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1 Johdanto 

Lähes jokaiseen fysiikan perus- ja aineopintokurssiin kuuluu olennaisena osana laboratoriotyö, 
josta tulee kirjoittaa työselostus. Tässä ohjeessa käydään läpi Word 2007:n perustoimintoja sekä 
kaavaeditorin käyttöä, jotta työselostuksen jälki olisi mahdollisimman helppolukuinen ja 
hyvännäköinen. Työosaston nettisivuilta löytyy Aloittelevan selostuksenkirjoittajan opas, josta 
voi katsoa yleiset ohjeet liittyen selostustyön kirjoittamiseen. Kattavan Word-oppaan löydät 
Tietohallintokeskuksen sivuilta kohdasta Ohjeet  Tekstin käsittely. 

Nämä ohjeet on kirjoitettu suomenkieliselle Wordille. Wordin oletuskieli on useimmiten englanti, 
mutta sen voi muuttaa halutessaan suomeksi seuraavasti. Wordin (kuten kaikkien Microsoft 
Office 2007 ohjelmien) kielen saa vaihdettua suomeksi menemällä Käynnistä (Start)-valikkoon 
 Kaikki ohjelmat (All Programs) ja sieltä Microsoft Office  Microsoft Office Tools   
Microsoft Office 2007 Language Settings. Valitaan ” Display Microsoft Office menus and 
dialog boxes in”-kohdasta kieleksi suomi. Tallenna muutos klikkaamalla OK. Ruutuun tulee 
ilmoitus, jossa sanotaan, että kielen valinta muuttuu, kun ohjelmisto seuraavan kerran avataan.  

2  Wordin perusasetukset 

2.1  Tekstin ja kappaleiden asettelu 

Avattuasi Word 2007 kannattaa tehdä tietyt asetukset, jotka helpottavat selostuksen kirjoittamista 
huomattavasti. Tekstin muotoilu kannattaa ensimmäiseksi laittaa kuntoon. Aloitus-välilehdeltä 
valitaan ensin tyyliksi Normaali, mutta muokataan sitä hieman. Klikkaa tyylin Normaali päällä 
hiiren oikealla korvalla ja valitse Muokkaa. Avautuvan ikkunan vasemmasta alakulmasta 
valitaan Muotoile  Fontti. Valitaan fontiksi Times New Roman ja normaalitekstiin kooksi 12. 
Paina OK. Tämän jälkeen muokataan vielä kappaleen asetuksia valitsemalla Muotoile  
Kappale.  Asetetaan ensiksi kohtaan Tasaus oletukseksi Molemmat. Tämän jälkeen laitetaan 
sisennykseksi 0 cm sekä vasempaan että oikeaan laitaan. Seuraavaksi asetetaan kohtaan Välistys 
Ennen 0 pt ja Jälkeen 12 pt. Lopuksi vielä laitetaan riviväliksi 1,5, jotta assistentin mahdollisille 
kommenteille jää tilaa. Tämän jälkeen ns. leipäteksin asetukset ovat valmiit. Valitaan vielä 
kohdasta Sivun asettelu  Tavutus  Automaattinen, jolloin teksti jäsentyy paremmin. 

Mikäli tekstistä haluaa enemmän LaTeX-ladontaohjelmalla tehdyn näköisen, fontiksi voi valita 
Palatino Linotypen. Mutta tällöin joutuu myös kaavaeditorin fonttia muuttamaan, jotta teksti ja 
yhtälöt olisivat yhtenevän näköiset. Kaavaeditorin fontin muokkaamisesta on kerrottu kohdassa 
3.5. 

2.2  Otsikoiden muokkaaminen 

Wordissä on valmiina otsikko-tyylejä, mutta nekään eivät sellaisenaan ole täysin soveltuvia 
fysiikan työselostukseen. Muokataan nyt Tyylit kohdassa Otsikko 1:tä vastaavalla tavalla kuin 
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edellisessä kohdassa leipätekstiä. Valitaan nyt avautuvasta ikkunasta fontin väriksi 
Automaattinen eli musta. Fonttikoko kannattaa laittaa pääkappaleiden otsikoissa 14:ksi ja 
fontiksi edelleen Times New Roman. Kappaleen asetuksista voidaan vaihtaa välistykseksi ennen 
24 pt ja jälkeen 12 pt. Kannattaa myös valita automaattinen numerointi valitsemalla Muotoile  
Numerointi. Valitse numeroinniksi vaihtoehto, joka ei tee pistettä numeron perään.  

Halutessasi voit myös muotoilla lisää otsikkotyylejä alempien kappaleiden otsikoille. Näissä 
kuitenkin fonttikokona tulee käyttää 12:ta.  

