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DIE PERSONALPRONOMEN (PERSOONAPRONOMINIT) 
IN DEN VERSCHIEDENEN KASUS 

 
 
 
 

1.) DIE GRAMMATISCHEN KASUS  
 
 

Person NOMINATIV Deklin.-
stamm 

GENITIV 
-n 

AKKUSATIV 
-t 

PARTITIV 
-a/-ä bzw. -ta/-tä 

Sg 1 minä ich minu- minun minut minua 

Sg 2 sinä du sinu- sinun sinut sinua 

Sg 3 hän * er/sie häne- hänen hänet häntä 

se ** es  sen -- sitä 

Pl 1 me wie mei- meidän meidät meitä 

Pl 2 te ihr tei- teidän teidät teitä 

Pl 3 he * sie hei- heidän heidät heitä 

se ** sie  niiden -- nitä 

 
* hän (Sg 3) und he (Pl 3) sowie ihre in die Kasus gesetzten Formen werden nur für Menschen verwendet. 
 
** se (Sg 3) und ne (Pl 3) sowie ihre in die Kasus gesetzten Formen werden für Tiere und Dinge verwendet 
(umgangssprachlich auch für Menschen). 
Die Formen für se und ne entsprechen denen der gleichlautenden Demonstrativpronomen. 
 
*** Die Personalpronomen sind neben dem zugehörigen Fragewort "kenet ?" die einzigen Nomen, die 
einen t-Akkusativ als eigene Akkusativform haben. 
 
 
 

2.) DIE INNEREN UND ÄUSSEREN LOKALKASUS  
 
 

Person Deklin.-
stamm 

INESSIV 
-ssa/-ssä 

ILLATIV 
-Vn bzw. -hVn 

ELATIV 
-sta/-stä 

ADESSIV 
-lla/-llä 

ALLATIV 
-lle 

ABLATIV 
-lta/-ltä 

Sg 1 minu- minussa minuun minusta minulla minulle minulta 

Sg 2 sinu- sinussa sinuun sinusta sinulla sinulle sinulta 

Sg 3 häne- hänessä häneen hänestä hänellä hänelle häneltä 

 siinä siihen siitä sillä sille siltä 

Pl 1 mei- meissä meihin meistä meillä meille meiltä 

Pl 2 tei- teissä teihin teistä teillä teille teiltä 

Pl 3 hei- heissä heihin heistä heillä heille heiltä 

 niissä niihin niistä niillä niille niiltä 
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3.) DIE ABSTRAKTEN LOKALKASUS  
 
 

Person Deklin.-
stamm 

ESSIV 
-na/-nä 

TRANSLATIV 
-ksi 

Sg 1 minu- minuna minuksi 

Sg 2 sinu- sinuna sinuksi 

Sg 3 häne- hänenä häneksi 

 sinä siksi 

Pl 1 mei- meinä meiksi 

Pl 2 tei- teinä teiksi 

Pl 3 hei- heinä heiksi 

 niinä niiksi 

 
 
 

4.) DIE MARGINALEN KASUS  
 
 
In den marginalen Kasus (Abessiv, Instrumental und Komitativ) kommen die Personalpronomen 
normalerweise nicht vor. 
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