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Tämän oppaan sisältö 

Microsoft PowerPoint 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin PowerPoint 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavas-

sa tietoja uuden käyttöliittymän tärkeimmistä osista, ilmaisesta PowerPoint 2010 -koulutuksesta, eräiden ominaisuuksien, kuten esikatselun ja Asetukset-

valintaikkunan sijainnista, esitystiedostojen vaihtamisesta sellaisten käyttäjien kanssa, joilla ei ole vielä käytössään PowerPoint 2010 -versiota, sekä makrojen 

ja muiden lisäominaisuuksien käyttämisestä. 

Pikatyökalurivi 

Nämä komennot ovat aina näkyvissä. Voit lisätä työkaluriville 

haluamasi komennot. 

Valintanauhan 

piilottaminen 

Tarvitsetko näyttöön lisää 

tilaa? Voit piilottaa valinta-

nauhan ja tuoda se näyt-

töön napsauttamalla tätä 

kuvaketta tai painamalla 

CTRL+F1-näppäinyhdistel-

mää. 

Valintaikkunan avaimet 

Jos jonkin valintanauhan ryhmän nimen vieressä 

näkyy valintanauhan avainkuvake (    ), napsauttamalla 

sitä voit avata valintaikkunan, jossa on lisää kyseiseen 

ryhmään liittyviä asetuksia. 

Siirtyminen näkymästä toiseen 

Napsauttamalla näitä painikkeita voit katsella nyky-

isen esityksen Normaali-, Dialajittelu-, Lukunäkymä-

tai Diaesitys -näkymässä. 

Diat-välilehti 

Voit siirtyä mihin tahansa esityksen diaan 

napsauttamalla sen pikkukuvaversiota. 

Backstage-näkymä 

Napsauttamalla Tiedosto-
välilehteä voit siirtyä Back-
stage-näkymään, jossa voit 
avata, tallentaa, tulostaa ja 
hallita PowerPoint-tiedos-
toja. 

Voit poistua Backstage-
näkymästä napsauttamalla 
jotakin valintanauhan välileh-
teä. 

Valintanauhan ryhmät 

Jokainen valintanauhan välilehti sisältää ryhmiä, ja jokainen ryhmä sisältää toisiinsa 

liittyviä komentoja. Tässä oleva Kappale-ryhmä sisältää komentoja, joilla voi luoda 

luettelomerkeillä varustettuja tai numeroituja luetteloita sekä keskittää tekstiä. 

Valintanauhan välilehdet 

Napsauttamalla valintanauhassa jotakin välilehteä 

saat näkyviin sen painikkeet ja komennot. 

Huomautusruutu 

Tähän voit kirjoittaa nykyistä diaa 

koskevia huomautuksia ja tietoja avuksi 

esitystä varten. 
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PowerPoint 2010:n käytön aloittaminen 

Jos olet käyttänyt Microsoft PowerPoint 2003 -ohjelmaa kauan, 

PowerPoint 2003:n komentojen ja työkalurivin painikkeiden etsimiseen 

PowerPoint 2010:stä voi kulua aluksi hieman aikaa. 

Käytettävissä on monia ilmaisia resursseja, joiden avulla voit opiskella 

PowerPoint 2010:n käyttöä, kuten harjoituskursseja ja valikko-

valintanauha-oppaita. Saat nämä materiaalit näkyviin napsauttamalla 

Tiedosto-välilehteä ohjelman pääikkunassa ja valitsemalla Ohje. Valitse 

sitten Tuki-kohdasta Aloittaminen. 

Missä valikot ja työkalurivit ovat? 

PowerPoint 2010 -ohjelman pääikkunan yläreunassa on leveä nauha. Sitä 

kutsutaan valintanauhaksi, ja se korvaa vanhat valikot ja työkalurivit. 

Kussakin valintanauhan välilehdessä on omat painikkeensa ja 

komentonsa, jotka on järjestetty valintanauhan ryhmiksi. 

Kun avaat PowerPoint 2010:n, näkyviin tulee valintanauhan Aloitus-

välilehti, joka sisältää monia PowerPointin useimmin käytetyistä 

komennoista. Esimerkiksi välilehden vasemmassa reunassa näkyy 

ensimmäisenä Leikepöytä-ryhmä ja siinä esimerkiksi Liitä-, Leikkaa- ja 

Kopioi-komennot sekä Muotoilusivellin. 

Viereisessä Diat-ryhmässä on Uusi dia -komento sekä komento, jolla 

valitaan Asettelu. Fontti-ryhmässä ovat puolestaan tekstin muotoiluun 

liittyvät Lihavoitu- ja Kursivoitu-komennot. 

Vihje   Jotkin valintanauhan välilehdet näkyvät vain tarvittaessa. Jos 

esimerkiksi lisäät tai valitset kuvan, näkyviin tulevat Kuvatyökalut, jotka 

sisältävät Muotoilu-lisävälilehden. 

