä kielimuutoksista ja 

vaikutuksista puhujien yhteyksistä Kantagermaanilaisiin (tai jopa Paleogermaanilaisiin) ja 

Kantabalttilaisiin (Lauri Postin superstraatti-teoria; Kallio, P., 2000 ja De Smit, M., 2004:55–

56), tai ehkä jopa sukupuuttoon kuolleisiin kieliin. Suomen kieli sai myös leksikaalisia 

vaikutuksia lainasanojen kautta. 
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2.4.1 Esitetään tärkeimmät fonologiset muutokset taulukossa 4 ja käytetään näitä tietoja 

lopullisessa kognaattien vertailuissa. 

 
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. 
 

  Osa näistä ääntämysmuutokset lienevät kotoisin noin 500 – 1500 eKr. ajalta, eli pronssiajalta 

asti. Lisäksi suomen kielessä diftongiutuminen on ilmeinen kehitys jos vertaa esimerkiksi 

eestin kieleen ja mitä tapahtuu yleisesti itä-suomessa (esim. Savon murteessa). Suomen 

vokaaliharmonia on myös myöhempi kehitys. Suomen infinitiivinen verbimuoto on kehittynyt 

liittämällä päätteen –tak verbivartaloon. Päätteelliset –Vm löytyy vieläkin esimerkiksi 

eteläsaamen kielessä, minkä vuoksi tämä ääntämysmuutos tapahtui suomessa vasta saamen 

kielen eroamisen jälkeen. 

 

2.4.2 Joskus löydetään ääntämysmuutoksia vertaamalla substantiivin genetiivi, partitiivi ja 

essiivi sijamuotoja. Esimerkiksi veden : vettä : vetenä ja suden : sutta : sutena. Näitten sanojen 

genetiivimuodot johtuvat myöhemmistä astevaihteluista. Partitiivi ja essiivi, sen sijaan, 

antavat vokaali- ja konsonanttivartalot, jotka saattavatkin olla hyvin varhaisia, ja johtuvia 

rinnakkaisista ääntämyskehityksistä. Kannattaa siis käyttää vain sanojen vartaloita kun tutkii 

historiallis-vertailevalla kielitieteellä, jotta ei harhaannu ääntämyksiin. 
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  Lisäksi löydetään monta esimerkkiä diftongiutumisesta, esim. uralilaisen kantakielen e-

vokaalit, jotka usein nykysuomen kielessä ovat ie tai ei-foneemi. Ajan mukaan on PU:sta 

hävinnyt konsonanttiääniä sen kehittyessään suomeksi; PU:ssa oli ainakin 16 konsonanttia, 

mutta suomessa ainoastaan 13. 

 

  Lingvistiikassa sanotaan, että on olemassa kolme eri suurempaa ääntämysmuutostyyppiä: 

merger, split ja shift. Merger tarkoittaa että kaksi ääntä tai ääniryhmää yhdistyy yhdeksi 

ääneksi, split että yksi ääni muuttuu kahdeksi eri ääneksi, ja shift että tietty allofoni muuttuu 

toiseksi foneemiksi.28 Suomen kielessä on annettu oletetut ääntämysmuutokset (Posti, L., 

1953). Nämä ovat erinomaisia tutkinnoissa, koska muutokset liittyvät usein vain 

itämerensuomalaisiin kieliin. Löytyy melko tarkat todisteet, että tärkeimmät 

ääntämysmuutokset ovat kotoisin ulkomaalaisista vaikutuksista, pääasiassa balttilaisesta ja 

germaanilaisesta kantakielistä. Voi helposti nähdä, että ehkä jopa pienempikin ryhmä 

maahanmuuttajia on vaikuttanut pienen suomen kantakielen puhujien puheeseen, koska 

varhaisajalta löytyy suuri määrä lainasanoja näistä kielistä. Jos maahanmuuttajilla oli 

korkeampi teknolooginen tai kulttuurinen taso, mikä vaikuttaa todennäköiseltä kun tarkistaa 

lainasanoja, niin heillä oli myös luultavasti vaikuttava sosiaalinen maine. Tavallaan, 

germaanilaisesta kantakielestä on kuitenkin tilapäisesti saattanut tulla paikallinen high 

language suomen kantakielen tilalle. On jopa esitelty teorioita, että PU olisi ollut suuren 

kauppaimperiumin high language, mikä selittäisi sen suuren leviämisen ja selkeät murteet 

(kielet). 

 

  Edellä esitettyjen ääntämysmuutostyyppien lisäksi kielellinen metateesi on melko tavallinen 

kielimuutos. Metateesi tarkoittaa, että kaksi ääntä tai tavua sanassa ovat muuttaneet paikkaa 

toisensa kanssa. Tämä johtunee yleisesti siitä, että puhuja ei ole täysin oikein muistanut harvin 

käytettyä sanaa, ja toistaa sen väärin, mikä on tullut pysyväksi muutokseksi. Tämä lienee 

helposti tapahtuvan pienelle puhujaryhmälle, joka ei käytä kirjoitettua kieltä. Esimerkkejä 

löydetään englannin kielestä sanasta ”bird”, joka oli alkuperäisin ”brid”, ja espanjan 

                                                 
28 Esimerkki shift:istä on Grimmin sääntö, joka tiedottaa, että latinalaisten sanojen p:llä alkavat sanat 

(esimerkiksi pater) ovat germaanilaisessa kielessä muuttuneet f:ksi alkaviksi sanoiksi (esimerkiksi: fater). Eli 

foneettinen ero on: pater (latin) <—> fater (germ.). Sääntö kertoo siis germaanilaisesta ääntämysmuutoksesta, 

jota ei ole tapahtunut latinalaisissa sukukielissä. Kummatkin kieliryhmät ovat kehittyneet rinnakkaisesti 

yhteisestä kantakielestä. 
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”palabra”, joka oli alkuperäisin latinan ”parabola”. (Raimo Antilla, R., 1989:75) Oletan, että 

myös uralilaisissa kieliessä on tuhansien vuosien aikana tapahtunut metateesimuutoksia ja 

ehkä näitä näkyy kognaattien vertailuissa. 

2.5 Uralilaisen kantakielen jäljittämisestä 

Tässä luvussa jäljitetään nykysuomen kieltä ajassa taaksepäin käyttämällä tietoja tunnetuista 

äännemuutoksista. Käytetään sitten tätä sanamuotoa vertailussa sukulaiskielten modernien 

kognaatteihin päästäkseni lopulta selville todennäköisistä uralilaisista kantakielen sanoista. 

