
Expressions with CASE Study the examples with your partner. 
 

In her case there were other reasons too. ●Hänen tapaukseensa vaikuttivat muutkin syyt. 

 

This may have been the case in the past, but now everything's changed. ●Asiat ovat ennen saattaneet olla niin, mutta nyt kaikki on toisin. 

ovat ennen saattaneet olla 

a case for / against his dismissal ●hänen erottamisensa puolesta / hänen erottamistaan vastaan puhuvat seikat 

 

the case for the defence ●(vastaajan oikeudenkäynnissä antama) vastine 

 

a murder case ●murhajuttu 

 

to win / lose a case ●voittaa / hävitä juttu [oikeudessa] 

 

the detective on the case ●tapausta tutkiva rikosetsivä 

 

He's a sad case. ●Hän on säälittävä tapaus. 

 

What does it cost to keep you off my case? ●Millä saisin sinut pois kimpustani? 

 

The worst case scenario was that he would have to have an operation. ●Pahimmassa tapauksessa hänet täytyisi leikata. 

 

I didn't hear you. There's no need to make a federal case out of it. ●En kuullut sinua. Ei siitä tarvitse tehdä mitään isoa numeroa. 

 

a pencil case ●kynäkotelo 

 

a violin case ●viulukotelo 

 

All her trophies are in a display case. ●Kaikki hänen pokaalinsa ovat näyttelyvitriinissä. 

 

I bought a case of wine. ●Ostin viinilaatikon. 

 

The joint needs to be cased before tomorrow. ●Mesta on tutkittava ennen huomista. 

 

the case for the plaintiff ●kantajan kanne perusteluineen 

 

the case is being decided ●juttu on päätettävänä 



 

the documents in the case ●jutun asiakirjat 

 

she has a case ●hänellä on perusteltu vaatimus 

 

hear a case in court ●käsitellä juttu oikeudessa 

 

take a case to court ●saattaa asia oikeuden tulkittavaksi 

 

try a case in court ●käsitellä juttu oikeudessa 

 

Take an umbrella, in case it starts to rain. ●Ota sateenvarjo siltä varalta, että alkaa sataa. 

 

I can help, in case you need further information. ●Voin auttaa, mikäli tarvitset lisätietoa. 

 

In case of fire, you'll need to find your keys quickly. ●Tulipalon sattuessa avainten on löydyttävä nopeasti. 

 

Indeed, the opposite is the case. ●Itse asiassa asia on juuri päinvastoin. 

 

In any case, the police will want to talk to you. ●Joka tapauksessa poliisi haluaa jututtaa sinua. 

 

He is efficient and, in any case, we know him well. ●Hän on tehokas, ja sitä paitsi me tunnemme hänet hyvin. 

 

In that case, no record need be kept. ●Tällöin rekisteriä ei tarvitse pitää. 

 

In which case, I would have to get rid of the flowers. ●Siinä tapauksessa minun pitäisi hankkiutua kukista eroon. 

 

Scotland Yard is on the case. ●Scotland Yard tutkii tapausta. 

 

People are at work – or not, as the case may be. ●Ihmiset ovat töissä – tai sitten eivät. 

 

The cancellation of exhibition was an open-and-shut case of censorship. ●Näyttelyn peruuttaminen oli selvää sensuuria. 

 

They made out a case for the sale of the site. ●He puhuivat paikan myymisen puolesta. 

 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Hommaa itsellesi tämä ohjelma: moni asia helpottuu!) 
 


