
Expressions with WORK Study the examples with your partner. 

 

 

I needed to find paid work. ●Minun täytyi löytää palkkatyötä. 

 

He's out of work. ●Hän on työtön. 

 

When I get home after work, I'm drained. ●Kun tulen kotiin töiden jälkeen, olen ihan poikki. 

 

I'm on my way to work. ●Olen menossa töihin. 

 

A child takes a lot of work. ●Lapsi tuottaa paljon työtä. 

 

My work is displayed at the town hall. ●Teoksiani on näytteillä kaupungintalolla. 

 

In 1990 he produced a new work entitled... ●Vuonna 1990 hän tuotti uuden teoksen nimeltään... 

 

the complete works of Shakespeare. ●Shakespearen kootut teokset 

 

The story is a work of fiction, and very entertaining. ●Tarina on mielikuvituksen tuotetta, ja hyvin viihdyttävä. 

 

construction works ●rakennustyöt 

 

Bring me paint, brushes, paper, the works. ●Tuokaa minulle maalia, pensseleitä, paperia, kaikkea mahdollista. 

 

I work in a shop / at the local hospital. ●Olen töissä kaupassa / paikallisessa sairaalassa. 

 

She works for a newspaper. ●Hän on töissä eräässä sanomalehdessä. 

 

She works part-time. ●Hän tekee osa-aikatöitä. 

 

My father worked as a welder. ●Isäni työskenteli hitsarina. 

 

I've been working on an essay all day. ●Olen työskennellyt esseen parissa koko päivän. 

 

to work for peace ●ponnistella rauhan puolesta 

 



 

We might be working them too hard. ●Taidamme teettää heillä liikaa töitä. 

 

Is this clock working? ●Käykö tämä kello? 

 

The lift doesn't work. ●Hissi ei toimi. 

 

My brain's not working very well at the moment. ●Aivoni eivät juuri nyt oikein toimi. 

 

That idea won't work in practice. ●Tuo idea ei tule toimimaan käytännössä. 

 

The antibiotics aren't working. ●Antibiootit eivät tehoa. 

 

The artist works in clay. ●Taiteilija käyttää teoksissaan savea. 

 

I don't know how to work this stereo. En tiedä, miten näitä stereoita käytetään. 

 

to work the stone ●työstää kiveä 

 

The strap of the sandal had worked itself loose. ●Sandaalin hihna oli löystynyt. 

 

He has really worked himself into a rage. ●Hän on kiihdyttänyt itsensä valtavaan raivoon. 

 

He stared at her, his mouth working soundlessly. ●Hän tuijotti naista, ja hänen suunsa liikkui, mutta ääntä sieltä ei tullut. 

 

work at the home of the employee ●kotityö 

 

at or near the place of work ●työpaikalla tai sen läheisyydessä 

 

prove to be unsuitable for the assigned work ●osoittautua annettuun työhön kykenemättömäksi 

 

undertake to perform certain work ●ottaa tehdäkseen tietty työ 

 

Perhaps I did not work hard enough at my marriage. ●Ehkä en tehnyt tarpeeksi töitä avioliittoni eteen. 

 

He worked on his technique. ●Hän hioi tekniikkaansa. 

 



 

I'll work on him and try to bring him round. ●Minä taivuttelen häntä ja yritän saada hänet muuttamaan mielensä. 

 

Jack worked up [the] courage / nerve to ask Jane to marry him. ●Jack keräsi rohkeutta pyytääkseen Janea vaimokseen. 

 

Boy, have I worked up an appetite! ●Voi pojat, herättipäs se ruokahalun! 

 

to work up a sweat ●päästä hikeen [esim. juoksemalla] 

 

I worked up an essay. ●Laadin esseen. 

 

We decided that you should work off your debts. ●Päätimme, että sinun pitäisi maksaa velkasi työnteolla. 

 

I'll work my anger off by cleaning the house. ●Puran kiukku[a]ni talon siivoamiseen. 

 

They try to work out an agreement. ●He yrittävät saada aikaan sopimuksen. 