 

2.5.1 Olen päättänyt verrata sukulaiskieliä joista helposti löytyy kognaatteja. Sen lisäksi 

näitten on oltava suhteellisen samanlaisia, vaikka panen etusijalle sen, että näillä on oltava 

 
KUVIO 2. Uralilaisten kielten 
puhealueet. Kielet on annettu 
englanniksi: Finnish = suomi, 
Estonian = eesti, Erzya = ersä, 
Khanty = hanti ja Hungarian = 
unkari. 
 

myös suuri maantieteellinen levitys, 

koska halutaan piirteitä kaikista eri 

kieliryhmistä. Valitut kielet ovat: 

suomi ja eesti (itämerensuomalaisia 

kieliä Pohjois-Euroopassa), pohjois-

saame (suomalais-lappalainen kieli Pohjois-Skandinaviassa), ersä (mordvalainen kieli Volga-

joen ympäristöllä Etelä-Venäjässä), mari (suomalais-volgalainen kieli Etelä-Venäjässä), komi 

(permiläinen kieli Pohjois-Venäjässä), hanti ja mansi (obinugrilaisia kieliä Uralinvuorten ja 

Ob-joen välillä Keski-Venäjässä), unkari (ugrilainen kieli Itä-Euroopassa) ja nenetsi (Pohjois-

samojedikieli Pohjois-Venäjässä). Ei oteta mukaan jukagiirisiä kieliä Koillis-Venäjästä, koska 

nämä ovat liian erilaisia ja näitten sukulaisuus uralilaisiin kieliin on kiistanalainen. Näitten 

kymmenten kielten alueet löytyvät KUVIO 2:stä (esitetty Wikipedia Commons-luvalla). 

 

2.5.2 Analyysi on ongelmallinen, koska ei tarkkaan tunneta sukulaiskielten 

ääntämysmuutoksia ja mitenkä ympäristö on vaikuttanut ääntämyksiin. Tieto sallisi 

sukulaiskielten kantakielten käyttöä vertailuissa, mikä johtaisi tarkempiin tuloksiin. Tämä on 

siis oletuksissa virhelähde ja saatan siksi harhaantua johtopäätöksessäni minun ollessani 

pakko käyttää sukukielten moderneja sanoja. Tullaan kuitenkin näkemään, että sanojen 
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jäljittämisessä pääsee hyvin pitkälle tunnetuilla ääntämysmuutoksilla ja statistisilla 

vertailuilla. 

 

2.5.3 On todettava, että pohjois-saamen vokaalit ovat muuttuneet paljon verrattuna toisiin 

kieliin, ja löydetään siitä paljon uusia diftongeja. Diftongiutuminen on suomen kielessä 

erikoispiirre, jota ei löydy eestin kielessä. Saamen tai suomen tutkimisessa on siis ensiksi 

päätettävä onko aikaisempi diftongiutuminen tapahtunut. Mansin kielestä löytyy pitkiä 

vokaaleja ihan kuten eestin kielessä. Ersän, marin, komin ja hantin kielistä on usein hävinnyt 

sanojen loppuosa (usein vokaali). Permiläisissä kielissä on hyvin monimutkainen 

vokaalikehitys ja eroja näitten kognaateissa toisten sukukielten kanssa on odotettavissa. Nämä 

kielet sopivat hyvin vertailuihin ja otetaan erityisesti huomio kognaattien vertailuissa näihin 

kieliin. Unkarin kieli, sen sijaan, on hyvin erilainen, mikä johtunee tämän intensiivisistä ja 

läheisistä vaikutuksista indoeurooppalaisista kielistä - tämän takia ei oteta suurta huomiota 

unkarin sanoihin. Myös nenetsin kieli on hyvin erilainen ja otetaan siihen huomiota 

ainoastaan vähäisessä määrin. Otetaan analyysissä huomio kaikista näistä tekijöistä. 

 

2.5.4 Uudet sanat kehittyvät vasta kun niitä tarvitaan. Esimerkki tästä on sana meri, joka ei ole 

ikuinen sana, vain se on ilmestynyt vasta kun kielen puhujat ovat saaneet tietoonsa, että on 

olemassa suuri, sininen, ilmeisesti rajaton vesi, eri meri. Kannattaa siis verrata ikuisia sanoja 

eri kieliryhmistä. Löydetään sanat, joilla on sama alkuperä sukulaiskielissä, eli kognaatit, 

ottamalla huomio semanttisiin muutoksiin vuosituhansien välillä. 

 

  Uralilaisen kantakielen jäljittämisessä, mitä sanoja kannattaa analysoida? Oletetaan, että on 

olemassa sanoja jotka ovat tavallaan olleet ikuisia sanoja ihmisten sanastossa. Näihin sanoihin 

kuulunee muun muassa ruumiinosat, numerot, luonnonpiirteet, ja perustavanlaatuiset verbit 

kuten mennä, elää ja kuolla. Swadesh esitti aikoinaan sanaston näistä oletetuista ikuisista 

sanoista.29 (Swadesh, M., 1950 ja Swadesh, M., 1952). 

 

  Aluksi valitaan tutkimukseen kiinnostavia sanoja Swadesh-listalta. Oheiseen taulukkoon 1 

on koottu kognaatteja suomen kielestä ja valituista sukukielistä, sekä aikaisemmin raportoidut 

                                                 
29 Tämän yleisen sanalistan, mikä koostuu yhteensä noin kahdesta sadasta sanasta, esitti Morris Swadesh, 

glottokronologian kehittäjä, 1940-50-luvulla, ja sitä sen takia kutsutaan Swadesh-listaksi. 
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uralilaisen kantakielen sanat.30 Tutkitaan muutama näistä kunnolla jaksoissa 2.5.6.1–2.5.6.5 

(2.5.6). 

 

Taulukko 5. Kognaatit 
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*tuli tuli tuli dolla tol tul tyl- - - - tu 

*kala kala kala guolli kal kol - kul kul hal xalya 

*pesä pesä pesa beassi pize pəžaš poz pel pit'ii fészek pyidya 

*käti käsi käsi giehta ked´ kit ki köt kaat kéz - 

*śilmä silmä silm čalbmi śel´me šinča śin sem sam szem sæw° 

*süli syli süli salla sel´ šülö syl löl täl öl tyíbya 

*sïxni suoni soon suotna san šün sën lan taan ín te' 

*luwi luu luu - lovaža lu ly loγ luw - le 

*mïksa maksa maks - makso mokš mus muγəl maat máj mud° 

*kunśi kusi kusi gožža - kəž kudź kos- końć- húgy - 

*meni- mennä minema mannat - mija- mun- mən- men- megy-
/men- 

myin- 

*elä- elää elama eallit - ila- ol- - - él- yilye- 

*kaxli- kuolla koolma - kulo- kola- kul- kol- kool- hal- xa- 

*śüδäm sydän süda(m) - - šüm śələm səm - szív cердце 

*ykte yksi üks / 
üht- 

okta, 
ovtta 

vejke ikte ət'ik ĭt akva egy oдин 

*kakta kaksi kaks / 
kaht- 

guokte kavto kokət kyk kät kityg kettõ/ 
két 

два 

*jäŋe jää jää jiekŋa, 
jieŋa 

- ij ji jöŋk - jég лед 

*täje täi täi dihkki - tij toj tögtəm - tetű - 

 

 

 

                                                 
30 On todettava että useimmat lähteet, esimerkiksi Janhusen työt, antavat tietoja ennen kaikkea PFU:n sanastosta 

ja ei PU:sta. 
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2.5.5 Kuinka paljon samanlaisia kognaatteja on yleisesti kielten välillä? Käyttäen lyhyempää 

Swadesh-listaa on todettu, että läheisillä murteilla on ainakin 90 % cognacy rate 

(samanlaisuutta). Kielet slaavilaisessa, romaanisessa, germaanisessa ja turkkilaisessa 

kieliryhmissä ovat eronneet ja kehittyneet noin 1500–2000 vuoden aikana, ja näillä on 70–80 

% samanlaisuutta. Indoeurooppalaisilla kielillä, jotka ovat eronneet ja kehittyneet 5000–6000 

vuoden aikana, on noin 25–30 % samanlaisuutta. Uralilaisilla ja altailaisilla kielillä on vain 

10–20 % samanlaisuutta. Tämä tarkoittaa, että kognaatit ovat hyvin erilaisia uralilaisten 

kielten välillä. On suhteellisen harvinaista, että kognaatit ovat samanlaisia. Lopuksi oletetaan, 

että nykykielillä ja teoreettisilla ikivanhoilla kielillä, kuten nostraattisella kielellä, olisi 

vähäiset 5-9 % samanlaisuutta (Starostin, S., 1989). Käytetään näitä tietoja glottokronologian 

tutkimuksissa jaksossa 2.6. 

