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Tekstin kirjoittaminen 

Kirjoita teksti ja anna järjestelmän huolehtia rivinvaihdoista. Käytä 
 Enter ↵↵↵↵  -näppäintä ainoastaan uutta kappaletta aloittaessasi. 

¶  Kappalemerkki sisältää kaikki kappaleeseen tehdyt muotoilut, 
esimerkiksi rivivälit, sarkainasetukset ja tekstin tasaukset. Uusi 
kappale perii kappalemuotoilut edellisestä kappaleesta. 

Tulostumattomat ohjausmerkit saat näkyville/piiloon napsauttamalla .  

kappalemerkki   
kappaleen sisäinen rivinvaihto  
sarkain    
välilyönti     
tavuvihjeet   ¬ 
sitova sanaväli  º 
sitova yhdysviiva   
sivun tai kappaleen vaihto  

 

Kappaleen sisäinen rivinvaihto 

Paina  Vaihto ����  +  Enter ↵↵↵↵ , kun haluat seuraavan rivin kuuluvan 
samaan kappaleeseen, esimerkiksi kappaleeseen liitetyt väliotsikot. 

Tyhjä rivi ennen kappaletta 

 Ctrl  +  0  (nolla) lisää yhden tyhjän rivin ennen kappaletta. 
 Ctrl  +  0  (nolla) poistaa tyhjän rivin ennen kappaletta. 

Pakotettu sivunvaihto 

 Ctrl  +  Enter ↵↵↵↵  -näppäimillä tehtyä sivunvaihtoa ei ohjelma 
sivuttaessaan poista tai siirrä. Näytölle ilmestyy vaakasuora 
pisteviiva ja teksti Sivunvaihto . 

Sitova yhdysviiva 

 Ctrl  +  Vaihto ����  +  Tavuviiva  ei katkaise sanaa eri riveille,  
esim. 2-4 km tai kuorma-auto. 

Sitova sanaväli 

 Ctrl  +  Vaihto ����  +  Välilyönti   käsittelee sanoja yhtenä sanana,  
esim. 1 000 000 € tai Oy Yritys Ab. 

Tavutusvihje 

Näppäimillä  Ctrl  +  Tavuviiva  voidaan sanaan asettaa tavutusvihje. 
Jos sana joudutaan tavuttamaan, tavuttuu se tavutusvihjeen 
kohdalta. 
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Näppäinyhdistelmiä kohdistimen siirtoon: 

Seuraava sana   Ctrl  +  ����  

Edellinen sana   Ctrl  +  ←←←←  

Seuraava kappale   Ctrl  +  ↓↓↓↓  

Edellinen kappale   Ctrl  +  ↑↑↑↑  

Rivin alkuun   Home  

Rivin loppuun   End  

Seuraava näyttö   PgDn  

Edellinen näyttö   PgUp  

Asiakirjan alkuun   Ctrl  +  Home  

Asiakirjan loppuun   Ctrl  +  End  

Edellisen sivun alkuun   Ctrl  +  PgUp  

Seuraavan sivun alkuun  Ctrl  +  PgDn  

Näytön yläreunaan   Alt  +  Ctrl  +  PgUp  

Näytön alareunaan   Alt  +  Ctrl  +  PgDn  

Näppäinyhdistelmiä tekstin valintaan  

Koko asiakirja    Ctrl  +  A  

Asiakirjan alkuun   Ctrl  +  Vaihto ����   +  Home  

Asiakirjan loppuun   Ctrl  +  Vaihto ����  +  End  

Rivin alkuun    Vaihto ����  +  Home  

Rivin loppuun    Vaihto ����  +  End  
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Merkkimuotoilut 

Merkkejä ovat kirjoittamasi kirjaimet, välimerkit, numerot ja symbolit, kuten 
 *, ©, ® ja &. Merkkimuotoilu määrittää, missä muodossa merkit näkyvät 
näytössä ja tulosteessa. 

Merkkimuotoilun avulla voit mm. 

• muuttaa kirjasinlajin (fontti) ja pistekoon 
• esim. lihavoida tai kursivoida tekstin 
• liittää valittuun alueeseen reunaviivat 
• lisätä tekstiin värejä 
• vaihtaa merkit pienistä isoiksi. 

Muotoilut voidaan tehdä joko tekstiä kirjoitettaessa tai jälkikäteen halutulle 
alueelle. 

Kirjoituksen aikana 
Työkaluriviltä tai hiiren kakkospainikkeen pikavalikosta 

Lihavointi  Kursivointi   Alleviivaus 

     
 

Valintanauhalta Aloitus -välilehti Fontti –ryhmästä  

  

Näppäimistöltä 

Lihavointi   Ctrl  +  B  

Kursivointi  Ctrl  +  I  

Alleviivaus  Ctrl  +  U  

Yläindeksi (m2)  Ctrl  +  Vaihto ����  +  +  |  Ctrl  +  +  

Alaindeksi (H2O)  Ctrl  +  +  |  Ctrl  +  Vaihto �   0  

Isot kirjaimet (KOUVOLA)  Ctrl  +  Vaihto ����  +  A  

Isot pienet kirjaimet 
(KOUVOLAN KAUPUNKI) 

 Ctrl  +  Vaihto ����  +  K  

Kirjaintenvaihto 
SUUR-/pienaakkosiin 

 Vaihto ����  +  F3  

Normaaliin kirjasintyyliin palaat 
painamalla  

 Ctrl  +  Välilyönti  
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Muotoilu jälkikäteen 

Merkitse eli maalaa muotoiltava teksti ja tee haluamasi muotoilut. Yhden 
sanan muotoilu ; kun kohdistin on sanassa, valitse haluamasi muotoilu. 

Muotoilujen kopiointi 

Työkaluriviltä  

Valitse eli maalaa teksti, jossa on halutut merkkimuotoilut ja napsauta 
työkalurivillä olevaa Muotoilusivellin-painiketta. 

Hiiren osoitin muuttuu -kuvakkeeksi. Valitse alue, johon muotoilut 
kopioidaan. Kun olet kopioinut merkkimuotoilut, napsauta Muotoilusivellin-
painiketta tai  Esc  -näppäintä. 

 


