
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 7: Muotoilutyökalut



Muotoilutyökalut: Word

Lisää / poistaa luettelomerkit

Näyttää piilomerkit
Lajittele aakkos- tai numerojärjestykseen

Suurenna sisennystä
Pienennä sisennystä

Monitasoinen luettelointi

Lisää / poistaa numeroinnin

Lisää viivat
Lisää taustaväri

Riviväli

Tasaa molemmat reunat

Tasaa oikeaan reunaan

Tasaa keskelle

Tasaa vasempaan reunaan

Poista kaikki muotoilut

Fontti eli tekstin ulkoasu
Fontin koko

Suurenna fontin kokoa
Pienennä fontin kokoa

Muuta kirjainkokoa

Lihavointi
Kursivointi

Alleviivaus
Yliviivaus

Alaindeksi
Yläindeksi

Tekstitehosteet
Korostusväri

Fontin eli tekstin väri



Muotoilutyökalut: LibreOffice

Aseta kappaletyyli

Päivitä kappaletyyli

Uusi kappaletyyli

Fontti eli tekstin ulkoasu
Fontin koko

Pienennä kappaleväliä

Isonna kappaleväliä

Aseta riviväli
Vähennä sisennystä
Lisää sisennystä

Numerointi päälle / pois
Luettelomerkit päälle / pois

Tasaa molemmat reunat

Tasaa oikeaan reunaan

Tasaa keskelle

Tasaa vasempaan reunaan

Lihavointi

Kursivointi
Alleviivaus

Yliviivaus

Yläindeksi

Alaindeksi

Korostusväri

Tekstin eli fontin väri

Poista muotoilut



Tekstin ulkoasun muokkaaminen
1. Kirjoita ensin teksti valmiiksi.
2. Maalaa hiirellä teksti aktiiviseksi. Kun maalaat 

hiirellä tekstiä, niin paina hiiren vasen painike 
pohjaan, liikuta hiirtä ja vapauta hiiren vasen 
painike. 

3. Napsauta hiirellä työkalua, esimerkiksi lihavointi. 
Ensimmäinen napsautus lisää ja toinen napsautus 
poistaa lihavoinnin.

4. Näet muutoksen tekstin ulkoasussa välittömästi.

1.

3.2.

4.

A. Kirjoita tekstiä, kunnas haluat aloittaa lihavoinnin
B. Napsauta lihavointi painiketta ja jatka

kirjoittamista.
C. Kun haluat lopettaa lihavoinnin, niin napsauta 

lihavointi painiketta uudestaan.
D. Jatka kirjoittamista eteenpäin.

A
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D



Kappaleen muokkaaminen

1. Kirjoita ensin teksti valmiiksi. Aina, kun alkaa uusi kappale, niin paina kaksi rivinvaihtoa (Enter). Lopuksi vie 
kursori siihen kappaleeseen, mitä haluat muokata.

2. Napsauta hiirellä kappalemuotoilua, esimerkiksi tasaa molemmat reunat.
3. Näet muutoksen välittömästi. Kappalemuotoiluissa riittää, kun kursori on oikeassa kappaleessa. Hiirellä 

tekstin maalaaminen ei ole välttämätöntä.

1.

2.

3.

Kappalemuotoiluja ovat esimerkiksi tasaus- ja sisennyspainikkeet, sekä riviväli, taustaväri ja viivat.



Numerointi ja luettelomerkit

1. Napsauta kerran numerointi / luettelomerkit painiketta.
2. Kirjoita tekstiä ja rivin lopussa paina rivinvaihto (Enter), niin 

uusi merkki ilmestyy automaattisesti.
3. Jos haluat sisentää, niin napsauta suurenna sisennystä 

painiketta. 
4. Ja jatka kirjoittamista ja lopuksi rivinvaihto.
5. Jos haluat palata takaisin, niin napsauta pienennä 

sisennystä painiketta
6. Ja jatka kirjoittamista ja lopuksi rivinvaihto.
7. Kun lopetat numeroinnin / luettelomerkit, niin napsauta 

uudestaan numerointi / luettelomerkit painiketta.

1.

2.

3.5.

4.

6.

7.

LibreOffice Writerissä on omat painikkeet sisentämistä 
varten.


