
Konjunktioita • Conjunctions  

Konjunktiot yhdistävät lauseita pitemmiksi virkkeiksi. 

 

Rinnastuskonjunktioita 

 

1. Täydennys, lisäys ja vertailu  

Pandas are cute and have a lot of fans all over the world. and ja 

They are both cute and cuddly. both - and sekä - että 

Pandas not only climb trees but also swim. not only - but also ei ainoastaan - vaan myös 

It's interesting as well as fun to observe them. as well as sekä, kuten myös 

Their diet consists of various things such as bamboo, fruit and meat. such as kuten esimerkiksi 

As you might know, there aren't that many pandas outside China. as kuten 

Chi Chi, the panda in London, was as popular as she was famous. as - as  yhtä - kuin 

 

2. Vaihtoehto  

Would you like to have a gerbil or a hamster as a pet? or  tai 

I'd rather have either a dog or a cat. either - or joko - tai 

Neither snakes nor rats appeal to me. neither - nor ei - eikä 

You might want to consider an easy pet  

or else you will be disappointed. or else muuten 

 



3. Vastakohta 

Whales often live in cold water, but their body temperature is  

almost the same as ours. but  mutta 

There are quite a few whales in certain areas,  

whereas/while they are relatively rare in others.  whereas/while  kun taas 

Laws have been passed to limit whaling, yet whales are still hunted. yet  silti, kuitenkin 

 

4. Seuraus, selitys 

We wanted to see lions, so we went on a safari. so  joten, siis 

We had bad luck and therefore / that's why we didn't see any. therefore / that's why siksi 

There is never any guarantee of seeing leopards either,  

for they are active during the night. for  sillä 

 

Alistuskonjunktioita 

 

1. Aika 

After I learnt that Earth's rotation is slowing down,  

I started to worry. after  sen jälkeen kun 

Just as I was about to panic, I realized it would be a slow,  

gradual process. as   juuri kun, sillä aikaa kun 

 



It will be about 140 million years before we can  

expect 25-hour days. before  ennen kuin 

It won't happen until many other changes  

have taken place as well. not until  vasta, ei ennen kuin 

Now that we know better, it's no longer believed  

Earth is the centre of the universe. now that nyt kun 

Since I've been studying the universe,  

new discoveries have been made constantly. since  siitä lähtien kun 

The discovery of Uranus and Neptune  

waited till/until telescopes were invented. till/until kunnes 

When the planets were named,  

only Earth wasn't named after a god or goddess. when  kun 

Whenever I go stargazing,  

I try to see Venus in the night sky. whenever  aina kun 

While I was in the countryside,  

I could clearly see Venus in the sky. while  sillä aikaa kun 

As long as Earth's magnetic field is undamaged,  

it protects us from the solar wind. as long as niin kauan kuin 

Tell me as soon as you'd like me to change the subject. as soon as niin pian kuin, heti kun 

Once I get going, I could talk about the Milky Way for hours. once  heti kun, kun kerran 

Huomaa: aikaa ilmaisevissa sivulauseissa ei yleensä käytetä futuuria. 



 

2. Syy 

As our dog didn't want to get off the couch, I sat on the floor. as koska, kun 

I sat on the floor because our dog didn't want to get off the couch. because koska 

Since you always seem to know best, tell me what I should have done. since koska, kun kerran 

 

3. Ehto 

If you didn't like mushrooms, why would you pick chanterelles? if jos 

 

• Huomaa: ehtolauseissa ei käytetä futuuria eikä konditionaalia 

 

Unless you taste them, you won't know for sure. if–not/unless jollei 

 

• Huomaa: unless on kielteinen eli toista kieltosanaa ei tarvita 

 

As long as you only pick mushrooms you know, they are safe to eat. as long as kunhan vain, sillä ehdolla että 

In case I want to go mushroom picking, I should buy a new bucket. in case siltä varalta että 

Hiking in the great outdoors is fun provided that  

you are in good company. provided/providing that edellyttäen että 

 

4. Tarkoitus 



I bought a bike so (that) I would get more exercise. so (that) jotta, niin että 

• Huomaa: tarkoitusta ilmaisevat sivulauseet korvataan usein  

infinitiivirakenteilla (in order to, so as to) 

 

 

 

5. Myönnytys 

Although we should recycle and save energy,  

it's sometimes anything but easy. although / though /even though vaikka 

I wouldn't know what to do better even if I wanted to. even if vaikka  

• Vertaa  

I can't help you even though I want to. En voi auttaa sinua, vaikka haluan. (todellinen tilanne) 

I couldn't help you even if I wanted to. En voisi auttaa sinua, vaikka haluaisin. (kuvitteellinen tilanne) 

• Huomaa: even = jopa, even though = vaikka 

 

6. Vertaus 

Why does Tina always behave as if she knew everything? as if / as though ikään kuin 

 

 

 



Sidossanoja • Linking words 

 

Sidossanat tekevät tekstistä sujuvampaa lukea. Seuraavat sidossanat ovat usein lauseen alussa, ja ne erotetaan muusta lauseesta pilkulla. Sidossanat 

ovat yleisiä kirjallisessa ilmaisussa. 