2.3  Sivunumerointi ja sisällysluettelo 

Työselostuksissa ei tarvitse olla sivunumerointia eikä sisällysluetteloa, koska kokonaissivumäärä 
ei ole yleisesti suuri ja perusrakenteen tulee olla kaikissa töissä samanlainen. Sivunumeroinnin 
saa kuitenkin halutessaan välilehdeltä Lisää ja valitsemalla sieltä Sivunumero. Kun 
sivunumeron asettaa sivun alalaitaan se menee alatunnisteeksi ja aukeaa Rakenne-välilehti, josta 
pystyy muokkaamaan numerointia mm. siten, että kansilehdelle ei tule sivunumeroa (Erilainen 
ensimmäinen sivu). Valitsemalla kohdasta Sivunumerot  Muotoile sivunumerot aloittavaksi 
numeroksi 0 ensimmäiselle sivulle tulee sivunumeroksi 1.  

Sisällysluettelon saa halutessaan välilehdeltä Viittaukset. Siellä on valittavana erilaisia 
vaihtoehtoja, mutta mikäli sisällysluettelon tekee, tulee sen olla suomenkielisessä tekstissä 
suomenkielinen. Toisin sanoen Wordin antamat vaihtoehdot, joissa on englanninkielinen teksti 
(esim. Table of Contents) ei sovellu käytettäväksi. Sisällysluettelo huomioi tietyt otsikkotyyppi 
(1-3). Sisällysluettelon pystyy päivittämään klikkaamalla hiirellä luettelon päällä ja valitsemalla 
Päivitä luettelo. 
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3 Microsoftin kaavaeditori 

Matemaattisten yhtälöiden tekemiseen löytyy Lisää-välilehdeltä Objekti-valikon alta Microsoft 
Equation 3.0, jota käyttämällä saa siistinnäköisiä yhtälöitä selostukseen (Kuva 1). Samalta 
välilehdeltä löytyvää Kaavat-valikkoa ei kannata käyttää, vaikka se tarjoaa valmiita vaihtoehtoja 
monenlaisille yhtälöille. Näiden yhtälöiden asetteleminen on hieman hankalaa.  

 

 

Kuva 1. Kaavaeditori löytyy Lisää-välilehdeltä kohdasta Objekti 

 

3.1  Yhtälöiden asetteleminen 

Word ei automaattisesti asettele yhtälöitä paikoilleen. Tutkimusraporteissa varsin usein 
matemaattiset lausekkeet on keskitetty, mutta oppilaslaboratorion selostuksissa riittää, jos 
lausekkeen eteen laittaa kaksi tabulaattorin lyöntiä. Kaikki yhtälöt, joihin työselostuksessa 
myöhemmin viitataan, tulee numeroida. Numerointi onnistuu siten, että valmiiksi kirjoitetun 
yhtälön jälkeen kirjoitat numeron ja painat tabulaattoria siten, että numerointi menee 
mahdollisimman lähelle sivun oikeaa laitaa. Esimerkki yhtälön sijoittelusta 

222 cba  .         (1) 
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Yhtälöiden tulee olla osa tekstiä eikä irrallisia yhtälöitä sikin sokin tekstissä. Katso tarvittaessa 
tarkempia ohjeita selostuksen kirjoitusoppaasta. 

3.2  Yhtälöiden kirjoittaminen 

Kun kaavaeditorin avaa, Wordin ulkoasu muuttuu hieman (Kuva 2). Wordiin aukeaa tulosikkuna, 
johon matemaattisen lausekkeen voi kirjoittaa.  Tämän vierelle aukeaa kaavaeditorin pääikkuna 
(yläkulmassa lukee Kaava tai Equation), josta löytyy erilaisia muotoiluja, joita yhtälöissä voi 
tarvita. Lisäksi aukeaa kaavaeditorin yläpalkki, jossa voi muuttaa esimerkiksi tekstin muotoilua 
ja tehdä muita hienosäätöjä tarpeen vaatiessa. 

 

Kuva 2. Kaavaeditorin ikkunat 

 

Pääikkunassa on erilaisia ryhmiä, jotka sisältävät samantyyppisiä symboleja tai toimintoja. 
Kunkin ryhmän ja edelleen ryhmän sisältämien toimintojen nimi näkyy Wordin vasemmassa 
alalaidassa, kun kursori on ko. symbolin päällä. Tämä voi joissain tapauksissa helpottaa 
symboleiden merkityksen ymmärtämistä. 

