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1 SFS 2487 –asettelumalli v. 2007 
- ei enää KAPITEELIKIRJAIMIA 
- riippuvan sisennyksen käyttöä vähennetty (käytetään edelleen liitteissä) 
- Lihavoinnilla korostetaan lähettäjän nimi, asiakirjan nimi sekä otsikko 
- Viite rivillä 16 ja otsikko rivillä 18 
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2 Wordin oletusasetukset 
 

Jos haluat Wordin teksti- ja kappaleasetuksien toimivan 

kuten ennenkin (versioissa 6-2003), voit muuttaa 

kappaleiden oletusasetukset edellisten versioiden 

mukaisiksi joko tilapäisesti tai pysyvästi. 

 

Tilapäinen muutos onnistuu Aloitus-valintanauhasta Vaihda 

Tyyliä, Tyylijoukko, Word 2003 –valinnalla. 

 

Pysyvä muutos tehdään avaamalla kappaleasetukset 

Aloitus-välilehdestä Kappale-osan Avaaja-painikkeella: 

 

 

 

Välistys kappaleen jälkeen arvoon 0, rivinväli arvoon 1 ja 

Aseta Oletukseksi –painike tallentaa muutokset 

Normal.dotm –asiakirjapohjaan. 
 
 
 
 

3 Wordin pikaosien tekeminen ja hallinta 
 

- pikaosat (Quick Parts) korvaavat vanhan automaattisen tekstin 
- valitun alueen sisältö voidaan lisätä pikaosaksi 
- pikaosana voi olla melkein mitä tahansa yhdestä merkistä 

useampisivuiseen asiakirjaan (tekstiä, taulukoita, kuvia, palstoja, 
sarkaimin aseteltua tekstiä jne) 

- pikaosia ovat mm: taulukot, kansilehdet, sivunumerot, ylä- ja 
alatunnisteet, vesileimat 

- pikaosia voidaan hallita Lisää, Pikaosat –valinnan Rakenneosien järjestäminen -toiminnolla  
 

 

 

Pikaosia voidaan muuttaa, nimetä ja poistaa 

Rakenneosien järjestäminen –ikkunasta. 

Pikaosat voidaan tallentaa myös “Normal.dotm” 

–asiakirjamalliin. 

 

Pikaosat tallennetaan suljettaessa Word-

ohjelma tiedostoon nimeltä ”Building 

Blocks.dotx”. 

 

Vinkki: pikaosia voidaan käyttää perinteiseen 

tapaan kirjoittamalla pikaosan nimi ja paikamalla 

F3-näppäintä. 
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4 Taulukoiden käyttö ja muotoilu 
 

Word-taulukoita voidaan tehdä mm: 

- Lisää, Taulukko –ikkunasta vetämällä haluttu määrä rivejä ja sarakkeita 
- Lisää, Taulukko, Lisää Taulukko –valintaikkunasta antamalla rivien ja sarakkeiden määärä 
- Piirtämällä taulukko kulmasta kulmaan ja luomalla rivit ja sarakkeet hiirellä piirtämällä  
- Lisäämällä Excel-taulukko (jos tarvitaan laskentaa / funktioita) 
- Käyttämällä Lisää, Taulukko, Pikataulukot –valintaikkunaa. Usein käyttämäsi taulukot voit myös 

itse tallentaa Pikataulukoiksi (siis Pikaosiksi). 
- Antamalla Wordin automaattisen korjauksen muuntaa + ja -  -merkit taulukoksi: 

+---------------------------------------+--------------------------+---------------+  

Muunnetaan taulukoksi automaattisesti 

   

 

Liikkuminen taulukoissa tehdään sarkainnäppäimellä, viimeisen solun jälkeen sarkainnäppäin 

lisää automaattisesti taulukkoon uuden rivin.  