 

2.5.6 Tässä luvussa tehdään PU:n sanaston jäljittämistä käyttämällä kognaatteja ja historiallis-

vertailevaa kielitiedemetodiikkaa. Tutkitaan Kanta-Uralin sanoja *kunśi, *ükte, *mįkså, *kala 

ja *kaxli tutkiakseen suomen ja PU:n erot ja samanlaisuudet, sekä tutkiakseen onko oltu 

subjektiivisia suomen kohtaan alkusanojen päättämisessä. 

 

Taulukko 6. PU:n Kunśi ja kognaatit 
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** Unkarin sana on húgy - gy – ääni on yksi foneemi, ja kirjoitetaan foneettisesti δ’ 
(taulukossa Ð). ** Tähän on käytetty PS-sanaa (Sinor, D., 1988:485) nenetsin sanan tilalle, 
koska nykysanaa ei ollut löydettävissä. 
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2.5.6.1 Analyysi sanasta: *kunśi (suomi: kusi)(Janhunen, J., 1981:273) 

 

Suomen kusi-sana on raportoitu ”*kunśi” sanana kirjallisuudessa. Tämä ei kuulu 

Swadeshlistalle, mutta tutkitaan tätä sanaa koska sillä on kiinnostava ja hyvin dokumentoitu 

kehitys. Tehdään tässä itse analyysi ja verrataan aikaisempiin tuloksiin. Taulukoon 6 on 

laitettu löydetyt kognaatit valituista sukukielistä. Vertailussa nähdään heti, että ensimmäinen 

foneemi luultavasti oli k. Toinen foneemi oli o tai u. Kolmas foneemi on vaikeampi päättää, 

mutta se näyttää olevan s-kaltainen foneemi. Koska meillä on pohjois-saamesta žž, komista dź 

(pysähdys), mansista ńć ja unkarista δ’, on todennäköistä, että kolmas foneemi on ollut muu 

kuin suora s-ääni - sitä ennen on ehkä oltava puheessa selvä pysähdys, josta jälkeläiskielet 

olisivat kehittyneet ja minkä esimerkiksi dentaalinen t antaisi. Voisi ehkä olettaa, että 

nykysuomen sana olisi perustunut varhaisesta sanasta *kutši, tunnetun ääntämysmuutoksen tš 

> t kautta (4 taulukossa 4), tai / ja sitten sanasta *kuti muutoksen –ti -> –si kautta (10 

taulukossa 4). Kumpikaan vaihtoehto ei ole todennäköistä, koska ei löydy t-ääntä tai sen jälkiä 

mistään muusta uralilaisesta kielestä. Todennäköisempi on, että komin kielen kudz on 

kehittynyt myöhemmän metateesin kautta. Unkarin kirjoitettu gy onkin foneettisesti δ’, joka 

muistuttaa muitten kielten ääntä. Painotettu nś-ääni saattaisi tässä toimia alkuperäisenä 

äänenä. Se antaisi nähtävästi tarvittavat äänielementit päästääkseen helposti muutamaan 

uralilaiseen kieleen (eli nś —> ńć (mansi), žž (pohjois-saame), ž (mari), δ’ (unkari) ja ns 

(nenets)). On ehkä ollut ääntämysmuutos ns —> s, joka antaisi suomen, eestin ja hantin sanat. 

Sen sijaan, jos olettaa, että jossakin vaihteessa on ollut metateesi *kunsi —> *kusni, niin 

päästäisiin ehkä näitten kielten sanaan ääntämysmuutoksilla: ś  —> s (koska ś –foneemi 

muuttui suomen s-foneemiksi) ja sn —> ss (11 taulukossa 4;  siis *kunsi —> *kusni —> 

*kussi —> kusi), vaikka välivaihde onkin geminaattamuoto ss. Todennäköisemmältä näyttää 

siis siltä, että kolmas foneemi on ollut nś. Viimeiseksi, neljäs foneemi on oltava vokaali, ja 

luultavasti i tai y ja ei painettu. Tämä on olennaista, koska PU-sanat näyttävät usein päättyvän 

vokaalilla. Näitten perustelun / vertailujen pohjalta ehdottaisin, että PU-sana oli *kunśi. Juuri 

sama sana on aikaisemmin raportoitu. 
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Taulukko 7. PU:n ükte ja kognaatit 
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* Voitaisiin tämän nykysanan tilalle laittaa Kanta-Eestin konsonanttivartalon üht. Näkee, että 
Kanta-Suomessa ja Kanta-Eestissä on tapahtunut tunnettu ääntämysmuutos *kt —> *ht. ** 
Unkarin sana on egy - gy – ääni on yksi foneemi, ja kirjoitetaan foneettisesti δ’ (taulukossa 
Ð). *** Nenetsin sana on poimittu Nenetsin sanasto-listalta Internetiltä. Se on suunnilleen 
odin, joka on ilmeisesti nuori laina venäjän kielestä. 
 

2.5.6.2 Analyysi sanasta: *ükte (suomi: yksi)(Harms, R. T., 2008) 

 

Löydetään ehdotetusta sanasta suomen sanalle käyttämällä tietoja tunnetuista 

ääntämysmuutoksista tarvitsematta tehdä kognaattivertailuja. Looginen ketju PU:sta suomeen 

olisi, käyttämällä muutoksia 19 ja 10 taulukossa 4, *ykte —> *ykti —> yksi.31 Löydetään 

kuitenkin suomesta muodot yhtenä (essiivi) ja yhden (genetiivi), mikä viittaa siihen että PU-

sanan kehitys todennäköisesti on ollut monimutkainen. Essiivi saadaan muutoksella *ykte —> 

*yhte, (7 taulukossa 4). Nykysuomen genetiivin saadaan ykte-sanasta astevaihtelun kautta. 