Napsauta avautuvassa WWW-sivussa sinua kiinnostavien kohteiden 

linkkejä. Erityisesti vuorovaikutteinen valikko-valintanauha-opas säästää 

paljon aikaa. Napsauttamalla jotakin PowerPoint 2003:n komentoa voit 

tarkistaa, missä komento sijaitsee PowerPoint 2010:ssä. 
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Toiminto Valitse Lisää tietoja tai ominaisuuksia 

Tiedostojen avaaminen, tallentaminen, tulostaminen, suojaaminen, 

lähettäminen ja muuntaminen 
 

Backstage-näkymä (napsauta näkymän vasemmassa reunassa 

olevia linkkejä) 

Diojen lisääminen, asettelun käyttäminen, fonttien muuttaminen, 

tekstin tasaaminen tai pikatyylien käyttäminen 
 Diat-, Fontti-, Kappale- ja Piirto -ryhmät 

Taulukoiden, kuvien, SmartArt-objektien, videon tai äänen lisääminen  Taulukot-, Kuvat-, Kuvitukset- ja Mediatiedosto -ryhmät 

Teeman käyttäminen tai taustatyylin asettaminen  Teemat - ja Tausta -ryhmät 

Siirtymien käyttäminen tai siirtymien ajoituksen määrittäminen  Siirtymä tähän diaan - ja Ajoitus -ryhmät 

Animaatioiden käyttäminen tai animaatioiden ajoituksen 

määrittäminen 
 Animaatio - ja Ajoitus -ryhmät 

Diaesityksen aloittaminen tai määrittäminen  Aloita diaesitys - ja Asetukset -ryhmät 

Oikeinkirjoituksen tarkistaminen, kommenttien lisääminen tai esit-

ysten vertaileminen 
 Tekstintarkistus-, Kommentit- ja Vertaa -ryhmät 

Näkymien vaihtaminen tai dian perustyylin luominen  Esitysnäkymät - ja Perustyylinäkymät -ryhmät 

Tuttujen ominaisuuksien etsiminen 

Seuraavassa taulukossa on joitakin yleisimpiä ja tuttuja ominaisuuksia, joita saatat kaivata PowerPoint 2010:ssä. Luettelo ei ole täydellinen, mutta siitä on 

hyvä aloittaa. Jos haluat tarkastella PowerPoint 2010:n komentojen täydellistä luetteloa, napsauta Tiedosto-välilehteä, valitse Ohje ja valitse sitten 

Aloittaminen. 
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Missä esikatselu sijaitsee? 

PowerPoint 2010:ssä esikatselu ei ole enää omassa ikkunassaan, vaan se 

löytyy Backstage-näkymästä muiden hyödyllisten tulostusasetusten 

yhteydestä. 

Napsauta Tiedosto-välilehteä ja valitse Tulosta. Ikkunan oikealla puolella 

olevasta esikatselusivusta näet, miltä avoinna oleva esitys näyttää 

tulostettuna. 

Mitä tapahtui Työkalut | Asetukset   

-kohdalle? 

Etsitkö ohjelma-asetuksia, joilla voit määrittää, miten PowerPoint korjaa 

ja muotoilee tekstiä kirjoitettaessa, miten esitykset tallennetaan ja missä 

suojausasetukset voi valita? 

Napsauta Tiedosto-välilehteä ja valitse Asetukset. Näkyviin tulee Power-

Pointin asetukset -valintaikkuna, jossa voit mukauttaa PowerPointin aset-

uksia. 

Ikkunan vasemmassa reunassa voit määrittää tarkempia asetuksia, esi-

merkiksi sen, tulostetaanko kaikki diat vai vain nykyinen dia, miten monta 

diaa sivulle tulostetaan, lajitellaanko diat ja tulostetaanko ne värillisinä, 

harmaasävyisinä vai mustavalkoisina. 

Jos haluat määrittää lisää tulostusasetuksia, sulje Backstage-näkymä 

napsauttamalla Rakenne-välilehteä ja valitse sitten Sivun asetukset -ryh-

mästä Sivun asetukset. 

Jotkin PowerPointin asetukset -valintaikkunan asetuksista koskevat vain 

PowerPointia. Osa asetuksista (esimerkiksi värimalli) koskee kuitenkin 

kaikkia muita asentamiasi Microsoft Office 2010 -ohjelmia. 
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Pidä useimmin käyttämäsi komennot 

käsillä 

PowerPoint-ohjelmaikkunan vasemmas-

sa yläkulmassa on pikatyökalurivi, jossa 

on usein käyttämiesi komentojen 

pikanäppäimet. 

Voit lisätä työkaluriville eniten 

käyttämäsi komennot painikkeina, 

jotka ovat näkyvissä aina, vaikka 

siirtyisit valintanauhan välilehdestä 

toiseen. 

Voit ottaa pikavalikossa olevan komennon käyttöön tai poistaa sen 

käytöstä napsauttamalla pikatyökalurivin vieressä olevaa avattavan luet-

telon nuolta. Jos tarvitsemaasi komentoa ei ole luettelossa, siirry valinta-

nauhan välilehteen, jossa painike on näkyvissä, ja napsauta sitä hiiren 

kakkospainikkeella. Valitse näkyviin tulevassa pikavalikossa Lisää 

pikatyökaluriville. 