 

- Rivien ominaisuudet periytyvät uusille reveille (mm. tasaus, rivikorkeus, sarkaimet) 
- Jos haluat käyttää sarkaimia taulukon sisällä (esim. desimaalisarkain) niin siirryt 

sarkainasemaan käyttämällä CTRL+sarkain –näppäinyhdistelmää 
 

4.1 Monisivuiset taulukot 
 

 

Jos taulukko jatkuu seuraavalle sivulle, kannattaa taulukon asetuksista asettaa valinta 

Taulukkotyökalut, Asettelu, Toista Otsikkorivit –päälle. Taulukon Ominaisuudet –toiminnosta löytyvät 

loput taulukkoasetukset, jos niitä ei löydy suoraan valintanauhasta. 

 
 

5 Kuvien hallinta 
 

Jokaisella kuvalla on oma Tekstin Rivitys –ominaisuutensa. 

 

Oletuksena kuvat lisätään tekstin tasossa (asetus voidaan muuttaa Wordin 

Lisäasetuksista), eli kuva käyttäytyy samalla tavoin kuin suuri kirjain. 

 

Käyttämällä ”Tekstin alla” tai ”Teksin päällä” –arvoa voidaan kuvia liikutella siten, 

että teksti ei reagoi kuvaan millään tavalla. 

 

Neliö-rivitystapa sopii monille kuville, jos kuvan halutaan olevan tekstin seassa. 

 

Ylä- ja alapuoli sopii hyvin kuville, joita halutaan sijoitella sivusuunnassa vapaasti mutta joiden oikealle 

tai vasemmalle puolelle ei haluta tekstin rivittyvän. 
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5.1 Kuva taulukossa 
 

Kuvan ja tekstin asettelua helpottavat taulukot huomattavasti. 

 

Taulukon reunaviivat voivat olla näkyvät joko tulostuksessa ja / tai 

näytössä tai ne voivat olla kokonaan näkymättömät. 

 

Kuvan ja tekstin tasaaminen taulukossa on helppoa tehdä 

taulukkotyökaluilla: 

 

5.2 Kuvatekstit 
 

Kuviin voidaan lisätä automaattiset kuvatekstit, jotka voidaan tarvittaessa koostaa myös 

kuvaluetteloksi: 

 

Kuva 1 pallo 

 
 

Kuva 2 maila 

 
Kuva 3 bägi 

Kuva 1 pallo .................................................................................................................................... 6 

Kuva 2 maila ................................................................................................................................... 6 

Kuva 3 bägi ..................................................................................................................................... 6 

 

Kuvatekstin lisäys onnistuu hiiren pikavalikolla: Lisää otsikko. 

Kuvaluettelon voi lisätä Viittaukset, Lisää Kuvaluettelo –toiminnolla. 

 

5.3 Kuvien koon hallinta 
 

Käytettäessä kookkaita digikuvia tai suuresta näyttöresoluutiosta otettuja kuvaruutukaappauksia, 

kannattaa asiakirjan jaettavaan versioon käyttää kuvien koon pienentämistä. 

 

Kuvan pienentäminen ei välttämättä pienennä tallennuskokoa. Kuvan rajaus jättää rajatut osat 

tiedostoon talteen (huom! tietoturvariski kuvaruutukaappauksissa) 

 

Kuvat voidaan pakata Kuvatyökalut, Muotoile, Pakkaa Kuvat –toiminnolla. Tämä toiminto osaa myös 

poistaa rajattujen kuvien ulkopuoliset alueet. 

 

Pakkaa kuvat, tarkista tallennetun tiedoston koko ja kuvien laatu. 

 

Jos asiakirja ominaisuuksista on valittuna ”Tallenna esikatselukuva”, saattaa tiedoston koko olla hyvin 

suuri. Voit tarkistaa XML –muotoisen DOCX-asiakirjan kuvatiedostojen koon seuraavasti: 

1. Nimeä asiakirja.docx –tiedostosi asiakirja.zip –tiedostoksi 
2. Avaa Zip-tiedosto Windowsin resurssienhallinta-ohjelmalla 
3. Avaa Word ja Media –kansio, tällä näkyy tallennettujen kuvien koot 
4. docProps-kansiossa saattaa olla näkyvissä ”thumbnail.emf” –tiedosto, jos tämän koko on 

huomattavan suuri, ota asiakirjan ominaisuuksista pois pikkukuvan tallennus. 
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6 Ylä- ja alatunnisteiden hallinta 
 

Ylä- ja alatunnisteet lisätään asiakirjaan suoraan Lisää, Ylätunniste –toiminnolla. Jos haluat muokata 

ylätunnistetta, käytä kaksoisnapautusta ylätunnistealueelle tai Lisää, Ylätunniste, Muokkaa 

Ylätunnistetta –toimintoa. 

