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1. JOHDANTO 

 

Konjunktiivi eli ajattelutapa on yksi kreikan verbien tapaluokista eli moduksista. 

Englanninkielisissä teoksissa konjunktiivista käytetään nimitystä "subjunktiivi". 

Konjunktiivi voidaan käyttöyhteydestä riippuen kääntää suomeen millä tahansa 

tapaluokalla (indikatiivi eli tositapa, imperatiivi eli käskytapa, konditionaali eli 

ehtotapa, potentiaali eli mahtotapa). Sivulauseissa suomen konditionaali vastaa 
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yleensä parhaiten kreikan konjunktiivia. 

 

Konjunktiivilla on omia muotoja preesensissä, aoristissa ja perfektissä kaikissa 

kolmessa pääluokassa (aktiivi, mediumi, passiivi). Preesensissä ja perfektissä 

konjunktiivin mediumi- ja passiivimuodot ovat identtisiä. Aoristissa mediumi- ja 

passiivimuotojen taivutus eroaa toisistaan. 

 

Konjunktiivi-sana on peräisin latinasta. 

 

coniungere [konjúngere] 

– 1. sitoa yhteen, yhdistää, liittää toisiinsa tai johonkin 

[cum kanssa > con- yhteen, yhdessä + iungere solmia, yhdistää, liittää] 

 

coniunctio [konju ̄́ nktiō] fem. 

– 1. yhdistäminen 

– 2. yhdistyminen, liittyminen, yhteys 

– 3. yhdiste, yhdistelmä 

– 4. sukulaisuus 

– 5. sidesana, konjunktio 

 

Konjunktiivi-nimitys johtuu siitä, että sitä käytetään useimmiten nimenomaan 

sivulauseissa konjunktioiden eli sidesanojen yhteydessä: jotta tekisin, jos tekisin 

jne. 

 

 

2. KONJUNKTIIVIN TAIVUTUS 
 

2.1 AKTIIVIN KONJUNKTIIVIN PERSOONAPÄÄTTEET 

 

Konjunktiivilla on vain kaksi persoonapäätesarjaa: toinen aktiivi- ja toinen 

mediumi/passiivimuodoille. Aoristissa mediumi- ja passiivimuodoilla on 

erilliset taivutusvartalonsa, preesens- ja perfektitaivutuksessa muodot ovat 

samanlaiset. Oo- ja mi-verbeillä on konjunktiivissa samat päätteet. 

 

Konjunktiivin perfekti on suomen tavoin liittomuoto: se muodostetaan 

käyttämällä partisiippia ja olla-verbin konjunktiivia: (jotta) olisin tehnyt jne. 

 

akt. ind.  konj.   ind. e-verbit  konj. e-verbit 

 

-ω   -ω    -ῶ    -ῶ 

-εις   -ῃς    -εῖς    -ῇς 

-ει   -ῃ    -εῖ    -ῇ 
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-ομεν  -ωμεν   -οῦμεν   -ῶμεν 

-ετε   -ητε   -εῖτε   -ῇτε 

-ουσι(ν)  -ωσι(ν)   -οῦσι(ν)   -ῶσι(ν) 
 

– supistuvien a- ja o-verbien indikatiivi- ja konjunktiivimuodot 

ovat yleensä identtiset 

 

– o-supistumaverbien rinnakkaiset muodot 

 

ind. & konj. konj. 

 

-οῦμεν  -ῶμεν 

-οῦτε  -ῶτε 
 

 

2.2 MEDIUMIN/PASSIIVIN KONJUNKTIIVIN PERSOONAPÄÄTTEET 

 

– a- ja o-supistumaverbeistä ei esiinny UT:ssa mediumin/passiivin 

konjunktiivimuotoja 

 

med./pass. ind.  konj.   ind. e-verbit konj. e-verbit 

 

