nut-muoto eli negatiivinen imperfekti (myös perfekti ja pluskvamperfekti)

Loput aikamuodot eli negatiivinen imperfekti, perfekti (positiivinen ja negatiivinen) ja
pluskvamperfekti (positiivinen ja negatiivinen) tehdään kaikki samalla tavalla, eli verbin –nut / -nyt
tai -neet -muodon kanssa. Yksikön persoonissa (minä, sinä, hän) pääte on -nut / -nyt. Monikon
persoonissa (me, te, he) pääte on -neet. Verbityypissä 3 pääte voi olla myös -lut / -leet tai -sut /-seet
ja verbityypeissä 4 ja 5 on kaksi n: -nnut ja -nneet.

Milloin käytät:
1.) Negatiivinen imperfekti (I didn`t speak, didn`t study, didn`t want)
puhua

opiskella

haluta

minä en puhunut

en opiskellut

en halunnut

sinä et puhunut

et opiskellut

et halunnut

hän ei puhunut

ei opiskellut

ei halunnut

me emme puhuneet

emme opiskelleet

emme halunneet

te ette puhuneet

ette opiskelleet

ette halunneet

he eivät puhuneet

eivät opiskelleet

eivät halunneet

Huomaa, että negatiivinen imperfekti näyttää erilaiselta kuin positiivinen imperfekti, koska
positiivinen imperfekti tulee preesens-muodosta (esimerkiksi luen -> luin), mutta negatiivinen
imperfekti tulee verbin perusmuodosta (esimerkiksi lukea -> en lukenut).

Miten teet -nut-muodon?

Verbityyppi 1: viimeinen a/ä pois. (Eli samalla tavalla kuin aloitat normaalin
persoonataivutuksen.)
K,P,T on sama kuin perusmuodossa eli vahva.

asua -> asu-

en asunut, emme asuneet

ottaa -> otta-

en ottanut, emme ottaneet

lukea -> luke-

en lukenut, emme lukeneet

ymmärtää -> ymmärtä-

en ymmärtänyt, emme ymmärtäneet

Verbityyppi 2: -da / -dä pois (samalla tavalla kuin normaali persoonataivutus)

syödä -> syö-

en syönyt, emme syöneet

juoda -> juo-

en juonut, emme juoneet

saada -> saa-

en saanut, emme saaneet

tuoda -> tuo-

en tuonut, emme tuoneet

Verbityyppi 3: toinen konsonantti ja viimeinen vokaali pois (samalla tavalla kuin normaali
persoonataivutus, mutta sinä et lisää -e!) Lisää toinen sama konsonantti eli –lut / -sut tai -nut.

jutella

-> jutel-

en jutellut, emme jutelleet

keskustella

-> keskustel-

en keskustellut, emme keskustelleet

kävellä

-> kävel-

en kävellyt, emme kävelleet

pestä

-> pes-

en pessyt, emme pesseet

juosta

-> juos-

en juossut, emme juosseet

mennä

-> men-

en mennyt, emme menneet

Verbityyppi 4 ja 5: -ta / -tä pois. Lisää kaksi n: -nnut / -nneet!

pelata

-> pela-

en pelannut, emme pelanneet

tavata

-> tava-

en tavannut, emme tavanneet

siivota

-> siivo-

en siivonnut, emme siivonneet

herätä

-> herä-

en herännyt, emme heränneet

tarvita

-> tarvi-

en tarvinnut, emme tarvinneet

häiritä

-> häiri-

en häirinnyt, emme häirinneet

mainita

-> maini-

en maininnut, emme maininneet

harkita

-> harki-

en harkinnut, emme harkinneet