 

Oletuksena Ylätunnisteessa on käytössä Ylätunniste-tyyli. Jos haluat käyttää ”normaaleja” sarkaimia, 

vaihda tyyliksi ”Normaali”. 

 

Voit valita vanhasta asiakirjastasi ylätunnisteen ja tallentaa sen omaksi ylätunnisteeksesi.  

1. Valitse oikein tehty ylätunniste vanhasta dokumentista 
2. Valitse Lisää, Ylätunniste, Tallenna Valinta Ylätunnistevalikoimaan 
3. Tallenna oma ylätunniste sopivalla nimellä. Huomaa, että ylä- ja alatunnisteet ovat luokittain 

aakkosjärjestyksessä, joten käyttämällä alaviivaa ( _ ) nimen edessä varmistat omien ylä- ja 
alatunnisteiden näkyvyyden listan yläosassa 

 

6.1 Tunnettuja haasteita Word 2007 / 2010 ylätunnisteissa 
- Sivunumerot: Sivunumerot täytyy lisätä toiminnolla Lisää, Sivunumero, Nykyinen Sijainti, 

muuten jo luotu ylätunniste korvataan pelkällä sivunumerolla 
- Sivujen lukumäärä –painike puuttuu. Sivu X/Y –sivunumero löytyy valmiiden sivunumeroiden 

lopusta. Jos haluat lisätä sivunumerokentän, käytä Lisää, Pikaosat, Kenttä, Asiakirjan tiedot: 
NumPages –kenttä.  

- Vinkki: lisää oikeat sivunumerot esim. 1 (3) kenttätietona, valitse sivunumerot ja lisää omat 
sivunumerot sivunumeroiden pikaosaksi 

 

 

7 Pitkien asiakirjojen käsittely 
 

Luotaessa pitkiä asiakirjoja, kannattaa noudattaa seuraavia periaatteita: 

- kaikki otsikot luodaan käyttäen otsikkotyylejä (otsikko1, otsikko2, otsikko3) 
- asiakirjassa käytetään alusta asti sopivia tyylejä: normaali, sisennetty, luettelo, numerointi jne. 

Useimmin käyttämäsi tyylit kannattaa lisätä Pikatyylien valikoimaan. 
- Jos asiakirjaan riittää oma kansilehti, voidaan se lisätä suoraan Lisää, Kansilehti –toiminnolla. 

Jos käytät usein samaa kansilehteä, valitse kansilehden tiedot ja tallenna tiedot 
kansilehtivalikoimaan. Kansilehti käyttää oletuksena ”erilainen 1. sivu” –asetusta 

- Jos asiakirjaan tulee kohta, jossa asiakirjan ylätunnisteiden, sivunumeroiden, paperin suunnan, 
kielen tai palstojen asetuksiin tulee muutos, lisää asiakirjaan Osanvaihto (seuraavalle sivulle): 
Sivun Asettelu: Vaihdot: Osanvaihto Seuraavalle Sivulle 
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7.1 Otsikoiden käyttö 
 

Voit käyttää otsikko-tyylejä nopeasti pikanäppäimillä jo kirjoitusvaiheessa (toimii suomenkielisellä 

Word-ohjelmalla) 

Alt + 1 Otsikko1 

Alt + 2 Otsikko2 

Alt + 3 Otsikko3 

 

Otsikot voidaan haluttaessa myös numeroida 

automaattisella, tyyliin sidotulla numerointitavalla: 

 

 

- valitaan monitasoinen luettelo 
- valitaan tyyli, jossa numerointi on sidottu 

Otsikkotasoihin (Otsikko 1, 2 ja 3) 
 

Otsikoiden numerointi päivittyy kaikkiin otsikkotyyleihin, 

jos muutos tehdään jonkin otsikko1, otsikko2 tai 

otsikko3 –tyylin päällä. 