-ομαι   -ωμαι   -οῦμαι  -ῶμαι 

-ῃ    -ῃ    -ῇ   -ῇ 

-εται   -ηται   -εῖται  -ῆται 
 

-όμεθα   -ώμεθα  -ούμεθα  -ώμεθα 

-εσθε   -ησθε   -εῖσθε  -ῆσθε 

-ονται   -ωνται   -οῦνται  -ῶνται 
 

– huomaa, että ῃ-pääte (παιδεύῃ) voi olla: 

• akt. konj. prees. yks. 3.: (jotta) hän kasvattaisi 

• med./pass. ind. prees. yks. 2.: sinua kasvatetaan 

• med./pass. konj. prees. yks. 2.: (jotta) sinua kasvatettaisiin 

 

 

3. KONJUNKTIIVIN KÄYTTÖ 
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3.1 KONJUNKTIIVI PÄÄLAUSEESSA 

 

– kehottava (hortatiivinen) tai kieltävä (prohibitiivinen), usein lähes sama 

merkitys kuin imperatiivilla 

to exhort, kehottaa 

to prohibit, estää 

 

– konjunktiivi korvaa puuttuvan monikon ensimmäisen imperatiivin: 

 

προσευχῶμεθα rukoilkaamme 

ἄγωμεν menkäämme 

 

– pohtiminen ja harkitseminen kysymyslauseissa (deliberatiivinen) 

to deliberate, harkita 

 

– retorinen eli puhetaidollinen kysymys, johon kuulijan ei tarvitse vastata 

 

– tulevaisuuteen kohdistava voimakas kielto 

οὐ μή Ei todellakaan! Pois se! 

 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς 

᾿Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· 

ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, 

καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε. (Joh. 6:35) 

 

 

3.2 KONJUNKTIIVI SIVULAUSEESSA 

 

Konjunktiivia käytetään yleisimmin nimenomaan sivulauseissa. 

 

 

3.2.1 EPÄSUORA LAINAUS SIVULAUSEESSA 

 

Konjunktiivia käytetään sivulauseessa, jossa toistetaan epäsuorassa muodossa 

päälause, jossa on imperatiivi tai konjunktiivi. 

 

 

3.2.2 TARKOITUSTA ILMAISEVA SIVULAUSE 

 

Konjunktiivia käytetään usein tarkoitusta ilmaisevissa 

eli finaalisissa sivulauseissa: 



K4 Konjunktiivi (KREIKKA VERBIT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

5 

jotta olisi, tapahtuisi 

 

ἵνα jotta + konj. 

 

 

3.2.3 EHDOLLINEN, RELATIIVINEN TAI TEMPORAALINEN SIVULAUSE 

 

Sivulauseissa käytetään konjunktiivin yhteydessä tekemisen tapaa ilmaisevaa ns. 

modaalipartikkelia ἄν. 

 

Se voi olla myös liittyneenä konjunktioon εἰ jos. 
 

[εἰ + ἄν >] ἐάν jos + konj. 

 

 

4. TAIVUTUSNÄYTTEET AKTIIVIN KONJ. PREES. 

 

4.1 παιδεύω KASVATTAA 

 

– käännös sivulausekäytössä ἵνα-konjunktion yhteydessä 

– erityisesti päälauseissa on myös muita käännösvaihtoehtoja 

– yks. 1. on indikatiivissa ja konjunktiivissa identtinen 

 

konj.          ind. 

 

παιδεύω   (jotta) kasvattaisin   παιδεύω 

παιδεύῃς   (jotta) kasvattaisit   παιδεύεις 

παιδεύῃ   (jotta) hän kasvattaisi  παιδεύει 
 

παιδεύωμεν  (jotta) kasvattaisimme  παιδεύομεν 

παιδεύητε   (jotta) kasvattaisitte   παιδεύετε 

παιδεύωσι(ν)  (jotta) he kasvattaisivat  παιδεύουσι(ν) 

 

 

4.2 ἀγαπάω RAKASTAA 

 

– a-supistumaverbeissä indikatiivin ja konjunktiivin muodot ovat identtiset 
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konj.          ind. 