Tämä tarkoittanee, että suomen ensimmäisen numeraalin kehitys ehkä on edäntynyt 

                                                 
31 Vaihtoehtona, lieneekö mahdollista että kehitys on ollut demonstratiivisen elementin, Swadesh-listan se-sanan, 

liittämisellä, mikä sitten merger-mekanismin kautta antaisi nykysuomen nominatiivisen numeraalin, mikä 

poistaisi ti —> si muutoksen täysin? Siis: *ykte —> *ykte-se —> *ykse —> yksi. Tämä lienee mahdollista 

koska sijamuodot ovat joka tapauksessa epäsäännöllisiä. Löydetään samalla tavalla mordvan kielessä objektin 

päätteen –n’t’, joka on kehittynyt PU:n *m-päätteestä liittämällä siihen demonstratiivisen elementin (Wickman, 

1955 ja Abondolo, 1998:184-218). Mordvin kielessä käytetään vain postpositioita, ei ollenkaan prepositioita 

(Sinor, D., 1988:107), jotta sanojen kieliopillistuminen tässä kielessä ja varmaan myös muissa uralilaisissa 

kielissä tapahtunee usein tällaisen kehityksen kautta. Tietyissä suomen murteissa onkin jo kehittymässä uusia 

sijamuotoja postposition kautta. Lisäksi, ehdotetut sanat *ykte-se ja *kakte-se kuulostavat äänteiltään tyypillisiltä 

PU:n sanoilta. Lisää esimerkkejä: sanat *kauka-ta, joka luultavasti oli kaukaa-sanan edelläkävijä, ja numeraalit 8 

ja 9, jotka perustuvat sanoista 10-2 (*kakte-ksa) ja 10-1 (*ükte-ksa) (Abondolo, D., 1988:168). 
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rinnakkaisen kehityksen kautta. Tarkistetaan lopuksi tuloksen todennäköisyyden 

kognaattivertailulla. Ensimmäinen foneemi vaihtelee kovasti kielten välillä, mutta se näyttää 

olevan pyöreä vokaali. Toinen foneemi on oltava k-ääni. Kolmas foneemi on oltava t-ääni ja 

viimeinen ääni on todennäköisesti e-vokaali. Ehdottaisin, että PU-sana oli *ykte. 

 

Taulukko 8. PU:n mįkså ja kognaatit 
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2.5.6.3 Analyysi sanasta: *mįkså (suomi: maksa)(Janhunen, J., 1981 tai Sinor, D., 1988:481) 

 

Ensimmäinen ääni on oltava m.  Toinen ääni näyttäisi a:lta tai u:lta (vaikka u ei pidä 

paikkansa, minkä kohta nähdään). Kolmas ääni on oltava k, ja neljäs ääni s. Viimeinen ääni 

näyttäisi a:lta, o:lta tai ə:lta, mutta ə ei löydy PU:sta. Juuri tämä viittaa siihen, että viimeinen 

ääni oli a/å-allofoni. Toinen ääni selviää ääntämysmuutoksien tutkimisella; on olemassa 

tunnettuja muutoksia joista on apua, nimittäin į (PFU) —> ë (PFP) (Sammallahti, P. in Sinor, 

D., 1988: 522). Tämä antaa meille loogisen kehitysketjun: *mįkså (PFU) —> *mëkså (PFP) 

—> *makså (PFV?) —> maksa (nykysuomi). PU-sana oli *mįkså tai *mįksa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Taulukko 9. PU:n kala ja kognaatit 
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2.5.6.4 Analyysi sanasta: *kala (suomi: kala)(Sammallahti, P., 1979) 

 

Tämä sana on myös annettu kålå-sanana (Sinor, D., 1988: 485), mutta PU:n a ja å lienee 

PU:ssa samanarvoisia ääniä. Äänteitten vertailu on hyvin yksinkertainen. Saadaan taulukosta 

heti äänet k, a, l ja a. Tämä sana on pysynyt lähes muuttumattomana kaikissa tässä tutkituissa 

uralilaisissa kielissä. Saamen diftongiääni on hyvin tunnusomainen sille kielelle ja sanalle 

myöhempi kehitys. Ehkä voidaan päättää, että viimeinen ääni oli ia tai ya, mutta olettaisin että 

nenetsin ya päättymä koostuu ä-äänestä - onkin tunnettu ääntämysmuutos PU:sta PS:ään -*å 

—> -*ä (Sinor,D., 1988:485), mikä tekisi PS-sanan *kålä ja myöhemmin xalya. PU-sana oli 

*kala tai *kålå. 

 

Taulukko 10. PU:n kaxli ja kognaatit 
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2.5.6.5 Analyysi sanasta: *kaxli (suomi: kuolla)(Janhunen, J., 1981:272) 

 

Nähdään, että sanan ensimmäinen ääni on oltava k. Unkari antaa jälleen h-äänen k-äänen 

tilalle; oletan että k —> h on unkarin kielessä ääntämysmuutos. Seuraavasta äänestä saadaan 

diftongiutumisen kautta suomessa oo —> uo (12 taulukossa 4), jotta Kanta-Suomen sana oli 

koolla. Voisi harhaantua luulemaan toista ääntä o:ksi tai oo:ksi, mutta tiedetään että jo PU:sta 

PFU:uun oli ääntämysmuutos åx/ax —> oo (18 taulukossa 4), jota ei PS:stä löydy. Nenetsin 

kielessä toinen ääni on vieläkin a. Toinen ääni on siis ollut yhdistys åx tai ax, koska voi 

olettaa, että kummatkin vokaaliäänet olivat samanarvoisia. Lisäksi nähdään, että neljäs ääni 

on ollut l. Viimeinen ääni on vaikeampi päättää. Tutkittu sana on verbi, ja suomen 

infinitiivimuodon pääte on – a. Infinitiivisen verbimuodon saatiin liittämällä *-tak 

verbivartaloon (k on myöhemmin kadonnut puheessa). Asia on silloin selvä koska on 

olemassa tunnettu ääntämysmuutos į (PU) —> ë (PFP) (20 taulukossa 4), mikä johtaa 

kehittymisketjuun: *kaxlį (PU) —> *koolë (PFU) —> *kool-tak (infinitiivimerkin 

liittäminen) —> *kool-ta (eliminaatio) —> koolla (assimilaatio) —> kuolla (nykysuomen 

sana diftongiutumisen kautta). PU-sana on ollut *kåxlį tai *kaxlį. Huomataan, että heti kun 

PU-sana muuttuu PFU-sanaksi, niin tulos muistuttaa enemmän nykysuomen kieltä. 

 

2.5 Kielten muutostahdista 

 

Tutkitaan lopuksi uralilaisten kielten muutostahtia glottokronologian metodiikalla. Koska PU 

ja suomen kieli näyttävät suhteellisen samanlaisilta, PU vaikuttaa ollen muuttunut hyvin 

hitaasti. Esitetään tässä luvussa ideoita siitä, miksi uralilainen kantakieli näyttänee muuttuvan 

hitaasti verrattuna indoeurooppalaiseen kantakieleen käyttämällä suhteellisen kiistanalaista 

glottokronologian metodia. Pyritään myös tarkistamaan, jos metodi toimii uralilaisten kielten 

kanssa, tai jos näillä kielillä on hitaan muuttumisen takia toinen glottokronologinen vakio 

(sillä olisi tieteellistä arvoa kehitysteorian kannalta; suomeen liittyvät glottokronologian 

tutkinnot näyttävät puutteellisilta). 

Toinen selitys Kanta-Uralin olennaiseen hitaaseen kehitykseen olisi tietenkin se, että se ei 

olekaan niin vanha kuin oletetaan. Nähtiin jo toki luvussa Kielten ajoittamisesta, että 

uralilainen kantakieli kuitenkin tosiaan näyttää olevan vanha kieli. Yritetään tässä luvussa 

käyttää glottokronologian metodia PU:n ajoittamiseen. 
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2.6.1 Kuten on mainittu, Morris Swadesh koosti sanalistan semantiikaltaan ikuisista sanoista. 

