
Venäjä ja muut kyrillisiä aakkosia käyttävät kielet 
 
Venäjän kieltä kirjoitetaan kyrillisin aakkosin. Venäjää on Suomessa translitteroitu perinteisesti kansallisella tavalla (ns. 
Virittäjän standardin mukainen tapa). Sen rinnalla esiintyy ISO:n kansainvälinen translitterointistandardi, joka poikkeaa 
erityisesti suhuäänteiden merkitsemisessä merkittävällä tavalla kansallisesta translitteroinnista. 
 Suomen yleisissä kirjastoissa on hyvin laajasti suosittu kansallista translitterointitapaa, mutta tieteellisissä kirjas-
toissa ISO-standardi on ollut suositumpi kansainvälisen yhteistyön takia. Näiden kahden translitterointitavan rinnakkai-
nen esiintyminen ei ole merkittävä ongelma, koska ne on tarvittaessa mahdollista automaattisesti konvertoida standar-
dista toiseen. Tiedonhakijalle kahdesta tavasta luonnollisesti on haittaa, mutta siihen ei ole välitöntä ratkaisua tarjolla. 
 Bulgarian kieltä kirjoitetaan suunnilleen samoilla aakkosilla kuin venäjän kieltä, vaikka kyse ei suinkaan ole 
identtisistä kirjaimistoista. Käytännössä bulgarian kielen translitterointi onnistuu useimmissa tapauksissa venäjän trans-
litterointisäännöillä. Muutamat yleiset poikkeukset on kuitenkin opittava muistamaan, vaikka ne eivät ole virallisesti 
hyväksyttyjä vaan lähinnä suosituksia. 
 Kolmas mahdollisesti eteen tuleva kyrillisin aakkosin kirjoitettava kieli on serbia. Sen translitteroinnista ei ole 
kuitenkaan riittävästi yleistä kokemusta, jotta selkeitä ohjeita voisi antaa. 
 

Venäjän kielen translitterointiohje 

 

Kyrillinen 

kirjain 

Virittäjän mukainen 

translitterointi  

Huomautuksia ja esimerkkejä 

а a Арпа (árpa – harppu) 
б b Балалайка (balaláika) 

в v Вавилов (Vavílov) 
г g Гармоника (garmónika – harmonikka)  
д d Домбра (dombrá) 

е e, je Je sanan alussa sekä vokaalin, kovan ъ, ja pehmeän merkin ь jäljessä. – 
Верди (Vérdi), Екатери́на (Jekaterína), Алябьев (Aljábjev) 

ё jo (ISO: ë) Yleensä jo, mutta o kirjainten ж, ч, ш ja щ jäljessä.  
Englanninkielinen translitterointi e tai o. 
Вёрджинел (Vjórdžinel – virginaali), Ёнеткен (Jónetken), дрочёна 
(drotšona – pannukakku) 

ж ž Englanninkielinen translitterointi zh. Жданов (Ždánov) 

з z Золотарёв (Zolotarjóv) 
и i, ji Yleensä i, mutta pehmeän merkin ь jäljessä ji.  

Интервал (intervál – intervalli), Ильин (Iljín) 

й i, j (ISO: j) Yleensä i, mutta j sanan alussa (vierasperäisissä sanoissa) ja и:n jäljessä 
sanan sisällä. Sanan lopussa и:n jäljessä kirjain jätetään kokonaan 
merkitsemättä. 
Мойзес (Móizes – Moyzes), Российская песня (rossíjskaja pésnja), 
Каменский (Kaménski), йод (jod – jodi) 

к k Калиников (Kalínnikov) 
л l Лядов (Ljádov) 
м m Музыка (múzyka – musiikki) 

н n Напеть (napét – laulaa) 
о o Обломок (oblómok – kappale) 

п p Невмы (névmy - neumi) 
р r Римский-Корсаков (Rímski-Kórsakov) 
с s Соната (sonáta – sonaatti) 

т t Тромбон (trombón – pasuuna) 
у u Унисон (unisón – unisono) 
ф f Фортиссимо (fortíssimo) 



х h Englanninkielinen translitterointi kh. Хачатуян (Hatšaturján) 
ц ts (ISO: c) Цималы (tsimbály – cimbalom) 
ч tš (ISO: č) Englanninkielinen translitterointi ch. Чаиковский (Tšaikóvski) 

ш š Englanninkielinen translitterointi sh. Шостакович (Šostakóvitš) 
щ štš (ISO: ŝ) Englanninkielinen translitterointi shch. Щедрин (Štšedrín) 
ы y Vaikka kirjain translitteroidaan kuten suomen kielen y, se lausutaan y:n 

ja i:n välimuotona. Зыкина (Zýkina) 
э e (ISO: è) Эйслер (Éisler) 
ю ju (ISO: û) Englanninkielinen translitterointi yu. Юргенсон (Júrgenson) 

я ja (ISO: â) Englanninkielinen translitterointi ya. Ямполский (Jampólski) 
ъ, ь ei vastinetta (ISO: ”, ’) Kovaa ja pehmeää merkkiä ei merkitä, mutta ne voivat vaikuttaa mui-

den kirjainten merkitsemiseen. 

 
Modernin venäjän kirjaimiston lisäksi on olemassa suuri joukko kielen vanhemmissa kerrostumissa esiintyviä kirjaimia, 
joista lähinnä ѳ (f) ja ѵ (i) saattavat esiintyä joissain vanhoissa teksteissä. 
 Vaikka osa kyrillisistä kirjaimista muistuttaa latinalaisia kirjaimia hyvin suuresti, kyse ei ole esimerkiksi tieto-
koneiden näkökulmasta lainkaan samoista merkeistä. 