 

Otsikoiden numerointi seuraa otsikkotasoa, esim. jos 

ennen otsikkoa 1.2 tulee 2-tason otsikko, muuttuu 

jälkimmäinen automaattisesti otsikkonumeroksi 1.3. 

 

Otsikoiden numerointi tulee näkyviin automaattisesti 

myös sisällysluetteloon. 

 

7.2 Otsikot virtuaalisessa sisällysluettelossa 
 

Otsikot näkyvät kätevästi Näytä, Siirtymisruutu –ikkunassa. Voit käyttää Siirtymisruutua pitkän 

asiakirjan helppoon selaamiseen. 

 

7.3 Otsikkotasot jäsennysnäkymässä 
 

Otsikkotasot helpottavat dokumentin osien siirtelyä ja hallintaa Jäsennysnäkymässä (Näytä, Jäsennys). 

Valitsemalla vain tietyn tason otsikot näkyviin voidaan pitkän asiakirjan osia järjestää ja muutella 

pienellä hiiren liikkeellä vetämällä esim. 5. kappaleen otsikko 2. kappaleen otsikon yläpuolelle. 

 

7.4 Automaattinen sisällysluettelo 
 

Sisällysluettelon lisääminen toimii automaattisesti, jos asiakirjassa on käytetty Otsikko1, 2 ja 3 –tyylejä. 

Sisällysluettelo (kuten kaikki muutkin luettelot) lisätään Viittaukset-välilehdestä: Viittaukset, 

Sisällysluettelo. 

 

Sisällysluettelo näyttää oletuksena Otsikko-tyylejä käyttävät kappaleet sivunumeroiden kanssa. Lisätyn 

sisällysluettelon tyylejä voi muuttaa, jos ulkoasuun halutaan muutoksia. 

 

Lisää Sisällysluettelo… -toiminnolla voidaan muokata sisällysluettelon ulkoasua sekä asetuksia. 

 

Sisällysluettelon päivittäminen tapahtuu joko hiiren pikavalikolla (päivitä sisällysluettelo) tai 

sisällysluettelon ylälaitaan tulevan työkalurivin avulla (päivitä). Yleensä päivitetään koko luettelo, eli 

otsikoiden tekstit ja sivunumerot. 
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7.5 Erilaiset sivunumerot pitkään asiakirjaan 
 

Jos asiakirjaan halutaan erilaiset sivunumerot eri osiin pitkää asiakirjaa, täytyy jokaiseen 

muutoskohtaan lisätä Osanvaihto: Sivun Asettelu, Lisää, Osanvaihto seuraavalle sivulle. 

 

Esim: 

 

osan nimi osan numero Ylätunniste sivunumero 

Kansilehti 1 ei ole ei ole 

Sisällysluettelo 2 Organisaation nimi ei ole 

Sivu 1 3 Organisaation nimi 1 

  

Vaiheittaiset ohjeet: 

1. Lisää kansilehden loppuun Sivun Asettelu, Vaihto, Osanvaihto seuraavalle sivulle 
2. Luo sisällysluettelo sivulle 2 
3. Lisää sisällysluettelon jälkeen Osanvaihto seuraavalle sivulle 
4. Tarkista, että Wordin tilarivillä (Status Bar) on näkyvissä asiakirjan osa. Lisää tieto tarvittaessa 

tilarivin kohdalla hiiren pikavalikosta: Tilapalkin mukauttaminen: OSA. 

 
5. Siirry sivulle 3 eli osaan 3. 
6. Avaa ylätunniste muokkaukseen esim. kaksoisnapsauttamalla 
7. Ota Ylätunniste, Rakenne –nauhasta asetus ”Linkitä Edelliseen” POIS 

 
8. Muuta asiakirjan ylätunniste haluamaksesi 
9. Valitse Sivunumero, Sivunumeron muoto 
10. Vaihda sivunumeroksi haluamasi Aloittava numero, 

normaalisti 1 
11. Lisää ylätunnisteeseen sivunumero (Nykyinen sijainti) sekä 

sivujen lukumääräksi SectionPages-kenttätieto (Pikaosat, 
Kenttä, Numerointi, SectionPages –kenttä). esim 1 (5) 

12. Voit muuttaa osan2 (Sisällysluettelo) –sivun ylätunnisteen 
erilaiseksi ottamalla myös tästä osasta ”Linkitä Edelliseen” 
–asetuksen pois. 