Hänen ensimmäinen lista koostui 200 sanasta, ja myöhempi, tarkempi lista vain 100 sanasta.32 

Näistä sanoista kehitettiin myöhemmin statistinen metodi, joka pyrkii luokittelemaan kahden 

kielen sukulaisuutta vertaamalla niitten sanaston samankaltaisuuksia: tätä kutsutaan 

leksikostatistiikaksi (Swadesh, M., 1955). Glottokronologia laajentaa leksikostatistiikan 

vertaamalla sanoja eri ajoissa päättääkseen muuttumisnopeuden, sekä niitten kantakielen 

ajoittamisen. Kielten sanat lasketaan muuttuneeksi, jos on pienintäkään ääntämysmuutosta. 

Näytettiin aikaisemmassa luvussa kuinka suuret kielenväliset erot ovat katsoen Swadeshin 

kognaatteja. Swadesh väitti että kaikkien kielten sanasto muuttuu pysyvällä vauhdilla. Kielten 

muuttumisnopeus kuvataan kaavalla: t = log c / 2 log r. 

 

  Kaavassa t on määrä tuhansia vuosia, c on osuus samanlaisia kognaatteja kielten välillä, ja r 

on glottokronologinen vakio, joka kuvailee osuuden säilytetyistä sanoista tuhannessa 

vuodessa. Glottokronologinen vakio on 0,86 (jos tarkasti on poistettu kognaateista lainasanat). 

Vakion mukaan vain neljätoista sadasta kognaatista muuttuu tai vaihtuu tuhannen vuoden 

aikana.. Se merkitsee myös, että kielten alkuperäinen sanasto on hävinnyt täysin 15–20 

tuhannen vuoden jälkeen. Otetaan esimerkkinä kaksi kieltä joilla on 70 % yhteisiä 

kognaatteja, mikä antaa c = 0,70. Kaava antaa esimerkkinumeroilla: 

 

log 0,70 / 2 log 0,86 = -0,357 / 2 x -0,151 = 1,182 tuhatta vuotta = 1182 vuotta. 

 

  Nämä kaksi verrattua kieltä erosivat toisistaan 1182 vuotta sitten, ja tämä on olennaista 

esimerkiksi kun verrataan indoeurooppalaisia kieliä. Näitten lisäksi metodi toimii myös 

hamito-semiittisessä, kiinalaisissa ja amerindin kielissä. Metodia on kuitenkin ankarasti 

arvosteltu, koska esimerkiksi islannin kieli muuttuu hyvin hitaasti ja sen c on 0,96, eli 

minimaalinen neljä islantilaista perussanaa sadasta muuttuu tuhannessa vuodessa.33 

                                                 
32 Swadeshin muokattu, lyhyempi lista koostui näistä sadasta sanoista: all, ashes, bark, belly, big, bird, bite, 

black, blood, bone, breast, burn, claw, cloud, cold, come, die, dog, drink, dry, ear, earth, eat, egg, eye, fat, 

feather, fire, fish, fly, foot, full, give, good, green, hair, hand, head, hear, heart, horn, I, kill, knee, know, leaf, lie, 

liver, long, louse, man, many, meat, moon, mountain, mouth, name, neck, new, night, nose, not, one, person, 

rain, red, road, root, round, sand, say, see, seed, sit, skin, sleep, small, smoke, stand, star, stone, sun, swim, tail, 

that, this, thou, tongue, tooth, tree, two, walk, warm, water, we, what, white, who, woman ja yellow (Fox, A., 

1995:286).  
33 Mielestäni ei kannata muutaman poikkeuksen takia jättää ottamatta huomioon tätä tieteellistä metodia. 
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  Myöhemmin on todettu, että metodi saattaa toimia lisäyksillä. Kognaatit on jaettava kolmeen 

eri ryhmiin koska ne muuttuvat eri nopeudella.34 Lisäksi, vaikka yleisesti tarkasti poistetaan 

kaikki lainasanat, niin kannattaa tietyissä tapauksissa hyväksyä myös synonyymit. Nykyisin 

säännellään kielten analyysia käyttämällä historiallisia tietoja, mikä poistaa suuren osan 

virheistä (esimerkin saadaan viitteessä: Gray, B.D. ja Atkinson, Q.D., 2003). Sosio-

historialliset tapahtumat ovat joskus syynä hyvin nopeisiin kielimuutoksiin; esim. englannin 

suhteellisen nopea ääntämysmuutos viikinkien ja normannien aikana tai albanian kielen nopea 

muutos intensiivisistä naapuriyhteyksistä; tämä johtaa pelkällä glottokronologian metodilla 

vääriin johtopäätöksiin. Sellaiset tapaukset, ja muut, ovat glottokronologian ankaran 

arvostelun syynä. Näyttää siis siltä, että glottokronologia ei toimi kaikkien kielten analyysissä, 

koska ongelmat indikoivat, että glottokronologinen vakio ehkä vain määrittää suurempia 

keskimääräisiä kieliryhmiä. Oletetaan siis, että glottokronologia toimii tietyillä ehkäisevillä 

toimenpiteillä, ja että vakio vaihtanee syrjäryhmäkielissä. 

 

2.6.2 Suomen kieli kuuluu itämerensuomalaiseen kieliryhmään. On sanottu, että tämä ryhmä 

on uralilaisten kielten syrjäryhmiä, minkä vuoksi nykysuomella olisi jäljellä arkaaisia 

ominaisuuksia PU:sta (D. Abondolo, 1998: 149). Suomi on suuressa määrin agglutinoiva kieli 

(verrattuna esim. saamen kieliin tai pohjois- ja eteläeestin kieliin), mikä tekisi siitä 

innovatiivisen ja myös konservatiivisen. Suurempia sosio-historiallisia syitä muutoksiin ei 

liene löytyvän suomen varhaishistoriasta. 

 

2.6.3 Oletan, että eri kieliryhmillä tai kielityypillä (synteettisillä ja analyyttisillä, sekä 

agglutinatiivisilla ja flekteerasilla) voi olla oma sisäinen ääntämysmuuttonopeus. 

Indoeurooppalaisilla kielillä olisi yksi vakio ja uralilaisilla toinen. Jos uskotaan Noam 

Chomskyn universal grammar -teoriaan, niin kieliryhmillä ympäri maailmaa pitäisi olla 

suunnilleen samat vakiot, mutta arvelen kuitenkin, että toiset syyt estävät nopeampia 

ääntämysmuutoksia tietyissä kielissä. Koska uralilaisten kielten ns. cognacy rate on 10–20 % 

(Starostin, S., 1989:4) se tarkoittaa, käyttäen perinteistä Swadeshin kaavaa, että uralilainen 

kantakieli alkoi kehittyä nykyuralilaisiin kieliin: 

 

Myöhäisimmittäin: log 0,20 / 2 log 0,86 = 5,336 = 5336 vuotta sitten. 

                                                 
34 En voi toki tehdä tätä jaotettua analyysiä PU:n sanaston puutteesta. 



 30 

Aikaisimmittain: log 0,10 / 2 log 0,86 = 7,633 = 7633 vuotta sitten. 

