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Tiedosto: Harj 14 pitkat asiakirjat.doc 

Tiedoston liittäminen asiakirjaan 
• Kaksi tiedostoa voidaan yhdistää lisäämällä asiakirjan sisältö toiseen asiakirjaan 
• Tiedosto johon toinen asiakirjan halutaan liittää avataan 
• Kursorin paikka määrittää liitettävän tiedoston sijoittumisen 

 
Valitse Lisää – Tiedosto ja valitse tiedosto, jonka haluat liittää. Esikatselu-näkymän voi pitää 

valittuna. Paina .  
Tiedoston lisääminen voidaan tehdä lisäämällä vain sisältö tai lisätä sisältö 
linkkinä.  
   
 

Harjoitus 14.1 

1. Kirjoita täyttöohje harjoituksessa 6 tehtyyn fax-lomakkeeseen.  

2. Tallenna tiedosto omalle Z:-asemalle nimellä Harj 14 ohje.doc. 

3. Lisää nyt ohjeen perään aikaisemmin tekemäsi fax-lomake (ei saa olla .dot-muodossa, 
tallenna tarvittaessa .doc-muotoon) 

4. Palauta asiakirja (saate + fax-lomake) R:-asemalle Harj 14.1 

Harjoitus 14.2 

1. Mitä eroa on lisäämistavoissa Lisää ja Lisää linkkinä  

2. Kokeile liittää fax-lomake ohjeeseen molemmilla tavoin ja tee joku 
muutos alkuperäiseen fax-lomakkeeseen. 
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Perus- ja aliasasiakirjat 

• Perus- ja aliasiakirjat perustuvat jäsentelyyn ja otsikkotyylien käyttöön 

• Helpottaa pitkien asiakirjojen kokoamista varsinkin, kun usea henkilö osallistuu 
kirjoitustyöhön 

• Voit luoda esim. kirjan perusasiakirjaksi ja jokaisen luvun aliasiakirjaksi… 

Jäsennysnäkymä 

Siirry jäsennysnäkymään valitse Näytä - Jäsennys tai vasemmasta alakulmasta  

Aliasasiakirjan lisääminen 

• Vie tekstikohdistin siihen kohtaan, johon haluat aliasiakirjan 

• Napsauta Jäsennys-työkalurivin Lisää aliasiakirja –
painiketta  

• Tiedosto lisätään tekstikohdistimen osoittamaan paikkaan 

• Tyyleillä muotoillut kappaleet ja otsikot muuttuvat vastaamaan perusasiakirjan muotoiluja. 

• Kun perusasiakirjat avataan, siihen liitetyt aliasiakirjat näkyvät hyperlinkkeinä 

• Ctrl + Hiiren napsautus avaa asiakirjan omaan ikkunaan muokattavaksi 

Jäsennys-työkalurivi 

 

• Aliasiakirja saadaan kokonaisuudessaan 
näkyviin napsauttamalla Jäsennys-työkalurivin 
Laajenna aliasiakirjat -painiketta  

• Kutista aliasiakirjat -painike   

• Poista aliasiakirja -painike  

• Poista-komento jättää aliasiakirjan tekstin perusasiakirjaan, mutta se ei ole enää 
yhteydessä levyllä olevaan aliasiakirjatiedostoon 
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• Jos aliasiakirjan nimi tai tallennuspaikka on muutettava, se pitää tehdä perusasiakirjasta 
käsin 

• Kiintolevyllä olevaa aliasiakirjaa ei saa poistaa ennen kuin se on poistettu 
perusasiakirjasta 

 

Harjoitus 14.3 

1. Tee perusasiakirja, johon määrittelet viisi (5) ykköstason otsikkoa (Otsikko 1) 

2. Anna otsikoille nimet tyyliin: 1. valitsemani tehtävä, 2. valitsemani tehtävä, 3. valitsemani 
tehtävä.  

3. Liitä perusasiakirjaan aliasiakirjoiksi 5 omavalintaista tehtävää, jotka olet tehnyt tämän 
kurssin aikana 

4. Tee sisällysluettelo 

5. Jos palauttaisit tehtävän R:-asemalle, niin miksi opettaja ei saa sitä oikein auki? Miksi 
avaaminen epäonnistuu? 

6. Näytä asiakirja ja kerro kohdan 5 vastaus opettajalle. 
 

Kirjanmerkit 
• Niiden avulla voi nopeasti selata käyttäjille tarkoitettuihin pisteisiin asiakirjassa 
• Kirjanmerkit merkitsevät ja nimeävät osoitetut paikat tekstissä 
• Auttaa löytämään tietyn tekstin tietystä paikasta 

Kirjanmerkin lisääminen 

• Vie hiiren osoitin siihen kohtaan, johon haluat kirjanmerkin 
• Lisää - Kirjanmerkki 
• Anna kirjanmerkille kuvaava nimi, jossa ei saa olla välilyöntejä 

• Paina  

Siirtyminen kirjanmerkkiin 

• Lisää - Kirjanmerkki 

• Valitse listasta haluttu kirjanmerkki ja paina  
• Kursori siirtyy kirjanmerkin sijaintikohtaan 

Kirjanmerkkien lajittelu 

• Voidaan lajitella nimen tai sijainnin mukaan 
• Piilotetut kirjanmerkit: esim. ristiviitteet 
• Kirjanmerkit saa näkyville: Työkalut - Asetukset ja  Näkymä-välilehti, valitse kohta 

Kirjanmerkit 
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Asiakirjan rakenneruutu 
• Käsiteltäessä pitkää asiakirjaa helpottaa otsikoiden selaamista 

• Näytä - Asiakirjan rakenneruutu tai  

Asiakirjan rakenneruutu 
• Kun napsautat otsikkoa asiakirjan rakenneruudussa, Word siirtyy vastaavaan otsikkoon 

asiakirjassa 
• Hyötyä varsinkin kun asiakirja on pitkä 
• Sijainnin näkeminen 

Asiakirjan rakenneruutu 

• Näytettävien otsikoiden tason voi valita 
• Hiiren kakkospainike 
• + ja - -merkit 
• esim. Näytä Otsikko 3 tuo esille tason 1-3 otsikot 
• Siirtyminen valittuun otsikkoon: klikataan otsikkoa rakenneruudussa 

Harjoitus 14.4 

1. Laita ensiksi kirjanmerkit näkyville  

2. Lisää harjoituksessa 4.4 tehtyyn Aku Ankka -asiakirjaan kirjanmerkkejä väh. 5 kpl, anna 
kirjanmerkeille kuvaavat nimet 

3. Käytä asiakirjan rakenneruutua: 

 Näytä asiakirjan rakenneruudusta tason 1-2 otsikot 