 

1. Aluksi, lopuksi, lyhyesti sanoen 

To begin with, we need to start raising funds for our conservation project. to start with / 

to begin with /first off / initially /in the first place Aluksi meidän täytyy aloittaa varojen keruu luonnonsuojeluprojektiamme 

varten. 

Finally, I’d like to thank you for making a donation. 

finally / in conclusion / to sum up / in sum Lopuksi haluaisin kiittää teitä lahjoituksen tekemisestä. 

In brief, this project wouldn’t have been possible without your help.in  

brief / in short Lyhyesti sanoen tämä projekti ei olisi ollut mahdollinen ilman apuanne. 

 

2. Esimerkiksi, nimittäin, mitä tulee 

Even a small amount, five euros for instance, would go a long way. 

for example / for instance Jopa pieni summa, esimerkiksi viisi euroa, auttaisi jo paljon. 

There are also other ways of helping, namely donating your time or expertise. 

namely  On olemassa muita tapoja auttaa, nimittäin aikasi tai asiantuntemuksesi 

 lahjoittaminen. 

 

 



There were hardly any questions from the audience.  

As for the next event, I hope the audience will be more active. 

as for / as regards / as to Yleisökysymyksiä oli tuskin yhtään. Mitä tulee seuraavaan tapahtumaan, toivon 

 että yleisö on aktiivisempi. 

3. Lisäksi 

Finding new volunteers turned out to be challenging.  

In addition, some of the former ones wanted to quit. 

in addition / what’s more / on top of that / furthermore / moreover Uusien vapaaehtoisten löytäminen osoittautui haasteelliseksi. Lisäksi 

 jotkut aiemmista halusivat lopettaa. 

 

4. Ennen kaikkea, loppujen lopuksi, joka tapauksessa, kaiken kaikkiaan 

Above all, we want to get the project off the ground as soon as possible. 

above all Ennen kaikkea me haluamme projektin alkavan niin pian kuin mahdollista. 

After all, we only have a few months to finish everything. 

after all Loppujen lopuksi meillä on vain muutama kuukausi aikaa saada kaikki valmiiksi. 

At any rate, this isn’t our first big project. 

at any rate Joka tapauksessa tämä ei ole ensimmäinen iso projektimme. 

All in all, nature conservation is worth every effort. 

all in all Kaiken kaikkiaan luonnonsuojelu on jokaisen ponnistuksen arvoinen. 

 

 

 



5. Kuitenkin, toisaalta, sen sijaan, joka tapauksessa 

The previous organization we worked with was a bit disappointing.  

However, it was an eye-opening experience. 

however / yet / still / nevertheless / nonetheless Edellinen järjestö, jonka kanssa työskentelimme, oli jokseenkin pettymys. 

 Kuitenkin se oli silmiä avaava kokemus. 

Chairing the next meeting might be a bit of a challenge.  

On the other hand, we will be fewer than usual. 

on (the) one hand – on the other hand Seuraavan kokouksen puheenjohtajana toimiminen saattaa olla melkoisen 

 haastavaa. Toisaalta meitä on vähemmän paikalla kuin yleensä. 

I’m sick and tired of the healthy, organic snacks we have  

at these meetings. Instead, can’t we have strawberry cake? 

instead Olen todella kyllästynyt terveellisiin luomuvälipaloihin, joita meillä on näissä 

 kokouksissa. Emmekö voi saada sen sijaan mansikkakakkua? 

All the same, it pays to plan ahead. 

all the same / even so Joka tapauksessa kannattaa suunnitella tulevaisuutta. 

 

6. Näkökulman todistaminen ja korostaminen 

Inevitably, our organization will need to rethink its core values at some point. 

inevitably Järjestömme joutuu väistämättä miettimään uudelleen keskeisimmät arvonsa 

 jossain vaiheessa. 

Needless to say, it might not appeal to everybody. 

needless to say On tarpeetonta sanoa, että se ei varmaankaan viehätä kaikkia. 



 

7. Oman mielipiteen ilmaiseminen 

As far as I’m concerned, sustainable development is everybody’s responsibility. 

as far as I’m concerned/ in my opinion / in my view Minun mielestäni kestävä kehitys on jokaisen vastuulla. 

Oddly enough, locally produced food wasn’t very expensive after all. 

oddly enough Kumma kyllä, lähiruoka ei ollutkaan erittäin kallista. 

To my amazement, more and more vegan restaurants find enough customers. 

to my amazement / to my surprise Ällistyksekseni yhä useammilla vegaaniravintoloilla 

on tarpeeksi asiakkaita. 