 

  Koska eniten muuttuneet kielet ovat myös vanhimmat, käytetään tätä tietoa kaavan r:nä. On 

myös otettava huomioon, että kielet saattavat olla näin erilaisia sosio-lingvistisien 

vaikutuksien kautta. Siis, glottokronologian mukaan PU alkoi kehittyä nykykieliin 

korkeintaan noin 7633 vuotta sitten (eli 5625 eKr.).35 Tulos antaa PU:lle aikaisemman synnyn 

kuin monet arkeologiset tiedot (Taulukko 3), mutta se käy yksiin melko hyvin Janhusen 

(Janhunen Taulukossa 3: 7000 eKr.) ja Anttilan (6000–8000 eKr.) varhaisempien 

syntyarviointien kanssa (Taulukko 3 ja Anttila, R., 1989:301). Lisäksi, PU olisi selvästi 

vanhempi kuin indoeurooppalaiset kielet. Tämä tulos näyttää mielestäni, että glottokronologia 

näyttää toimivan uralilaisilla kielillä. 

 

  Kuinka glottokronologia ajoittaisi suomen kehitystä? En ole löytänyt PU:n ja suomen 

kognaattien vertailua kirjallisuudesta. Tämä on tärkeä tekeminen ja teen siksi itse kognaattien 

vertailun (Swadeshin suuri kognaattilista ja vertailu löytyy Liitteestä A). Vertailu antaa myös 

hyvin tarkan kuvan leksikaalisista samanlaisuuksista ja eroista. Verrataan päämääräisesti 

sanojen vartaloita. Sinisellä värillä on merkattu liitteen taulukkoon sanat, jotka mielestäni ovat 

samanlaiset kognaatit. Tuloksena löydetään listalta yhteensä 20 samanlaista kognaattia 73 

parista. On huomautettava, että on olemassa hyvin vaikeita vertailutapauksia, mikä tuottaa 

laskuvirheitä. Verbit ovat muuttuneet eniten ja pronominit vähiten. Tämä antaa hyvin korkean 

27,4 % cognacy rate. Perinteinen glottokronologia antaisi siis liian lyhyen suomen 

kehitysajan PU:sta: log 0,264 / 2 log 0,86 = 4,292 = 4292 vuotta sitten, eli noin 2284 eKr. 

Tämä on mahdotonta koska PU on todettu kaikilla muilla tutkimuksilla olevan tätä vanhempi 

kieli. Taulukossa 3 nähdään että PU:n oletettu alkuaika on 3650–4000 eKr. tai paljon 

varhaisempi. 

 

2.6.4 Tässä voidaan myös tutkia toisia sukulaisuuksia. Verrataan Swadeshin lyhyen listan 

kognaatteja: Hanti ja mansi 45, unkari ja mansi 34, sekä unkari ja hanti 28 yhtenäistä 

kognaattia (Sinor, D., 1988:499). Hanti ja mansi ovat siis eronneet toisistaan log 0,45 / 2 log 

0,86 = 2,647 = 2647 vuotta sitten. Unkari ja mansi erosivat log 0,34 / 2 log 0,86 = 3,576 = 

3576 vuotta sitten, sekä unkari ja hanti erosivat log 0,28 / 2 log 0,86 = 4,220 = 4220 vuotta 

sitten. Nämä sukulaiskielet olivat siis PUg 4220 vuotta sitten, eli noin 2200 eKr. 

                                                 
35 Teorian mukaan nykykielillä pitäisi olla yhtä monta samanlaista kognaattia verrattuna PU:n, eli noin 10 %. 
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Glottokronologian mukaan PUg on hieman nuorempi kieli kuin mitä on arvioitu 

paleontologian / arkeologian kautta (Taulukko 3: 2500 – 3000 eKr.). Tuloksien 

yhteensopivuus on suhteellisen hyvä. Lopuksi, hyvin kiistanalainen tieto, että nostraattisella 

kielellä olisi noin 5-9 % cognacy rate nykykieliin (Starostin, S., 1989:4), antaisi sen iäksi: log 

0.05 / 2 log 0.86 = 9,931 = 9931 vuotta. Laskettiin juuri glottokronologialla, käyttämällä 

ugrilaisia kieliä, että PU:n syntyvuosi oli ehkä jo 5625 eKr. Kieli olisi kehittynyt 

nostraattisesta kielestä PU:n yli neljän tuhannen vuoden aikana, minkä vuoksi erot olisivat 

suuret. Statistinen virhelähde kasvaa nopeasti tuhansien vuosien aikana, mikä tekee 

nostraattisen kielen tiedot epäilyttäväksi. Liitetään kaikki yllä olevat glottokronologian tiedot 

Taulukkoon 11. 

 

Taulukko 11. Glottokronologian tutkinnon tulokset 

Kieli Kieli Cognacy 

Rate (%) 

Kehitysaika (vuotta) Kehitysaika 

(vuotta)*** 

Hanti Mansi 45 2647 (639 eKr.) 4695 (2687 eKr.) 

Mansi Unkari 34 3576 (1568 eKr.) 6343 (4335 eKr.) 

Hanti Unkari 28 4220 (2212 eKr.*) 7485 (5477 eKr.*) 

vanhin vanhin 10 7633 (5625 eKr.**) 13539 (11531 eKr.**) 

Nostraattinen kieli 5 9931 (7923 eKr.****) - 

* Tämä olisi PUg:n ajoitettu syntyvuosi, ** Kahden vanhempien/eniten erilaiset uralilaisten 
kielten vertailu antaa siis tämän PU:n syntyvuodeksi. *** Tulos perustuu modifioituun 
glottokronologiseen vakioon c = 0,9185. **** Tämä nostraattisen kielen ajoitus olisi 
mielestäni todennäköinen, ja se on kiinnostavan lähellä PU:n varhaisimpia ajoituksia. 
 

  Kuten nähtiin, perinteinen glottokronologia ei sovi suomen ja PU:n vertailemiseen. Onko siis 

ehkä juuri suomi jostain syystä muuttunut hitaammin kuin mitä kielet yleisesti muuttuvat? 

Ehkä jopa agglutinatiivisilla kielillä on hitaampi muutostahti kuin toisilla kielillä? Jos 

oletetaan, että PU on 7633 vuotta vanha kieli, niin suomen cognacy rate antaisi sille oman 

glottokronologisen vakion: c = 10 ^ (log 0,274 / 2 x 7,633) = 0,9185. 

 

  Jos lopuksi oletetaan, että tämä modifioitu vakio on yleinen vakio uralilaisilla kielillä, niin 

ajoitetaan sillä Taulukko 11 kielet uudelleen. Nämä tulokset on lisätty taulukon viimeiseen 

palstaan. Muokattu vakio antaa ihan liian varhaiset ajoitukset kielille, minkä vuoksi se ei 

näille toimi. Oletan siksi, että agglutinatiiviset / uralilaiset kielet, suomi poikkeustapana, eivät 

yleisesti muutu hitaammin kuin muut kielityypit. 
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2.6.5 Jos agglutinatiiviset kielet muuttuvat hitaammin kuin flekteeraavat kielet, niin 

selitykseni on tämä: agglutinatiivisissa kielissä kielen semanttinen tarkoitus saa alkunsa 

liittämällä yhteen suuren määrän pienempiä tekijöitä hyvin tarkalla tavalla. Sellaisen kielen 

puhe on tarkasti tiivistetty ja luokiteltu, minkä vuoksi puheen merkitys muuttuu heti, ehkä 

kohtuuttomalla tavalla, kun sanoo jonkin äänen väärin. Väitän, että ymmärryksen takia, ei siis 

voida hyväksyä monta virhettä agglutinatiivisissa kielissä.36 Tämän takia uralilaiset kielet 

(suomi mukaan luettuna) ja muut agglutinatiiviset kielet, voisivat muuttua hitaammin kuin 

toiset kielityypit. 