13. Tarkista kansilehti, jos ylätunniste on näkyvissä, poista se. 
 

8 Viittauksien ja lähteiden hallinta 
 

Kaikki ala- ja loppuviitteisiin liittyvät toiminnot löytyvät helposti valintanauhan Viittaukset –välilehdestä. 

 
 

- Alaviite näkyy oletuksena sivun alalaidassa, loppuviite näkyy asiakirjan lopussa. 
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- Lähteiden lisääminen on helppoa joko suoraan lisäämällä lainaus tai käyttämällä Hallitse 
Lähteitä. Lisättyjen lainausten / käytettyjen lähteiden listaaminen on yksinkertaista luomalla 
lähdeluettelo. 

- Lähdeluettelon tyylejä löytyy useita standardeja 
- Kuva, kaava- tai taulukkoluettelot voidaan lisätä automaattisesti 
- Ristiviitteitä voidaan luoda useisiin eri kohteisiin, kuten esim. kirjanmerkkeihin, otsikoihin, ala- 

ja loppuviitteisiin 
- Hakemistoa varten voidaan merkitä kohdesanoja helposti 

9 Tarrat ja joukkokirjeet 
 

Joukkokirjeiden luomisen avulla voidaan Word 2010-ohjelmaa käyttää tehokkaasti tiedon 

yhdistämiseen. Yhdistämisessä tarvitaan yleensä: 

1. tietolähde: Excel-taulukko, Word-taulukko, Access-kanta tai Outlookin osoitteisto 
2. pääasiakirja: Joukkokirjeet, Tarrat tai Sähköpostiviesti 

 

Yhdistämistoiminto sekä tarrat ja kirjekuoret löytyvät Postitukset-välilehdestä 

 
 

9.1 Tarrat taulukon tiedoista 
 

1. Aloita yhdistäminen, Tarrat 
2. Osoitetarra-asetukset: Lisätietoja 
3. Voit muokata tarran asetuksia. Huom! Tallenna 

usein käyttämäsi tarra helposti tunnistettavalla 
nimellä! Huomaa tarran koko ja tulostimen 
asetukset (käsinsyöttö vai automaattinen) 

4. Valitse vastaanottajat: Voit valita Excel-taulukon 
tai Word-asiakirjan, oletuksena ylimmällä rivillä 
TÄYTYY olla otsikot (nimi, osoite, postinumero jne) 

5. Muokkaa vastaanottajaluetteloa: runsaasti 
suodatus- ja lajitteluvaihtoehtoja. 

6. Lisää yhdistämiskenttä: lisää ensimmäiseen tarraan halutut kentät oikeassa järjestyksessä. Tee 
itse tarvittavat välit ja rivinvaihdot. Huomaa, että ”Lisää yhdistämiskenttä” -painikkeessa on 
kaksi vaihtoehtoa, luettelo tai valintaikkuna. 

7. Paina ”Päivitä Otsikot” –painike, kentät kopioituvat kaikkiin tarroihin (taulukon soluihin). 
8. Voit esikatsella tuloksia tai vaihtaa näkymän takaisin pääasiakirja-näkymään <<kenttä>> -tiedot 

näkyvissä 
9. Valitse ”Viimeistele Yhdistäminen”, Muokkaa yksittäisiä asiakirjoja. Tässä toiminnolla luot 

tulostettavat tarrat, joita voidaan vielä muokata (esim. vaihtaa tasausta, fonttia jne). 
 

Muista tallentaa luomasi PÄÄASIAKIRJA, jotta voit seuraavan kerran tulostaa halutulla suodatuksella 

uudet tarrat UUSILLA TIEDOILLA, jos tiedot ovat päivitetty tietolähteeseen. 
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9.2 Sähköpostiviestit yhdistämistoiminnolla 
 

Personoidut sähköpostiviestit voidaan lähettää Wordin yhdistämistoiminnolla. Toiminto on pitkälle 

samanlainen kuin tarrojenkin tulostus. 

