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LIETUVIŲ-SUOMIŲ KALBŲ ŽODYNĖLIS 
 
Lietuvių-suomių kalbų žodynėlis įvairioms situacijoms. Vykstate į kelionę, kur reikės kalbėti 
suomiškai? Nemokate suomiškai skaičiuoti? Nežinote, kaip pasiklausti kelio suomių kalba? 
Atsisiųskite mūsų lietuvių-suomių kalbų žodynėlį ir turėkite su savimi būtiniausias frazes.  
 

POKALBIUI 

LIETUVIŠKAI SUOMIŠKAI SUOMIŠKAS TARIMAS 

Ar jūs kalbate angliškai? Puhutko englantia? [puhutko eŋŋlantia] 

Aš nekalbu suomiškai En puhu suomea [en puhu suomea] 

Ar galime kalbėti lėčiau? Voisitko puhua hitaammin [voistiko puhua hitaːmːin] 

Užrašykite tai Kirjoita se [kirjoita se] 

Gal galite pakartoti? Voisitko toistaa? [voisitko toistaː] 

Taip Joo / kyllä [joː] / [kylːæ] 

Ne Ei [ei] 

Prašau Ole hyvä [ole hyvæ] 

Ačiū Kiitos [kiːtos] 

Nėra už ką Eipä kestä [eipæ kestæ] 

Aš žinau Tiedän [tiedæn] 

Aš nežinau En tiedä [en tiedæ] 

Aš suprantu Ymmärrän [ymːærːæn] 

Aš nesuprantu En ymmärrä [en ymːærːæ] 
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KELIONEI 

LIETUVIŠKAI SUOMIŠKAI SUOMIŠKAS TARIMAS 

Kur yra ligoninė? Missä on sairaala? [misːæ on sairaːla] 

Kur yra bankas? Missä on pankki? [misːæ on pankːi] 

Kur yra traukinių stotis? Missä on rautatieasema? [misːæ on rautatieasema] 

Galėtumėte tai parodyti 
žemėlapyje? 

Voisitko näyttää sen 
kartalta? 

[vositko næytːæː sen 
kartalta] 

Kur yra artimiausia autobusų 
stotelė? 

Missä on lähin 
bussipysäkki? [misːæ on læhin busːipysækːi] 

Į dešinę Oikealle [oikealːe] 

Į kairę Vasemmalle [vasemːalːe] 

Į oro uostą, prašau Lentoasemalle, kiitos [lentoasemallːe, kiːtos] 

Kur galiu rasti taksi? Mistä voin hakea taksin? [mistæ voin hakea taksin] 

Nuvežkite mane šiuo adresu 
Vie minut tähän 
osoitteeseen 

[vie minut tæhæn 
osoitːeːseːn] 

Ar galiu sumokėti kreditine 
kortele? 

Voinko maksaa 
luottokortilla? [voinko maksaː luotːokortilːa] 
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PASISVEIKINIMAI IR ATSISVEIKINIMAI 

LIETUVIŠKAI SUOMIŠKAI SUOMIŠKAS TARIMAS 

Labas Terve [terve] 

Labas rytas Hyvää huomenta [hyvæː huomenta] 

Laba diena Hyvää päivää [hyvæː pæivæː] 

Labas vakaras Hyvää iltaa [hyvæː iltaː] 

Iki Hei hei / moi moi [hei hei] / [moi moi] 

Viso gero Näkemiin [nækemiːn] 

Iki greito Nähdään pian [næhdæːn pian] 

Iki kito karto  Nähdään myöhemmin [næhdæːn myøhemːin] 

Labanaktis  Hyvää yötä [hyvæː yøtæ] 

Geros dienos! Mukavaa päivänjatkoa! [mukavaː pæivænjatkoa] 

Gero savaitgalio! Mukavaa viikonloppua! [mukavaː viːkonlopːua] 
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ŽENKLAI 

LIETUVIŠKAI SUOMIŠKAI SUOMIŠKAS TARIMAS 

Įėjimas Sisäänkäynti [sisæːnkæynti] 

Išėjimas  Uloskäynti [uloskæynti] 

Avarinis išėjimas Hätäpoistumistie [hætæpoistumistie] 

Stumti  Työnnä [tyønːæ] 

Traukti  Vedä [vedæ] 

Tualetas  Vessa [vesːa] 

Neveikia Suljettu [suljetːu] 

Rūkyti draudžiama Ei saa tupakoida [ei sæː tupakoida] 

Įeiti draudžiama Pääsy kielletty [pæːsy kielːetːy] 

 

SKAIČIAI 

LIETUVIŠKAI SUOMIŠKAI SUOMIŠKAS TARIMAS 

Vienas Yksi [yksi] 

Du Kaksi [kaksi] 

Trys  Kolme [kolme] 

Keturi Neljä [neljæ] 

Penki Viisi [viːsi] 

Šeši Kuusi [kuːsi] 

Septyni Seitsemän [seitsemæn] 

Aštuoni Kahdeksan [kahdeksan] 

Devyni Yhdeksän [yhdeksæn] 

Dešimt  Kymmenen [kymːenen] 
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