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Grammatical introduction
1. Personal pronouns, 2. Basic form of verbs, 3. Infinitive markers,
4. Personal endings, 5. Consonant gradation, 6. The infinitive stem,
7. The inflectional stem, 8. Verb types, 9. Tenses and moods,
10. The indicative mood, 11. The conditional mood, 12. The imperative mood,
13. The potential mood, 14. Infinitives, 15. Participles
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Conjugation tables of 120 Finnish verbs
Type 1: -a / -ä verbs
TABLES 1–13: type 1(a) verbs ending in -oa, -ua, -yä, -öä
sanoa, nukkua, aikoa, penkoa, tippua, leipoa, ampua, tottua
kaatua, tahtoa, esiintyä, paleltua, kertoa
TABLES 14–20: type 1(b1) verbs ending in -aa, -ää, past tense -i
muistaa, elää, purkaa, odottaa, noutaa, unohtaa, sortaa
TABLES 21–24: type 1(b2) verbs ending in -aa, -ää, past tense -si
huutaa, rakentaa, uskaltaa, ymmärtää
TABLES 25–32: type 1(b3) verbs ending in -aa, past tense -oi
nauraa, jakaa, tappaa, auttaa, kaataa, vaihtaa, antaa, saartaa
TABLES 33–40: type 1(c) verbs ending in -ea, -eä
laskea, lukea, sulkea, tunkea, kylpeä, potea, lähteä, tuntea
TABLES 41–51: type 1(d) verbs ending in -ia, -iä
sallia, leikkiä, pyrkiä, hylkiä, onkia, oppia, sopia, empiä, miettiä, vaatia, ehtiä
Type 2: -da / -dä verbs
TABLES 52–56
voida, saada, juoda, käydä, tehdä
Type 3: -ra, -rä / -na, -nä / -la, -lä / -sta, -stä verbs
TABLES 57–76
surra, mennä, olla, tulla, kävellä, kuvailla, nakella, jaella, hypellä, ommella,
jutella, suudella, valehdella, kuunnella, puhallella, askarrella,
juosta, nousta, julkaista, rangaista
Type 4: -ata, -ätä / -ota, -uta, -eta / -etä, -itä, -ytä, -ötä verbs
TABLES 77–90: type 4(a) verbs ending in -ata, -ätä
varata, leikata, pelätä, taata, tingata, hypätä, luvata, kammata, mitata,
ladata, kohdata, suunnata, vallata, verrata
TABLES 91–103: type 4(b) verbs ending in -ota, -uta, -eta
siivota, meluta, katketa, poiketa, koota, juljeta, langeta, upota, ruveta,
kummuta, kadota, vaahdota, irrota
TABLES 104–109: type 4(c) verbs ending in -etä, -itä, -ytä, -ötä
nimetä, selvitä, älytä, keritä, iljetä, hävetä
Type 5: -ita / -itä verbs, stem -itse
TABLES 110–111
valita, ansaita
Type 6: -eta / -etä verbs, stem -ne
TABLES 112–120
vanheta, heiketä, paeta, rohjeta, hapata, kalveta, lämmetä, loitota, edetä
APPENDIX: Alphabetical index of 1200 Finnish verbs
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