
Expressions with BUSINESS Study these examples with your partner. 
 

Let’s get down to business. ●Käydäänpä asiaan. 

 

Bees were quietly going about their business. ●Ampiaiset hoitivat kaikessa rauhassa jokapäiväisiä askareitaan. 

 

'Mind your own business!' she replied. ●"Hoida sinä omat asiasi!" hän vastasi. 

 

My private life is none of your business. Yksityiselämäni ei kuulu sinulle. 

 

Dick had no business telling you that. ●Dickillä ei ollut mitään oikeutta kertoa sinulle tuota. 

 

Business is flourishing. ●Liiketoiminta kukoistaa. 

 

Our company does a lot of business with Asian customers. ●Yrityksemme tekee bisnestä lukuisten aasialaisten asiakkaiden kanssa. 

 

Are you here on business? ●Oletko täällä hoitamassa liikeasioita? 

 

My father works in business. ●Isäni työskentelee liikealalla. 

 

Private residential homes are frequently small family businesses. ●Yksityiset asuntolat ovat usein pieniä perheyrityksiä. 

 

She decided to start her own business. ●Hän päätti perustaa oman yrityksen. 

 

Is there any other business to discuss? ●Onko vielä joitakin muita asioita, joista pitäisi keskustella? 

 

Parenting can be a stressful business. ●Vanhemmuus voi olla stressaavaa hommaa. 

 

This is none of your business. ●Tämä ei ole sinun asiasi. 

 

It was an awful business! I couldn't work for days. ●Se oli kamala juttu! En pystynyt työskentelemään päiväkausiin. 

 

Serve the whole business hot. ●Tarjoile sörsseli lämpimänä. 

 

contrary to good business practice ●hyvän liiketavan vastainen 

 

in accordance with business practice ●liiketavan mukainen 

 



in violation of good business practice ●hyvän liiketavan vastainen 

 

theft of a business secret ●liikesalaisuuden anastaminen 

 

notice of termination of business ●lopettamisilmoitus 

 

the business has changed hands ●liikkeen omistaja on vaihtunut 

 

carry on business, do business ●harjoittaa elinkeinoa 

 

They wrecked the car to make sure that I understood they meant business. ●He romuttivat auton varmistaakseen, että ymmärsin heidän olevan tosissaan. 

 

The company has been in business for 20 years. ●Yritys on toiminut jo 20 vuoden ajan. 

 

All we need is a map and we'll be in business. ●Tarvitsemme vain kartan, niin saamme asiat rullaamaan. 

 

They wanted to make sure there were no funny business. ●He halusivat varmistaa, ettei asiaan liity mitään hämäräperäistä. 

 

I think BMWs are the business really! ●Minusta Bemarit ovat huippuja! 

 

We've got some experienced players who are doing the business. ●Meillä on kokeneita pelaajia, jotka hoitavat homman kotiin. 

 

I remember the first time we went to bed and did the business. ●Muistan ensimmäisen kerran, kun menimme sänkyyn ja teimme temput. 

 

from being under new management, it's business as usual  

in the department. ●Asiat jatkuvat osastolla tavalliseen tapaan johtoportaan vaihtumisesta 

 huolimatta. 

 

More and more shops go out of business. ●Yhä useampi kauppa lopettaa toimintansa. 

 

From the business end it looked like a shotgun. ●Edestä päin katsottuna se näytti haulikolta. 

 

You could twist an ankle like nobody's business. ●Täällä voi nyrjäyttää nilkkansa äkkiarvaamatta. 

 

She made it her business to get to know all her students. ●Hän otti asiakseen tutustua kaikkiin oppilaisiinsa. 

 

We are not in the business of becoming pop stars. ●Tarkoituksenamme ei ole ryhtyä poptähdiksi. 
Lähde: Sanakirja.fi (Hommaa oikeudet, kannattaa todella!) 