3.3.  Esimerkkiyhtälön kirjoittaminen 

Tehdään seuraavaksi yksikertainen esimerkkiyhtälö, jossa käydään vaiheittain läpi tarvittavat 
toimenpiteet. Ensimmäiseksi avataan kaavaeditori, kuten kappaleen 3 alussa on neuvottu. Tämän 
jälkeen kirjoitetaan avautuvaan tulosikkunaan yhtälö 

  RT
M

m
nRTVp  . 

Kirjainsuureet tulee kirjoittaa suoraan näppäimistöltä, kuten myös yhtä suuruus -merkki. 
Murtoluvun saa kaavaeditorin kuvakkeesta, joka on alarivillä toiseksi vasemmanpuoleisin (Kuva 
3). Kuvassa 3 näkyy, että valittua murtolukusymbolin kaavaeditorista syntyy kaksi 
suorakulmiota murtoviivan ylä- ja alapuolelle. Nuolinäppäimillä (tai hiirellä) pystyy siirtymään 
ruudusta toiseen tai ylipäätään haluamaansa kohtaan yhtälössä. 
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Kuva 3. Murtoluvun lisääminen yhtälöön 

 

Kun yhtälö on valmis, klikataan hiirellä kaavaeditorin tulosikkunan ulkopuolella ja näin yhtälö 
näkyy osana muuta tekstiä. Tämän jälkeen tarvittaessa yhtälön voi numeroida. Mikäli yhtälöä 
tarvitsee muokata, onnistuu se tuplaklikkaamalla kirjoitetun yhtälön päällä. Kaavaeditori 
aktivoituu ja pääset tekemään tarvittavat muutokset. Joskus kaavaeditori käyttäytyy kunnallisesti, 
ja jättää ihmeellistä viivoja tai pisteitä korjattuun yhtälön. Tämän voit korjata menemällä 
kaavaeditorin yläpalkissa kohtaan Näytä ja sieltä valitset Piirrä uudelleen. 

Katsotaan vielä toinen esimerkkilauseke, johon tulee alaindeksejä. Kirjoitetaan yhtälö 
ideaalikaasun tiheydelle NTP-olosuhteissa ts. 

  
mV

M
NTP  . 

Pienet kreikkalaiset aakkoset, kuten tiheyden symboli roo, löytyvät symbolilistasta, joka on 
esitetty kuvassa 4. Samassa kuvassa on näytetty, mistä saa ala- ja yläindeksit. 

 

 

Kuva 4. Pienet kreikkalaiset kirjaimet sekä ylä- ja alaindeksit 

 

Kaavaeditori automaattisesti kirjoittaa kaiken tulosikkunassa kirjoitetun kursiivilla. 
Matemaattisissa lausekkeissa suureet tulee kursiivilla, mutta yksiköt ja esimerkiksi alaindeksit ei. 
Tämän vuoksi meidän tulee hieman muokata kirjoitettua yhtälöä. Tarvittavat tekstit saa 
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kirjoitettua ilman kursiivia maalaamalla haluttu teksti tai kirjain ja valitsemalla yläpalkista Tyyli 
 Teksi (Kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Tekstin vaihtaminen kursiivista normaalifonttiin onnistuu Tyyli-valikossa 

 

Vaikka esitetyt esimerkit ovat varsin yksinkertaiset, samalla järjestelmällisellä tavalla pystytään 
tekemään monimutkaisempia yhtälöitä. Viimeistään kokeilemalla oppii, mikä symboli on hyvä 
missäkin kohdassa. 

3.4  Rivien tasaaminen 

Usein yhtälöt tai ainakin esimerkkisijoitukset ovat pitkiä ja ne menevät usealle riville. Tällaiset 
lausekkeet on hyvä tasata siten, että yhtä suuruus -merkki on riveillä samassa kohdassa. 
Kirjoitetaan seuraavanlainen esimerkkisijoitus 

  

.mol
J2270

K15,273Kmol
J314,8NTP

NTP











RT
n

pV

 

Rivien tasauksessa auttaa kaavaeditorin pääikkunasta löytyvä rivitysavustin (Kuva 6). Kyseinen 
avustin laitetaan välittömästi ensimmäisen rivin (halutun) yhtä suuruus -merkin jälkeen ja 
seuraavalla rivillä (tässä tapauksessa) likimain -merkin jälkeen.  
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Kuva 6. Rivitysavustin, jonka avulla voi "="-merkit laittaa riveillä samaan kohtaan 

3.5  Fontin muokkaaminen 

Kaavaeditori käyttää oletusfonttina siis Times New Romania. Mikäli kuitenkin haluaa 
selostuksen kirjoittaa muulla fontilla, esimerkiksi Palatino Linotypellä tulee myös kaavaeditorin 
fontti muuttaa. Kaavaeditorin fontti ei muutu automaattisesti vaan se pitää tehdä manuaalistesti. 
Muutos onnistuu valitsemalla kaavaeditorin yläpalkista kohtaan Tyyli  Määritä. Avautuu 
kuvassa 7 esitetty ikkuna, jossa kaikkiin kohtiin, joissa oletuksena lukee Times New Roman, 
vaihdetaan käytetyn fontin nimi.  