1. Luo tai kopioi sähköpostiviesti Word-asiakirjaan 
2. Aloita Yhdistäminen, Sähköpostiviestit 
3. Valitse vastaanottajat: Outlook, Word, Excel tai tietokanta tms 
4. Suodata tarvittaessa luetteloa Muokkaa Vastaanottajaluetteloa –toiminnolla 
5. Lisää tarvittavat yhdistämiskentät sähköpostiin (esim. ”Hyvä <<Etunimi>>”) 
6. Esikatsele 
7. Viimeistele yhdistäminen: Lähetä sähköpostiviestejä 
8. Valitse oikea kenttä sähköpostitietoa varten, lisää viestin aihe 
9. Lähetä viestit. Word käyttää oletussähköpostiohjelmaa viestien lähettämiseen, viestit 

tallentuvat omiin ”Lähetetyt”-kansioosi.  
Sähköpostin lähetys Wordilla on kätevä tapa luoda ”henkilökohtaisia” sähköposteja ilman tarvetta 

käyttää piilokopio-kenttää. Jokainen vastaanottaja näkee viestit lähetettyinä itselleen, ei kopiona tai 

piilokopiona. 

 

10 Lomakkeet ja Word 
 

Wordilla voi luoda lomakkeita aivan kuin ennenkin, lomaketyökalut 

ovat oletuksena vain piilossa. Lomaketyökalut ovat osa 

Kehitystyökalut-välilehteä (Developer Tools). 

 

Kehitystyökalut-välilehti otetaan auki kohdasta Tiedosto, Asetukset, 

Muokkaa Valintanauhaa, Kehitystyökalut. Välilehti pysyy jatkossa 

aina käytettävissä. 

 

Kehitystyökalut-välilehdestä Ohjausobjektit-osasta löytyvät uudet 

Wordin lomakekentät. Uusissa lomakekentissä on käsittelyä 

helpottavat ”kahvat” valmiina.  

 

Jos haluat tehdä Word-lomakkeita ”vanhoilla” lomakeobjekteilla, valitse Ohjausobjektit-ryhmästä 

viimeinen kuvake ”Aiemmat työkalut” ja täältä aukeavat ”Vanhojen versioiden lomakkeet”. 

 

Voit lisätä halutessasi ”Aiemmat työkalut” –toiminnon omalle Pikatyökalurivillesi hiiren oikean 

näppäimen pikavalikolla! 

 

Lomakekentät sijoitetaan usein taulukkoon asettelun 

helpottamiseksi. Taulukoissa käytetään usein kiinteitä 

rivikorkeuksia ja sarakeleveyksiä, ettei taulukon rakenne muutu 

vaikka käyttäjä lisää liikaa tekstiä tietokenttään. 

 

Jos samassa asiakirjassa halutaan käyttää lomakeosaa (yläosa) 

ja vapaasti muokattavaa alaosaa, täytyy osien väliin lisätä 

Osanvaihto: Sivun Asettelu, Lisää: Vaihto: Osanvaihto Jatkuva. 

10.1 Lomakkeen suojaus käyttöä varten 
1. Rajoita Muotoilemista 
2. Valitse kohtaan 2. Muokkausrajoitukset “Salli vain 

tämäntyyppinen asiakirjan muokkaaminen” ja 
alasvetovalikosta ”Täytetään lomakkeita”. 
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3. Jos asiakirjassasi on eri osia, valitse ”Valitse osat” –toiminto. Voit suojata lomakeosan ja jättää 
suojaamatta muut osat. 

4. Aloita suojausten käyttäminen-painike suojaa asiakirjan lomakeosan ja mahdollistaa 
lomakekenttien käyttämisen. 

5. Tallenna tyhjä lomake joko Word-asiakirjana tai Word-asiakirjamallina käyttötarkoituksen 
mukaan. 

11 Dokumenttien muutosten jäljitys, asiakirjan versiot 
 

Word-asiakirjoja voidaan muokata ja tarkistaa useilla tavoilla. Tarkista-välilehdestä löytyvät 

kommentointi sekä muutosten jäljitys. 

