
Etuliitteitä 
 
Etuliite Merkitys Esimerkki 
 
a- ilman , vastakkainen atypical 
anti- jotain vastaan antisocial 
auto- itse(stään) autobiography 
bi- kaksi-, kaksi kertaa bilingual 
co- kanssa, yhdessä to co-write 
counter- vasta(kkainen) a counter-measure 
de- vastakkainen toiminta to deactivate 
dis- epä-, vastakkainen dishonest 
eco- ympäristö- eco-friendly 
ex- entinen an ex-cop 
extra- ulko-, yli-, paljon extraordinary, extrastrong 
hyper- suuri määrä, liikaa hyperinflation 
il ei-, vastakkainen illegal 
im- -”- impatient 



in- -”- intolerant 
ir- -”- irrelevant 
inter- välinen, välillä intercity 
kilo- tuhat a kilometre 
mal- huono, epätäydellinen to malfunction 
mega- suuri, miljoona a megawatt 
micro- hyvin pieni a micro-organism 
mid- keski- mid-August 
milli- tuhat a millipede, per mille 
mini- pienempi versio a minibus 
mis- huonosti, väärin to misbehave 
mono- yksi, ainut monogamy 
multi- koostuu monesta multi-coloured 
neo- uusi versio neo-classical 
non- ei- non-fatal 
out- paremmin, enemmän kuin to outsmart 
over- liiallinen over-cautious 
part- osittain part-baked bread 



poly- moni-, monta a polysyllabic word 
post- tapahtuu jonkun jälkeen a postscript 
pre- tapahtuu ennen jotain pre-war society 
pro- jonkin puolesta pro-democracy 
pseudo- ei ole vaikka väittää pseudo-science 
re- uudelleen to re-read 
semi- osittain, ei kokonaan semi-conscious 
sub- osa isompaa, huonompi a suburb, substandard 
super- yli-, enemmän, paremmin a supersonic airplane 
tri- kolme a tricycle, a tripod 
ultra- suuressa määrin, äärimmäisen ultra-modern 
un- vastakkainen unacceptable 
under- liian vähän, ei tarpeeksi to be underwight 
 
 
 
 
 



 
 
Jälkiliitteitä 
 
Jälkiliite Merkitys Esimerkki 
 
-ability tila, ominaisuus reliability 
-ibility tila, ominaisuus sensibility 
-able jotain voidaan tehdä readable, edible 
-al liittyy johonkin environmental 
-ally miten X tehdään enthusiastically 
-ance, -ence tila, ominaisuus brilliance, magnificence 
-ion prosessi protection 
-cy tila, ominaisuus accuracy 
-ed tekemisen tulos cooked, exhausted 
-er, -or ilmaisee tekijää a teacher, an instructor 
-ful X määrä jotain a handful, a mouthful 
-ic X liittyy johonkin photographic 



-ing tekee jotain, yläkäsite  a sleeping baby, singing 
-ish johonkin vivahtava yellowish, sevenish 
-ism ajatussuunta socialism 
-ist ajatussuunnan kannattaja a socialist 
-ist ilmaisee tekijää, soittajaa a scientist, a pianist 
-ity ilmaisee tilaa infinity 
-less jotain ei ole childless 
-ly miten, millä tavalla cheerfully 
-ment yläkäsite, prosessi replacement 
-ness yläkäsite, tila gentleness 
-ous jollakin on ominaisuus humorous 
-y täynnä jotain dirty 
-y on kuin jokin fruity 
 