 

Kuva 7. Kaavaeditorin fontin muokkaaminen 

 

Mikäli myös fonttikokoa on muutettu, tulee sekin ottaa huomioon kaavaeditorissa. Muun muassa 
Palatino Linotype on hieman isompi fontti, joten siinä riittää kooksi 11. Tällöin joudut 
muuttamaan myös kaavaeditorin käyttämää fonttikokoa. Kaavaeditorin yläpalkista valitaan 
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Koko  Määritä. Avautuvasta ikkunasta (Kuva 8) muutetaan kaikkien numeroarvojen kokoa 
yhdellä pt:llä. Muiden mahdollisesti käyttämiesi fonttien kanssa joudut koot päättelemään itse. 

 

Kuva 8. Fonttikoon muuttaminen kaavaeditorissa 

4 Yhtälöiden ulkoasun hienosäätö 

Tähän asti käydyissä esimerkeissä ei ole juurikaan kiinnitetty huomioita lausekkeen ulkoasuun 
kokonaisvaltaisesti. Aiemmin on jo mainittu, että yksiköt tulee kirjoittaa ei-kursiivilla ja suureet 
kursiivilla. Muita hienosäätöä kaipaavia asioita on mm. välit merkkien välissä. Ei ole kovin 
silmää miellyttävää, mikäli kaikki on kirjoitettu yhteen ilman välejä. Kaavaeditori ei 
automaattisesti jätä väliä kaikkien merkkien väliin, vaikka se olisi tarpeen. Erikokoisia 
välivaihtoehtoja löytyy samasta ryhmästä, mistä rivitysavustin löytyy (Kuva 6). Esimerkiksi 
numeroarvon ja yksikön väliin kannattaa laittaa toiseksi suurin väli. Muuten kannattaa 
silmämääräisesti arvioida, mihin olisi hyvä laittaa välejä. Muista kuitenkin, että kohtuus kaikessa! 
Liian isot välit tekevät yhtälöistä tökerön näköisiä. Myös yhtälöiden väliin on joskus hyvä jättää 
yksi rivi tyhjää. Tämä onnistuu perinteisesti tekemällä yksi ylimääräinen Enterin painallus 
näppäimistöllä. 

5 Viittaukset kuviin ja yhtälöihin 

Varsin usein käy niin, että työselostukseen joutuu lisäämään kuvan tai useamman sen jälkeen 
kun työ on lähes valmis. Tällöin kuvien numerointi muuttuu ja jo tehdyt viittaukset täytyy tehdä 
uudelleen. Onneksi on helpohko tapa saada kuvat siihen kuntoon, että niiden muuttaminen ja 
viittaukset pysyvät ruodussa. 

5.1  Kuviin viittaaminen 

Kuvien lisääminen työselostukseen onnistuu välilehdellä Lisää kohdasta Kuva. Voit hakea 
kuvan kansiosta, johon olet sen tallentanut. Liitettyäsi haluamasi kuvan Word-dokumenttiin 
klikkaa sen päällä hiiren oikealla korvalla. Valitse avautuvasta valikosta Lisää otsikko. Aukeaa 
ruutu, joka on esitetty kuvassa 9.  
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Kuva 9. Kuvan nimeäminen ja viittausavaimen luominen 

 

Vaikka käytössä on suomenkielinen Word, kohdasta Otsikko löytyy englanninkielisiä 
ehdotuksia otsikolle. Klikkaa kohdasta Uusi otsikkolaji ja kirjoita avautuvan ruudun kenttään 
Kuva. Klikkaamalla OK tulee kuvan 9 ruutuun kohtiin, joissa alun perin luki Figure teksti Kuva. 
Tämän jälkeen kohtaan Lisättävä otsikko voi tekstin Kuva 1 jälkeen kirjoittaa haluamansa 
otsikon kuvalle. Kuvien otsikointi tulee tehdä kuvan alle, joten sijainniksi valitaan Valitun 
kohteen alapuolella, jos tämä valinta ei automaattisesti ole oikein. 