Unfortunately, there isn’t one close to where I live. 

unfortunately Valitettavasti lähellä kotiani ei ole yhtään. 

 

8. Joten, tästä syystä 

We prefer eco-friendly ways to travel. Therefore, flying isn’t really an option. 

therefore / that’s why / consequently / 

 in consequence / so / accordingly / thus / hence Pidämme ympäristöystävällisiä tapoja matkustaa parempina. Tästä 

 syystä lentäminen ei ole oikeastaan vaihtoehto. 

The new farmers’ market sells fresh produce. As a result, we don’t have to 

go to the supermarket as often. 

as a result / for this reason Uusi lähiruokatori myy tuoreita tuotteita. Tästä syystä meidän ei tarvitse mennä 

 supermarkettiin yhtä usein. 

 



9. Yleistys 

Changing your consumption habits is one 

of the best ways to help the environment. By and large, I believe I’ve managed to do so. 

by and large / in general / on the whole Kulutustottumuksiemme muuttaminen on yksi parhaista tavoista auttaa 

 ympäristöä. Kaiken kaikkiaan uskon, että olen onnistunut tekemään niin. 

 

 

Lauseadverbit 

Lauseadverbit ovat voimaenglantia. Niillä voit osoittaa, miten seuraava lause liittyy muuhun kirjoittamaasi tekstiin. Ne kertovat kirjoittajan suhtautumisesta asiaansa. Niitä on 

englannissa helppo käyttää: ne aloittavat virkkeen ja ne erotetaan pilkulla muusta lauseyhteydestä. 

 

Muista kuitenkin, että lauseadverbit ovat vain yksi tyylikeino muiden joukossa, joten niiden yletön käyttö ei ole suositeltavaa. Täällä ne ovat Quizlet-kortteina. 

 

Admittedly Eittämättä 

All things considered Kaiken kaikkiaan 

As a general rule Yleensä 

As far as we know Tietääksemme 

Astonishingly Hämmästyttävästi 

Broadly speaking Yleisesti puhuen , Suurin piirtein 

By and large Suurin piirtein , Yleensä 

Characteristically Tyypillisesti 

Clearly Selvästi 

Coincidentally Sattumalta 

https://quizlet.com/671294214/lauseadverbit-flash-cards/
https://quizlet.com/671294214/lauseadverbit-flash-cards/


Conveniently Mukavasti , Sopivasti , Haitatta 

Curiously Kummallista kyllä 

Disappointingly Pettymykseksi 

Equally Samalla tavoin , Samoin 

Essentially Pääasiallisesti , Pohjimmiltaan 

Explicitly Nimenomaisesti ; Täsmällisesti 

Even so Silti , Siitä huolimatta 

Eventually Lopulta , Vihdoin 

Fortunately Onneksi 

Fundamentally Pohjimmiltaan , Perusolemukseltaan 

Furthermore Edelleen , Sen lisäksi 

Generally speaking Ylipäänsä , Yleensä 

Interestingly Kiinnostavaa kyllä 

Ironically On kohtalon ivaa , Ivallisesti 

In essence Varsinaisesti , Pohjimmiltaan 

In general Yleensä , Tavallisesti 

In particular Erityisesti , Nimenomaan 

In practice Käytännössä 

In reality Todellisuudessa 

In retrospect/hindsight Jälkeenpäin ajatellen 

Interestingly Mikä mielenkiintoista 

In theory Teoriassa 

In view of this Huomioon ottaen , Silmällä pitäen 

Naturally Luonnollisesti 

On balance Kaiken kaikkiaan 



Obviously Ilmiselvästi 

On reflection Asiaa tarkemmin harkittuani 

Overall Yleensä ottaen , Kaiken kaikkiaan 

Paradoxically On ristiriitaista, että 

Potentially Mahdollisesti 

Predictably Ennustusten mukaan , Kuten saattoi olettaa 

Presumably Oletettavasti , Luultavasti 

Primarily Enimmäkseen , Pääasiallisesti 

Probably Todennäköisesti 

Remarkably Huomattavan , Aivan erityisen 

Seemingly Nähtävästi . Kaikesta päättäen 

Seriously Vakavasti ottaen , Tosissaan 

Significantly Mikä on merkittävää 

Specifically Nimenomaan , Täsmällisesti 

Surprisingly Yllättäen , Ihme kyllä 

Theoretically Teoriassa 

To all intents and purposes Itse asiassa , Käytännölliesti katsoen 

Typically Tyypillisesti 

Ultimately Lopulta , Vime kädessä 

Understandably Ymmärrettävästi 

Undoubtedly Epäilemättä 

Unfortunately Valitettavasti 

With hindsight Jälkeenpäin ajatellen , Näin jälkiviisaana 

 