 

  Lisäksi, kuten todetaan syrjäryhmäteorialla, suomi on syrjäryhmäkielenä saanut kehittyä 

rauhassa ilman suuria sosio-historiallisia tapahtumia. Ainoastaan ruotsi on päässyt kovasti 

vaikuttamaan kieleen, ja vasta nykyaikoina. Ehkä tämän takia suomella (c=0,9185), ihan 

kuten islannilla (c=0,96), voisi olla korkeampi c-vakio kuin monella toisella kielellä. 

 

2.6.6 Päätelmänä on oltava, että perinteinen glottokronologia saattaa toimia myös uralilaisten 

kielten kanssa, lukuun ottamatta suomi. Uskaltaisin kuitenkin joka tapauksessa arvata, että 

nykysuomi on kaikista uralilaisista kielistä PU:ta eniten samanlainen. On huomautettava, että 

tämä on yllättävä ja merkillinen tulos. Suomi on ainutlaatuinen tai sitten glottokronologia ei 

toimi (koska kielillä olisi eri muuttumisnopeudet, mutta mielestäni enemmistö tutkimuksista 

viittaa siihen, että tarkka metodi toimii). Kannattaisi tehdä suuremmalla vertailutyöllä 

tarkentavat tiedot, mutta tämä on PU:n sanaston puutteen syystä käytännössä vaikeaa. Onko 

mahdollista, vaikka epätodennäköistä, että PU aluksi on kehittynyt tietyllä tavalla ja 

myöhemmin yhdessä haarassa kehittynyt takasin muotoon joka muistuttaa alkuperäistä 

muotoa, eli nykysuomea? PU:n, PUg:n ja sen sukukielten ajoittaminen, sen sijaan, näyttää 

toimivan suhteellisen hyvin. Lisäksi oletan, että eniten erilaiset uralilaiset kielet, joilla on vain 

10 % samoja kognaatteja, saattavat olla sosio-lingvistisen vaikutuksen kautta liian paljon 

muuttuneita,37 minkä vuoksi glottokronologia antaa PU:lle hieman liian varhaisen ajoituksen. 

PU synnynvuosi on luultavasti ennen 4000 eKr.  

                                                 
36 Esimerkiksi diftongiutuminen ja possessiivisuffiksin puuttuminen ovat hyväksyttyjä virheitä. Vääriä virheitä 

olisivat esimerkiksi ääntämykset, jotka muuttaisivat paikallissijan, liitepartikkelin tai numeraalin tarkoituksen.  
37 Oletan näin, koska tilastollisesti katsoen on todennäköistä, että kuitenkin yksi kahdesta vanhasta kielestä on 

saanut koeta sosio-lingvistisen vaikutuksen kautta nopeamman muuttumisnopeuden, minkä vuoksi kognaatit 

ovat erilaisempia kuin mitä kehitysteoria puhuu puolestaan. 
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3. Tulokset ja Keskustelu 

 

Nykysuomi ja uralilainen kantakieli tosiaan ovat hyvin samanlaisia - kognaattivertailun 

mukaan kielillä on noin 27–28 % leksikaalisia samanlaisuuksia, vaikka odotettu arvo olisi 

lähempänä 10 %. Lisäksi suomalais-ugrilainen kantakieli on vielä enemmän samanlainen kuin 

nykysuomi. Tämä tekee suomen melko ainutlaatuiseksi uralilaiseksi kieleksi. Suomalaiset 

tutkijat ovat tehneet hyvin tarkat tutkimukset ja samanlaisuus todennäköisesti johtuu pelkästä 

sattumasta. Tosiaan, suomen kieli on ilmeisesti muuttunut hyvin hitaasti syrjäryhmäkielenä ja 

agglutinatiivisena kielenä. Sen muutos on ehkä ollut hieman hitaampi kuin muitten 

uralilaisten kielten ja tosiaan mikään muu yhtä vanha kieli ei ole pysynyt yhtä 

muuttumattomana. Se johtunee kantasuomalaisten rajoitetuista yhteyksistä toisiin 

kulttuureihin ja kieliin ennen nykyaikoja. 

 

  Vaikuttaa tosiaan siltä kun että suomi erityisesti on syrjäryhmäkieli, jonka puhujat ovat 

eläneet keskenään Suomen metsissä tuhansien vuosien aikana melkein täysin ilman vieraita 

kulttuuri- tai kielivaikutuksia (ottaen tietenkin myös huomion siihen, että suomen kielessä on 

olemassa ilmeisiä varhaisaikaisia lainasanoja jatkuvista kielikontakteista). Ehdotan, että 

glottokronologia voi antaa tärkeitä lisätietoja uralilaisten kielten kehityksestä ja kielten 

sukulaisuuksista, mitkä vielä ovat kiistanalaisia. On hyvin tärkeää, että historiallis-

vertailevassa kielitieteessä verrataan kielten kantakielen kognaatin muotoja, sekä että 

erityisesti otetaan huomio kaikkiin tunnettuihin ääntämysmuutoksiin, ja näin onkin tehty 

tieteellisissä tutkinnoissa. 

 

  Tulokset näyttävät, että uralilaiset kielet yleisesti ovat vanhoja kieliä, verrattuna esimerkiksi 

indoeurooppalaisiin kieliin. Näitten glottokronologinen vakio voi olla sama kun monella 

muulla kieliryhmällä, vaikka suomen kielellä saattaa olla hitaampi leksikaalinen kehitys; sen 

glottokronologinen vakio näyttää olevan 0,9185 (verrattuna tavalliseen 0,86). 

Glottokronologian mukaan PU on kehittynyt 7633 vuotta sitten, minkä vuoksi suomen pitäisi 

olla sitä todellisuutta paljon erilaisempi (kuten muut uralilaiset kielet näyttävät olevan). PUg, 

sen sijaan, näyttää olevan 4220 vuotta vanha. PU:n ja PUg:n ajoitukset ovat kohtuullisia, 

koska ne sopivat melko hyvin tiettyjen ajoituksien kanssa (6000–8000 vuotta sitten), vaikka 

eroavatkin toisista arkeologisista tiedoista, joitten mukaan PU on noin 5650–6000 vuotta 

vanha. Ehdotan, että glottokronologia ei toimi suomen analyysiin, tai että suomi on kehittynyt 
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hitaammin kuin muut kielet. Lienee mahdollista, että glottokronologinen vakio olisi 

uralilaisissa kielissä, lukuun ottamatta suomi, hieman korkeampi, mikä ehkä johtuisi 

agglutinatiivisuudesta tai siirtoryhmäkielisyydestä, mutta tulokset eivät viittaa tähän.  

