Lauseenvastikevastaukset
1. Muuta lauseenvastike pää- ja sivulauseeksi kun-konjunktiolla
Esimerkki: Lauseenvastike: Olli nauraa katsoessaan hauskaa tv-ohjelmaa.
Pää- ja sivulause:

Olli nauraa, kun hän katsoo hauskaa tv-ohjelmaa.

a. Matti vie yleensä Riinan päiväkotiin mennessään töihin.
Matti vie yleensä Riinan päiväkotiin, kun hän menee töihin.
b. Äiti laulaa usein laittaessaan ruokaa.
Äiti laulaa usein, kun hän laittaa ruokaa.
c. Luettuani tästä soitin heti sinulle.
Kun olin lukenut tästä, soitin heti sinulle.
d. Luovutin yritettyäni soittaa sinne tunnin ajan.
Luovutin, kun olin yrittänyt soittaa sinne tunnin ajan.
e. Lasten mentyä kouluun siivoan, käyn kaupassa ja katson työpaikkailmoituksia.
Kun lapset ovat menneet kouluun, siivoan, käyn kaupassa ja katson
työpaikkailmoituksia.
f. Päädyin kieltäytymään tarjouksesta asiaa pitkään harkittuani.
Päädyin kieltäytymään tarjouksesta, kun olin harkinnut asiaa pitkään.
g. Tunsin helpotusta päätettyäni asiasta.
Tunsin helpotusta, kun olin päättänyt asiasta.
h. Puhelinmaksu voi olla kalliimpi käyttäessäsi nettiä ulkomailla.
Puhelinmaksu voi olla kalliimpi, kun käytät nettiä ulkomailla.
i. On tärkeää, että opettaja käyttää monipuolisia tehtäviä arvioidessaan opiskelijan kielitaitoa.
On tärkeää, että opettaja käyttää monipuolisia tehtäviä, kun hän arvioi opiskelijan
kielitaitoa.
j. Elokuvan alkaessa kaikki hiljenevät.
Kun elokuva alkaa, kaikki hiljenevät.
k. Minua jännittää aina hammaslääkärillä käydessäni.
Minua jännittää aina, kun käyn hammaslääkärillä.
l. Menin YKI-testiin opiskeltuani suomea viisi vuotta.
Menin YKI-testiin, kun olin opiskellut suomea viisi vuotta.
m. Teimme aika paljon remonttia ostettuamme tämän asunnon.
Teimme aika paljon remonttia, kun olimme ostaneet tämän asunnon.
n. Palasin töihin nuorimman lapseni täytettyä kolme.
Palasin töihin, kun nuorin lapseni oli täyttänyt kolme.
o. Suomea vuoden opiskeltuani tunsin alkavani ymmärtää kieltä paremmin.
Kun olin opiskellut suomea vuoden, tunsin alkavani ymmärtää kieltä paremmin.
p. Lukiota käydessäni en vielä tiennyt, mihin jatkaisin opiskelemaan.
Kun kävin lukiota, en vielä tiennyt, mihin jatkaisin opiskelemaan.
q. Lennon myöhästyessä asiakas on oikeutettu korvauksiin
Kun lento myöhästyy, asiakas on oikeutettu korvauksiin.

r. Mitä asioita autoa ostettaessa pitää ottaa huomioon?
Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun ostetaan autoa?

2. Muuta sivulauseet lauseenvastikkeeksi.
s. Luen usein kirjaa, kun menen nukkumaan.
Luen usein kirjaa nukkumaan mennessä.
t. Sammuta valot, kun lähdet.
Sammuta valot lähtiessäsi.
u. Kun vanhenee, oppii arvostamaan terveyttä enemmän.
Vanhetessa oppii arvostamaan terveyttä enemmän.
v. Kun lähdin töihin, lapset vilkuttivat ikkunasta.
Lähtiessäni töihin lapset vilkuttivat ikkunasta.
w. Suomessa kätellään usein, kun tavataan.
Suomessa kätellään usein tavattaessa.
x. Innostuin, kun kävin pitkästä aikaa uimassa.
Innostuin käydessäni pitkästä aikaa uimassa.
y. Kun Sauli Niinistö tuli valituksi toiselle kaudelle suoraan, ei tarvittu toista kierrosta.
Sauli Niinistön tultua valituksi toiselle kaudelle suoraan, ei tarvittu toista kierrosta.