 

Jos dokumenttiin laitetaan ”Jäljitä 

Muutokset” –tila päälle, kaikki muutokset 

(poistaminen, lisääminen, muokkaus) 

jäävät dokumenttiin näkyviin. Näytettävä 

tila näkyy valintaikkunasta: 

 

 

Muutokset näkyvät vasemmassa marginaalissa näkyvänä viivana sekä poistetun tekstin yliviivauksena.  

 

Samaan asiakirjaan tehtyjä muutoksia voidaan verrata, hyväksyä tai hylätä. Jos asiakirja on ollut 

toisella henkilöllä tarkistettavana (muokattavana), voidaan käyttää Vertaa-toimintoa. 

 

Jos Word-asiakirja lähetetään organisaation ulkopuolelle, on tärkeää että vanhoja versioita ei jätetä 

asiakirjaan. Tämä voidaan varmistaa ottamalla Jäljitä muutokset-toiminto pois päältä ja hyväksymällä / 

hylkäämällä kaikki muutokset. Myös Tiedosto, Tiedot, Tarkista Ongelmien varalta, Tarkasta Asiakirja –

toiminnolla voidaan varmistaa asiakirjan versioiden poistaminen. 

 

12 Word ja makrot 
 

Word-asiakirjoja voidaan tarvittaessa myös automatisoida. Tiettyjä toimintoja voidaan tehdä helposti 

pikaosien tai oman pikatyökalurivin avulla, mutta vaativampia toimintoja varten voidaan nauhoittaa 

toimintosarjoja, makroja. 

 

Makrot saadaan käyttöön ottamalla Kehitystyökalut-välilehti näkyviin (Tiedosto, Asetukset, Muokkaa 

valintanauhaa, Kehitystyökalut). 

 

XML-muotoiseen DOCX-asiakirjaan ei makroja voida tallentaa, vaan makroja sisältävä Word-asiakirja 

on tallennettava .DOCM –muotoiseksi asiakirjaksi. 

Word 2010 ei oletuksena avaa ohjelmakoodia sisältäviä .docm –asiakirjoja, vaan varoittaa makrojen 

käyttöönotosta. Jos tarvitset usein makrollista asiakirjaa, kannattaa Valvontakeskuksen asetuksista 

(Tiedosto, Asetukset, Valvontakeskus, Valvontakeskuksen asetukset) määrittää käyttämäsi kansio 

Luotetut Sijainnit –ryhmään. Tarvittaessa makrojen suojaustasoakin voi muokata. 
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12.1 Makron nauhoitus 
 

Luo makro käyttämällä ”Tallenna Makro” –painiketta 

Kehitystyökalut-välilehdeltä. 

 

Makrolle annetaan kuvaava nimi ja valitaan tallennuspaikka. 

Oletuksena ehdotetaan käyttäjän omaa Normal.dotm –

tiedostoa, eli makro on aina käytettävissä omalla koneella. 

Makro voidaan tallentaa myös nykyiseen tiedostoon, 

tätä täytyy käyttää jos .dotm –tiedosto siirretään toiselle 

käyttäjälle. 

 

Aloita makron nauhoitus OK-painikkeella, tee tarvittavat 

toimenpiteet ja muista pysäyttää makron nauhoitus. 

 

Voit tarkastella nauhoitettuja makroja Makrot-ikkunasta. 

 

Valitsemalla makron ja käyttämällä Muokkaa-painiketta 

saat Visual Basic –editorin auki ja voit tarkastella 

nauhoittamaasi VBA-koodia. 

 

12.2 Makron käyttäminen 
 

Makroa voi käyttää nauhoittamisen yhteydessä määritellyn pikanäppäinkomennon lisäksi helposti 

omalta työkaluriviltä: 

1. Mukauta pikatyökaluriviä 
2. Lisää komentoja 
3. Valitse komennoista: Makrot 
4. Valitse oikea makro ja lisää se 

pikatyökaluriville. Voit vaihtaa 
kuvaketta tarvittaessa. 

 

 

 


