
Expressions with MATTER Study the examples with your partner. 
 

Flirting with racism is sick, no matter who does it. ●Rasismin kanssa leikittely on sairasta, harrastipa sitä kuka tahansa. 

 

You have it wrong, but no matter. ●Olet väärässä, mutta ei se mitään. 

 

It was over in a matter of seconds. ●Se kesti vain muutamia sekunteja. 

 

It was only a matter of time before the truth emerged. ●Totuuden paljastuminen oli vain ajan kysymys. 

 

Whatever is the matter with you two? ●Mikä ihme teitä kahta vaivaa? 

 

Why did you come here, for that matter? ●Miksi muuten tulit tänne? 

 

In the matter of contract, drunkenness is regarded as having  

the same effect as insanity. ●Sopimusasioissa juopumuksella katsotaan olevan sama vaikutus 

    kuin mielisairaudella. 

 

Real art is another matter. ●Todellinen taide on aivan eri asia. 

 

Representatives ask for a full written decision as a matter of course. ●Edustajat pyytävät rutiininomaisesti täydellistä kirjallista päätöstä. 

 

We're letting ourselves be distracted from the matter in hand. ●Annamme johtaa itsemme pois käsiteltävästä asiasta. 

 

My skiing isn't too bad, as a matter of fact. ●Itse asiassa hiihdän hyvin. 

 

They may be consulted as a matter of form but their views  

never change anything. ●Heidän mielipidettään saatetaan muodon vuoksi kysyä, mutta se ei 

    kuitenkaan vaikuta päätöksiin. 

 

His adherence to the Liberal party in the 1920s is a matter of record. ●Hänen kuulumisestaan liberaalipuolueeseen 1920-luvulla on 

    mustaa valkoisella. 

 

And to make matters worse I took an instant dislike to the wife. ●Tilannetta pahensi vielä se, että inhosin vaimoa heti. 



 

The anti-terror law must be changed as a matter of urgency. ●Terrorismin vastaista lakia on muutettava kiireellisesti. 

 

He was a very likable, amusing man. – That's a matter of opinion,  

she thought. ●Hän oli hyvin miellyttävä, hauska mies. – Siitä voidaan olla eri 

    mieltä, nainen ajatteli. 

 

The fact of the matter is that you have no choice. ●Rehellisesti sanottuna sinulla ei ole valinnanvaraa. 

 

They are trained to ask questions that get straight  

to the heart of the matter. ●Heidät on koulutettu tekemään kysymyksiä, jotka menevät suoraan asian

    ytimeen. 

 

It was very much a matter of life and death  

as far as the industry was concerned. ●Teollisuuden kannalta kysymys oli elintärkeä. 

 

He decides to take matters in his own t hands to do what's right. ●Hän päättää ottaa asiat omiin käsiinsä tehdäkseen oikein. 

 

 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Hommaa oikeudet ohjelmaan, sillä se on HYVÄ!) 
 