Tämän jälkeen tekstiä kannattaa vielä hieman muokata. Mikäli otsikon väri on sininen, se tulee 
muuttaa mustaksi valitsemalla Aloitus-välilehdeltä kohdasta Fontti väriksi automaattinen (tai 
musta). Fontti kannattaa myös muuttaa samaksi, mitä on koko asiakirjassa käyttänyt, jotta teksti 
olisi yhtenevää kaikin osin. Mikäli kuva ja/tai kuvateksti ei ole keskitetty, se tulee tehdä kohdasta 
Kappale. 

Kun kuvaan myöhemmin viitataan tekstissä, halutussa kohdassa valitaan välilehdeltä Lisää  
Ristiviite. Avautuu ruutu (Kuva 10), josta valitaan Viittaukseen tyypiksi aiemmin määritelty 
(esim. tässä tapauksessa Kuva) ja mahdollisesta kuvalistasta valitaan mihin kuvaan halutaan 
viitata. Sen jälkeen Lisää viittaus -kohdasta voidaan valita, minkälainen viittaus on. 
Valitsemalla Vain otsikkolaji ja -numero viittaukseen tulee teksti Kuva 1. Valitettavasti Word 
tekee viittauksen aina perusmuodossa eli et voi saada viittaukseen esimerkiksi tekstiä Kuvassa 1.  
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Kuva 10. Viittauksen tekeminen haluttuun kuvaan. 

 

Jos olet joutunut vaihtamaan kuvien paikkoja tai poistanut kuvia selostuksesta, viittaukset ja 
kuvien numerointi ei heti päivity automaattisesti. Pystyt sen tekemään kuitenkin itse 
näppäinyhdistelmällä CTRL+A (eli valitsemalla kaikki) ja tämän jälkeen klikkaamalla jossain 
kohdassa tekstiä (ei kuvan päällä) hiiren oikealla korvalla ja valitsemalla avautuvasta valikosta 
Päivitä kenttä. Nyt pitäisi numeroinnin ja viittausten olla kohdillaan. 

5.2 Yhtälöihin viittaaminen 

Valitettavasti yhtälöihin viittaaminen on erittäin monen mutkan takana. Aiemmin ohjeissa luki, 
miten manuaalisesti voi yhtälöihin lisätä numeroinnin. Tällä tavalla ei tietenkään saa tehtyä 
viittauksia muuten kuin manuaalisesti ja siinä vaiheessa, kun yhtälöitä alkaa olla lähemmäs 20 
niiden numeroinnissa perässä pysyminen alkaa olla haasteellista. 

Yhtälöiden numeroinnissa on seuraavat vaiheet: 

 Tee kolmisarakkeinen ja yksirivinen taulukko (Lisää  Taulukko (3x1)) 

 Laita (tai kirjoita) yhtälö keskimmäiseen sarakkeeseen 

 Vie hiiren kursori oikean puoleiseen sarakkeeseen. Kilkkaa hiiren oikealla korvalla ja 
valitse Solujen tasaus  Tasaa oikeaan alakulmaan. 

 Mene välilehdelle Viittaukset  Lisää otsikko. Avautuu kuvassa 9 esitetty ruutu, josta 
nyt valitaan otsikoksi Equation  ja ruksitetaan kohta Poista otsikkolaji kuvaotsikosta. 
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 Mikäli numero ei mennyt sarakkeessa oikeaan kohtaan, maalataan se, jonka jälkeen 
leikataan (CTRL+X) ja liitetään haluttuun kohtaan (CTRL+V). Varmista, että solun 
tasaus on oikeaan alakulmaan. 

 Muokkaa numeron väri sekä fontti (tarvittaessa) ja lisää ympärille sulut. 

 Poista taulukon reunat: Maalaa taulukko. Taulukkotyökalut   Rakenne  Reunat  
Ei reunaviivaa 

Viittaukset tehdään vastaavasti kuin kuvien tapauksessa, kunhan nyt viittauksen tyypiksi valitaan 
käytetty (esim. Equation). Muutetaan vielä kohtaan Lisää viittaus Koko otsikko, jolloin Word 
tekee viittaukseksi yhtälön numeron suluissa. 

Näillä ohjeilla pystyt tekemään jo varsin hyvän työselostuksen. Olet kuitenkin varmaan 
huomannut, että joissain asioissa Word on varsin hankala. Suosittelisinkin, että pidemmällä 
opinnoissa opettelisit vaikkapa LaTeX-ladontaohjelman käytön. Tällä ohjelmalla moni 
manuaalinen säätäminen jää pois ja asiat helpottuvat. Pystyt keskittymään tekstin laatuun, eikä 
ulkonäköseikkoja tarvitse miettiä sen kummemmin. 