 

Mom has worked out our plan. ●Äiti on saanut selville meidän suunnitelmamme. 

 

The police have worked out the course of events. ●Poliisi on selvittänyt tapahtumien kulun. 

 

We have worked out average charges. ●Olemme laskeneet keskimääräisen veloituksen. 

 

The cost worked out at $550. ●Kustannukset nousivat 550 dollariin. 

 

Things didn't work out as they should have. ●Ei käynyt niin kuin piti. 

 

He used to work out at a gym. ●Hänellä oli tapana käydä salilla [treenaamassa]. 

 

I could never work him out. ●En ikinä onnistunut ymmärtämään häntä. 

 

The mine has been worked out. ●Kaivos on käytetty loppuun. 

 

Do you know why Joe was worked over? ●Tiedätkö, miksi Joe hakattiin? 

 

Jim's at work. ●Jim on töissä. 

 



 

I'm currently at work on a children's book. ●Työskentelen tällä hetkellä lastenkirjan parissa. 

 

There are two factors at work here. ●Tähän vaikuttaa kaksi tekijää. 

 

He worked [himself] up to telling Sarah the bad news. ●Hän valmistautui kertomaan Sarahille huonot uutiset. 

 

Begin with a few pushups, and then work to twenty. ●Aloita muutamalla punnerruksella, ja lisää määrää vähitellen 

kahteenkymmeneen. 

 

A lot of what the students do is donkey work. ●Opiskelijat tekevät paljon tylsää työtä. 

 

It was the work of five minutes to discover the source of the problems. ●Kesti viisi minuuttia selvittää, mikä aiheutti ongelmat. 

 

There's bachelor party in the works. ●Polttarit ovat suunnitteilla. 

 

If you want to get rid of that wine stain, put some salt on it, it works a treat. ●Jos haluat päästä tuosta viinitahrasta eroon, laita vähän suolaa sen päälle, se 

    toimii aina. 

 

Can your age work for you? ●Voikohan iästäsi olla sinulle etua? 

 

Given the opportunity, he would have worked the changes into his novel. ●Hän olisi sisällyttänyt muutokset romaaniinsa, jos se olisi ollut mahdollista. 

 

It takes time to work through grief. ●Surun käsitteleminen vie aikaa. 

 

He worked his way through the bushes. ●Hän raivasi tiensä pensaiden läpi. 

 

He worked his way to the top. ●Hän raivasi tiensä huipulle. 

 

He may work like a Trojan but he feels the rewards are worth it. ●Ehkä hän raataa niska limassa, mutta toisaalta hänen mielestään palkkiot ovat

    sen arvoisia. 

 

You must work your magic on these clients. ●Sinun on lumottava nämä asiakkaat. 

 

All work and no play is no way to live. ●Pelkkä työssä puurtaminen ei ole oikea tapa elää. 

 

Gwen has her work cut out trying to convince him otherwise. ●Gwenillä on täysi työ saada hänet toisiin aatoksiin. 



 

Good luck and try not to work yourself to death. ●Onnea ja yritä nyt olla raatamatta itseäsi uuvuksiin. 

 

Malcolm gave me the works, all of it, from start to finish. ●Malcolm kertoi minulle aivan kaiken, alusta loppuun. 

 

He gave me the works in his criticism. ●Hän pani minut lujille kritiikissään. 

 

the pilot gave me the works ●lentäjä suoritti kaikki temput mielikseni 

 

The alcohol worked its magic on our brains. ●Alkoholi teki tehtävänsä. 

 

He worked his way up the corporate ladder. ●Hän eteni urallaan ja nousi yrityksen hierarkiassa. 

 

She found a spanner and set to work on the bike. ●Hän löysi jakoavaimen ja kävi pyörän kimppuun. 

 

My parents worked their ass off to make my life better than theirs. ●Vanhempani raatoivat niska limassa tehdäkseen elämästäni paremman kuin

    omansa. 
 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Hanki itsellesi tuo ohjelma. Sen avulla KEHITYT!) 


