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THE ILLATIVE SINGULAR ENDING IS -hVn AND THE PLURAL ENDING IS -hin
-

in words ending in two vowels of the same: aa, ee, ii, oo, uu, yy, ää, öö
in words ending in diphthong ai, ei, oi, äi, uo, yö, ie

Monosyllables
ending in diphthong
or long vowel

ILLATIVE SINGULAR
stem + -hVn
V= the last vowel of the stem

ILLATIVE PLURAL
plural stem + -hin

NOMINATIVE
GENITIVE
ILLATIVE SINGULAR
ILLATIVE PLURAL
Monosyllables ending in diphthong: stem + -hVn
plural stem + -hin
työn
työ+hön > työhön
töi+hin > töihin
Type työ
tie
tien
tie+hen > tiehen
tei+hin > teihin
suo
suon
suo+hon > suohon
soi+hin > soihin
Also words ending in i-diphthong: singular and plural forms alike
hai
hain
hai+hin > haihin
hai+hin > haihin
sei
sein
sei+hin > seihin
sei+hin > seihin
voi
voin
voi+hin > voihin
voi+hin > voihin
tiistai
tiistain
tiistai+hin > tiistaihin
tiistai+hin > tiistaihin
Monosyllables ending in long vowel: stem + -hVn
plural stem + -hin
maan
maa+han > maahan
mai+hin > maihin
Type maa
tee
teen
tee+hen > teehen
tei+hin > teihin
puu
puun
puu+hun > puuhun
pui+hin > puihin
syy
syyn
syy+hyn > syyhyn
syi+hin > syihin
pää
pään
pää+hän > päähän
päi+hin > päihin

THE ILLATIVE SINGULAR ENDING IS -SEEN AND THE PLURAL -SIIN (~ -HIN)
Two-syllable words ending
in two vowels of the same:
types vapaa and filee
NOMINATIVE
Type vapaa
vapaa
tienoo
takuu
Type filee
filee
patee
trikoo
menyy
miljöö

GENITIVE
vapaan
tienoon
takuun
fileen
pateen
trikoon
menyyn
miljöön

ILLATIVE SINGULAR
stem + -seen
stem + -hen ~ -seen

ILLATIVE SINGULAR
stem + -seen
vapaa+seen > vapaaseen
tienoo+seen > tienooseen
takuu+seen > takuuseen
stem + -hVn ~ -seen
filee-hen ~ filee-seen
patee-hen ~ patee-seen
trikoo-hon ~ trikoo-seen
menyy-hyn ~ menyy-seen
miljöö-hön ~ miljöö-seen

ILLATIVE PLURAL
plural stem + -siin (~ -hin)
plural stem + -hin ~ -siin
ILLATIVE PLURAL
plural stem + -siin (~ -hin)
vapaisiin (~ vapaihin)
tienoisiin (~ tienoihin)
takuisiin (~ takuihin)
plural stem + -hin ~ -siin
fileihin ~ fileisiin
pateihin ~ pateisiin
trikoihin ~ trikoisiin
menyihin ~ menyisiin
miljöihin ~ miljöisiin
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ILLATIVE SINGULAR
(strong) stem + -seen
(singular stem: ee)

Words ending in -e
with ee-stem, type
huone: e – ee words
NOMINATIVE
(weak grade)
huone
parveke

GENITIVE
(strong)
huoneen
parvekkeen

aie
voide
tilanne
terve

aikeen
voiteen
tilanteen
terveen

ILLATIVE PLURAL
(strong) plural stem + -siin (~ -hin)
(plural stem: diphthong ei)

ILLATIVE SINGULAR
(strong grade)
huonee+seen > huoneeseen
parvekkee+seen >
parvekkeeseen
aikee+seen > aikeeseen
voitee+seen > voiteeseen
tilantee+seen > tilanteeseen
tervee+seen > terveeseen

ILLATIVE PLURAL
(strong grade)
huonei+siin > huoneisiin
parvekkei+siin >
parvekkeisiin
aikei+siin > aikeisiin
voitei+siin > voiteisiin
tilantei+siin > tilanteisiin
tervei+siin > terveisiin

Formation of illative in words ending in consonant
Words ending
in consonant
in the basic form

ILLATIVE SINGULAR
(strong) stem + -seen

ILLATIVE PLURAL
(strong) plural stem + -siin (~ -hin)

NOMINATIVE
GENITIVE
ILLATIVE SINGULAR
(weak grade)
(strong)
(strong grade)
The singular stem ends in one vowel
Type jäsen
e-stem
stem + -Vn
jäsen
jäsenen
jäsene+en > jäseneen
askel
askelen
askele+en > askeleen
sisar
sisaren
sisare+en > sisareen
tyttären
tyttäre+en > tyttäreen
Type tytär
Type puhelin e-stem
stem + -Vn
puhelin
puhelimen
puhelime+en > puhelimeen
tuuletin
tuulettimen
tuulettime+en> tuulettimeen
eläin
eläimen
eläime+en > eläimeen
avain
avaimen
avaime+en > avaimeen
Type ihminen e-stem
stem + -Vn
ihminen
ihmisen
ihmise+en > ihmiseen
pakkanen
pakkasen
pakkase+en > pakkaseen
Type työtön
a / ä stem
stem + -Vn
työtön
työttömän
työttömä+än > työttömään
onneton
onnettoman
onnettoma+an> onnettomaan
Type ajatus
e-stem
stem + -Vn
ajatus
vastauksen
vastaukse+en > vastaukseen
mainos
mainoksen
mainokse+en > mainokseen
Type totuus
de-stem
te-stem + -Vn
totuus
totuuden > totuute+en > totuuteen
vääryys
vääryyden > vääryyte+en > vääryyteen

ILLATIVE PLURAL
(strong grade)
i-stem + -in
jäseni+in > jäseniin
askeli+in > askeliin
sisari+in > sisariin
tyttäri+in > tyttäriin
i-stem + -in
puhelimi+in > puhelimiin
tuulettimi+in>tuulettimiin
eläimi+in > eläimiin
avaimi+in > avaimiin
i-stem + -in
ihmisi+in > ihmisiin
pakkasi+in > pakkasiin
i-stem + -in
työttömi+in > työttömiin
onnettomi+in > onnettomiin
i-stem + -in
vastauksi+in > vastauksiin
mainoksi+in > mainoksiin
ksi-stem + -in
totuuksi+in > totuuksiin
vääryyksi+in > vääryyksiin

