
IMPERFEKTI

HISTORIAN AIKA



• tapahtui aikaisemmin

• tekeminen on kokonaan loppu

•imperfekti + aikasana (usein)

 KÄVIN VIIME KESÄNÄ SAKSASSA.

 OLITKO EILEN LEFFASSA?

 EN OLLUT

 TEITKÖ EILEN RUOKAA?

 JOO, TEIN!

Missä te 
olitte eilen?

Olimme 
teatterissa

En, minä 
kävelin

Tulitko eilen 
töihin 

autolla?

IMPERFEKTI



Positiivinen imperfekti

i (tai joskus -si-) 

Verbin vartalo + - i tai –si + persoonapääte
vartalo  tunnus  persoona

kysy- i n

sano- i mme

nukku- i  -

Huomaa! Imperfektin hän-persoona on lyhyt (ei persoonapäätettä)!



Positiivinen imperfekti, verbityypit 1,3,5,6

o katson  katsoin  kerron  kerroin 

ö säilön  säilöin 

u asun   asuin  nukun  nukuin

y kysyn  kysyin 

a matkustan  matkustin  muutan  muutin

ä näytän  näytin  hiihdän  hiihdin

e itken  itkin  luen  luin

i etsin  etsin  ongin  ongin



Positiivinen imperfekti, verbityypit 1,3,5,6

e -> i
e  tulen   tulin  

juttelen     juttelin

menen menin

pesen  pesin

puren  purin

OLLA*** 

olen  olin

olet  olit

on  oli 

olemme  olimme

olette  olitte

ovat  olivat

tarvitsen  tarvitsin

häiritsen  häiritsin

vanhenen  vanhenin

tarkenen  tarkenin



Positiivinen imperfekti, verbityyppi 1, poikkeuksia (ei normaaleja)
Verbissä on kaksi tavua ja a – a -> o i

antaa  annan  annoin

kantaa  kannan  kannoin

auttaa  autan  autoin

maksaa  maksan   maksoin

alkaa  alan  aloin

jakaa  jaan  jaoin

saattaa  saatan  saatoin



Positiivinen imperfekti, verbityyppi 1, poikkeuksia

Preesensin minä-persoonassa –ran-rän-dan-dän-nan-nän -> si

tietää tiedän tiesin

kääntää  käännän käänsin

rakentaa rakennan rakensin

kieltää  kiellän kielsin

ymmärtää  ymmärrän ymmärsin

piirtää  piirrän piirsin

tuntea  tunnen tunsin (*** -nen)



Positiivinen imperfekti, verbityyppi 2,

VV - VV
VV ->  Vi

saan  sain 

juon  join 

syön  söin 

tuon  toin 

vien  vein 

uin  uin

voin  voin

imuroin  imuroin
i -> i



Positiivinen imperfekti, verbityyppi 4 

-si-

HALUTA haluan halusin
haluat halusin
haluaa halusit
haluamme halusimme
haluatte halusitte
haluavat halusivat

Minä siivosin.

Sinä tiskasit.

Hän tapasi.

Me pelasimme.

Te avasitte oven.

He pelkäsivät ukkosta.



Negatiivinen imperfekti, verbityypit 1 ja 2

LUKE A en lukenut emme lukeneet

et lukenut ette lukeneet

ei lukenut eivät lukeneet

ANTA A en antanut emme antaneet

et antanut ette antaneet

ei antanut eivät antaneet



Negatiivinen imperfekti, verbityyppi 3

MENNÄ en mennyt emme menneet

et mennyt ette menneet

ei mennyt eivät menneet

AJATELLA en ajatellut emme ajatelleet

et ajatellut ette ajatelleet

ei ajatellut eivät ajatelleet

PESTÄ en pessyt emme pesseet

et pessyt ette pesseet

ei pessyt eivät pesseet

PURRA en purrut emme purreet

et purrut ette purreet

ei purrut eivät purreet



Negatiivinen imperfekti, verbityypit 4, 5 ja 6
TAVA TA en tavannut emme tavanneet

et tavannut ette tavanneet

ei tavannut eivät tavanneet

TARVI TA en tarvinnut emme tarvinneet

et tarvinnut ette tarvinneet

ei tarvinnut eivät tarvinneet

LÄMME TÄ  en lämmennyt emme lämmenneet

et lämmennyt ette lämmenneet

ei lämmennyt eivät lämmenneet













NEGATIIVINEN IMPERFEKTI, verbityypit 1 ja 2

EN
ET    +   VERBI   + -NUT/NYT
EI

EMME
ETTE  +   VERBI   + -NEET
EIVÄT

esim.
EN SANONUT EMME SANONEET EN SÄILÖNYT EMME SÄILÖNEET
EN LUKENUT EMME LUKENEET
EN ETSINYT EMME ETSINEET



NEGATIIVINEN IMPERFEKTI, verbityyppi 3

EN                 -LUT/-LYT
ET    +   VERBI  + -RUT/-RYT
EI  -SUT/-SYT

-NUT/-NYT

EMME                -LEET
ETTE  +   VERBI   + -REET
EIVÄT -SEET

-NEET

esim.
EN TULLUT EMME TULLEET
EN SURRUT EMME SURREET
EN NOUSSUT EMME NOUSSEET
EN MENNYT EMME MENNEET



NEGATIIVINEN IMPERFEKTI, verbityypit 4, 5 ja 6

EN
ET    +   VERBI   + -NNUT/-NNYT
EI 

EMME
ETTE  +   VERBI   + -NNEET
EIVÄT

esim.
EN HALUNNUT EMME HALUNNEET
EN PELÄNNYT EMME PELÄNNEET
EN HÄIRINNYT EMME HÄIRINNEET
EN TARVINNUT EMME TARVINNEET