 

  Tiivistelmänä voi sanoa, että alkuperäinen kielellinen järjestelmä (PU) oli hyvin samanlainen 

kuin nykysuomen kieli, mutta on siis myös olemassa jonkin verran myöhempiä muutoksia, 

jotka tekevät nykysuomen kielen rikkaaksi, ilmeikkääksi, monitahoiseksi ja helpommin 

lausuttavaksi. Loppupäätelmänäni on todettava, että vaikka syntaksierot kielten välillä 

yleisesti varmaan ovat suurempia kuin päätettiin kognaattivertailulla, niin nykysuomalainen 

suhteellisen vähällä harjoituksella pystynee ymmärtämään uralilaista kantakieltä. 
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5. Liite A - Suomen ja PU:n Swadesh-koognaatit 

 

No Englanti PU Suomi 

1 I *mun minä 

2 
thou 

(singular) 
*tun sinä 

3 he *se 
hän (he/she) 

se (it) 

4 we *me- me 

5 
you 

(plural) 
*te- te 

6 they *sek 
he (of people) 

ne 

7 this *tä- tämä 

8 that  tuo 

9 here  tässä 

10 there  siellä 

11 who *ken ken 

12 what *mi- mikä 

13 where  missä 

14 when  
milloin 

kun 

15 how  miten, kuinka 

16 not *e- ei 

17 all  kaikki 

18 many  monet 

19 some  jotkut 

20 few  muutama 

21 other  muu 

22 one *ükte yksi 

23 two *kakte kaksi 

24 three *kolm- kolme 

25 four *neljä neljä 

26 five *vitte viisi 

27 big  
suuri 

iso 

28 long 
*pidi / 

*pidkä 
pitkä / pidi- 

29 wide  leveä 

30 thick  paksu 

31 heavy  
painava 

raskas 

32 small  pieni 

33 short  lyhyt 

34 narrow *aŋke ankea / kapea 

35 thin  ohut 

36 woman *näxi nainen 

37 
man 

(male) 
 mies 

38 
man 

(human being) 
 ihminen 

39 child  lapsi 

40 wife  vaimo 

41 husband  
aviomies 

mies 
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42 mother *emä äiti 

43 father  isä 

44 animal  eläin 

45 fish *kala kala 

46 bird  lintu 

47 dog  koira 

48 louse *täjka täi 

49 snake  käärme 

50 worm  mato 

51 tree 
*puve / 

*påxi 
puu 

52 forest  metsä 

53 stick  keppi 

54 fruit  hedelmä 

55 seed  siemen 

56 leaf  lehti 

57 root *wanča juuri 

58 bark *kopå kaarna 

59 flower  kukka 

60 grass  ruoho 

61 rope *piksi köysi 

62 skin  
iho 

nahka 

63 meat  liha 

64 blood *vere veri, vere- 

65 bone 
*luwi / 

*luxi 
luu 

66 fat  rasva 

(noun) 

67 egg *munå muna 

68 horn *aŋtV sarvi 

69 tail  häntä 

70 feather *tuxli sulka 

71 hair *ipti 

karva 

hius, tukka 

(human head 

hair) 

72 head 
*päŋe / 

*ojwå 
pää 

73 ear *kåwį korva 

74 eye *śilmä silmä 

75 nose  nenä 

76 mouth 
*śoxi / 

*ånį 
suu 

77 tooth  hammas 

78 tongue *käxli kieli 

79 fingernail  kynsi 

80 foot  jalka 

81 leg  jalka 

82 knee *poxlį polvi 

83 hand *käti käsi 

84 wing  siipi 

85 belly  
maha 

vatsa 

86 guts  suolet 

87 neck  kaula 
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88 back *mukå selkä 

89 breast *śünśi rinta 

90 heart *śüda- sydän 

91 liver *mïkså maksa 

92 to drink  juoda 

93 to eat  syödä 

94 to bite *pori- purra 

95 to suck *imi- imeä 

96 to spit  sylkeä 

97 to vomit  oksentaa 

98 to blow  puhaltaa 

99 to breathe *wajŋi hengittää 

100 to laugh  nauraa 

101 to see *nake- nähdä 

102 to hear  kuulla 

103 to know *tumti- tietää 

104 to think  ajatella 

105 to smell *ipsi? haistaa 

106 to fear *peli- pelätä 

107 to sleep  nukkua 

108 to live *elä- elää 

109 to die *kaxli- kuolla 

110 to kill  tappaa 

111 to fight  taistella 

112 to hunt *ńoxi metsästää 

113 to hit  lyödä 

114 to cut  leikata 

115 to split  halkaista 

116 to stab  pistää 

117 to scratch  raapia 

118 to dig *kajva- kaivaa 

119 to swim 
*uji- / 

*üxji- 
uida 

120 to fly  lentää 

121 to walk  kävellä 

122 to come *toli- tulla 

123 to lie  maata 

124 to sit  istua 

125 to stand  seistä 

126 to turn  kääntyä 

127 to fall  pudota 

128 to give *amta- antaa 

129 to hold  pitää 

130 to squeeze  puristaa 

131 to rub  hieroa 

132 to wash *mośki- pestä 

133 to wipe  pyyhkiä 

134 to pull  vetää 

135 to push  työntää 

136 to throw  heittää 

137 to tie  
sitoa 

solmia 

138 to sew  
ommella 

neuloa 

139 to count  laskea 



 42 

lukea 

(archaic) 

140 to say  sanoa 

141 to sing  laulaa 

142 to play  leikkiä 

143 to float  kellua 

144 to flow  virrata 

145 to freeze  jäätyä 

146 to swell  paisua 

147 sun *kåjå aurinko 

148 moon 
*kįxį / 

*kuŋe 
kuu 

149 star *kunśå tähti 

150 water *vete- vesi / vete- 

151 to rain *śådå- sataa 

152 river *juka joki 

153 lake *toxi järvi 

154 sea  meri 

155 salt  suola 

156 stone  kivi 

157 sand  hiekka 

158 dust  
tomu 

pöly 

159 earth  maa 

160 cloud  pilvi 

161 fog *künti 

sumu 

utu 

usva 

162 sky  taivas 

163 wind  tuuli 

164 snow *lomi lumi 

165 ice *jäŋe jää 

166 smoke *künti savu 

167 fire *tuli tuli 

168 ashes  tuhka 

169 to burn *pala- palaa 

170 road *uxti? tie 

171 mountain  vuori 

172 red  punainen 

173 green  vihreä 

174 yellow  keltainen 

175 white  valkoinen 

176 black  musta 

177 night  yö 

178 day *päjwä päivä 

179 year  vuosi 

180 warm  lämmin 

181 cold  kylmä 

182 full  täysi 

183 new  uusi 

184 old  vanha 

185 good  hyvä 

186 bad  
paha 

huono 

187 rotten *sexji 
laho 

mätä 
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188 dirty  likainen 

189 straight  suora 

190 round  pyöreä 

191 sharp  terävä 

192 dull  
tylsä 

tylppä 

193 smooth  sileä 

194 wet  märkä 

195 dry *kośki kuiva 

196 correct  oikea 

197 near  lähellä 

198 far  kaukana 

199 right  oikea 

200 left *wasa vasen 

201 at  -lla/-llä 

202 in  -ssa/-ssä 

203 with  kanssa 

204 and  ja 

205 if  jos 

206 because  
koska 

sillä 

207 name *nimi nimi 

 

  Taulukon kognaatit on kerätty viitteistä: Harms, R. T., 2008, Janhunen, J., 1981 (131 sanaa), 

Janhunen, J., 1982 ja Sinor, D., 1988:536–541. Sanat 105 ja 170 ovat hyvin epävarmoja ja 

näitä ei otettu mukaan vertailuihin. 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 sama, muuttumaton kognaatti. Verrataan 

päämääräisesti sanojen vartaloita. Jos PU:n verbeistä pääsee suomen sanaan liittämällä –tak 

päätteen, se on hyväksytty.  

 