 

ἀγαπῶ    (jotta) rakastaisin   ἀγαπῶ 

ἀγαπᾷς   (jotta) rakastaisit   ἀγαπᾷς 

ἀγαπᾷ    (jotta) rakastaisi   ἀγαπᾷ 

 

ἀγαπῶμεν   (jotta) rakastaisimme  ἀγαπῶμεν 

ἀγαπᾶτε   (jotta) rakastaisitte   ἀγαπᾶτε 

ἀγαπῶσι(ν)  (jotta) rakastaisivat   ἀγαπῶσι(ν) 

 

 

4.3 μισέω VIHATA 

 

– e-supistumaverbien taivutus poikkeaa konjunktiivissa supistumattomasta 

verbistä vain painon osalta: supistumattomissa eli "tavallisissa" verbeissä 

on akuutti, e-verbeissä sirkumfleksi 

 

konj.          ind. 

 

μισῶ    (jotta) vihaisin    μισῶ 

παιδεύω 

μισῇς    (jotta) vihaisit    μισεῖς 

παιδεύῃς 

μισῇ    (jotta) hän vihaisi   μισεῖ 

παιδεύῃ 

 

μισῶμεν   (jotta) vihaisimme   μισοῦμεν 

παιδεύωμεν 

μισῆτε    (jotta) vihaisitte   μισεῖτε 

παιδεύητε 

μισῶσι(ν)   (jotta) he vihaisivat   μισοῦσι(ν) 

παιδεύωσι(ν) 

 

 

4.4 πληρόω TÄYTTÄÄ 
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– o-supistumaverbien indikatiivin ja konjunktiivin muodot 

ovat yleensä identtiset 

 

– lisäksi esiintyy seuraavia rinnakkaisia muotoja: 

 

ind. & konj.  konj. rinn. 

 

-οῦμεν   -ῶμεν 

-οῦτε   -ῶτε 
 

konj.   konj. rinn.      ind. 

 

πληρῶ        (jotta) täyttäisin  πληρῶ 

πληροῖς       (jotta) täyttäisit  πληροῖς 

πληροῖ        (jotta) hän täyttäisi πληροῖ 
 

πληροῦμεν πληρῶμεν   (jotta) täyttäisimme πληροῦμεν 

πληροῦτε  πληρῶτε   (jotta) täyttäisitte  πληροῦτε 

πληροῦσι(ν)      (jotta) he täyttäisivät πληροῦσι(ν) 

 

 

5. TAIVUTUSNÄYTTEET MEDIUMIN/PASSIIVIN KONJ. PREES. 

 

5.1 παιδεύομαι TULLA KASVATETUKSI 

 

– yks. 2. identtinen ind. ja konj. 

 

konj.           ind. 

 

παιδεύωμαι  (jotta) minua kasvatettaisiin  παιδεύομαι 

παιδεύῃ   (jotta) sinua kasvatettaisiin  παιδεύῃ 

παιδεύηται  (jotta) häntä kasvatettaisiin  παιδεύεται 
 

παιδευώμεθα  (jotta) meitä kasvatettaisiin  παιδευόμεθα 

παιδεύησθε  (jotta) teitä kasvatettaisiin  παιδεύεσθε 

παιδεύωνται  (jotta) heitä kasvatettaisiin  παιδεύονται 
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5.2 μισῶμαι TULLA VIHATUKSI 

 

– a- ja o-supistumaverbeistä ei esiinny UT:ssa mediumin/passiivin 

konjunktiivimuotoja 

 

– yks. 2. identtinen ind. ja konj. 

 

konj.           ind. 

 

μισῶμαι   (jotta) minua vihattaisiin   μισοῦμαι 

μισῇ    (jotta) sinua vihattaisiin   μισῇ 

μισῆται   (jotta) häntä/sitä vihattaisiin  μισεῖται 
 

μισώμεθα   (jotta) meitä vihattaisiin   μισούμεθα 

μισῆσθε   (jotta) teitä vihattaisiin   μισεῖσθε 

μισῶνται   (jotta) heitä/niitä vihattaisiin  μισοῦνται 