Omien valintanauhan välilehtien tai 

ryhmien luominen 

Voit mukauttaa valintanauhan komentoja 

siirtämällä painikkeet niihin valintanauhan 

ryhmiin, joissa haluat painikkeiden näkyvän, 

tai luomalla omia mukautettuja 

valintanauhan välilehtiä. 

Napsauta haluamaasi valintanauhan ryhmää 

hiiren kakkospainikkeella ja valitse Mukauta 

valintanauhaa. Voit lisätä PowerPointin 

asetukset -valintaikkunassa komentoja 

omiin välilehtiisi tai ryhmiisi. Voit esimerkiksi 

luoda Usein käytetyt -nimisen välilehden ja 

lisätä useimmin käyttämäsi komennot välilehteen mukautettuun 

ryhmään. 

Jos teet virheen, ei kannata huolestua: Palauta-

painikkeella voit palauttaa oletusasetukset (eli 

tehdasasetukset). 

Kaikki vanhat PowerPointin komennot eivät näy valintanauhassa, mutta 

niitä voi edelleen käyttää. Jos tarvitset usein joitakin vanhoista 

komennoista, voit lisätä ne valintanauhaan tai pikatyökaluriville. 

Valitse PowerPointin asetukset -valintaikkunassa Valitse komennoista 

-luettelosta Muut kuin valintanauhan komennot. Etsi sitten haluamasi 

komento ja lisää se mukautettuun valintanauhan välilehteen tai ryhmään. 



Siirtyminen PowerPoint 2010 -versioon 
PowerPoint 2003 -versiosta 

Microsoft® 

Tietoja näppäinvihjeistä 

PowerPoint 2010 sisältää valintanauhan pikanäppäimiä  

(eli näppäinvihjeitä), joilla voit suorittaa tehtäviä nopeasti hiirtä käyt-

tämättä. 

Toimivatko pikanäppäimet edelleen? 

PowerPoint 2003:n pikanäppäimiä voi käyttää myös PowerPoint 2010:ssä. 

Voit käyttää vanhoja tuttuja pikanäppäinyhdistelmiä. Voit esimerkiksi 

kopioida valitsemasi tiedot leikepöydälle CTRL+C-näppäinyhdistelmällä ja 

tuoda pikavalikon näkyviin esityksen aikana VAIHTO+F10-

näppäinyhdistelmällä. 

Myös monet vanhoista valikkojen pikanäppäimistä toimivat edelleen. 

Esimerkiksi painamalla näppäimiä ALT, T ja O tässä järjestyksessä voit 

avata PowerPointin asetukset -valintaikkunan (aiemmin Työkalut | Aset-

ukset). Vastaavasti painamalla näppäimiä ALT, I, P ja C voit avata ClipArt -

ruudun (aiemmin Lisää | Kuvat) ja niin edelleen. 

Kun alat kirjoittaa ALT-näppäinyhdistelmää, näkyviin voi tulla seuraava 

ruutu: 

Jos tunnet koko näppäinyhdistelmän, voit antaa sen. Jos et muista (tai et 

ole opetellut) yhtään ALT-näppäinyhdistelmää, peruuta toiminto 

painamalla ESC-näppäintä ja käytä sen sijaan näppäinvihjeitä. 

Saat valintanauhan näppäinvihjeet näkyviin painamalla ALT-näppäintä. 

Voit siirtyä seuraavaksi valintanauhassa haluamaasi välilehteen 

painamalla välilehden alla näkyvän kirjaimen näppäintä. Tässä 

esimerkissä avataan Q-näppäimellä Lisää-välilehti, G-näppäimellä 

Rakenne-välilehti, K-näppäimellä Siirtymät-välilehti ja niin edelleen. 

Kun olet siirtynyt haluamaasi välilehteen, kaikki sen käytettävissä olevat 

näppäinvihjeet näkyvät näytössä. Voit viimeistellä näppäinyhdistelmän 

painamalla haluamaasi komentoa vastaavaa näppäintä tai 

näppäinyhdistelmää. 

Jos haluat siirtyä yhden vaiheen taaksepäin, paina ESC-näppäintä. Jos 

painat ESC-näppäintä useita kertoja peräkkäin, näppäinvihjetila poistuu 

käytöstä. 
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PowerPoint 2010:ssä Mitä tapahtuu? Mitä minun pitää tehdä? 

Avaat PowerPoint 2003:ssa luodun 

esityksen. 
PowerPoint 2010:n ohjelmaikkunassa teksti [Yhteensopivuustila] tulee näkyviin otsik-

koriville tiedoston nimen viereen. 

  

  

Tämä osoittaa, että vaikka käytät PowerPoint 2010:tä, käsittelet silti käytännössä vanhem-

paa tiedostomuotoa. Et voi muokata PowerPoint 2010:n ominaisuuksia, kuten muodon 

tyylejä tai WordArt-objekteja, ennen kuin muunnat tiedoston PowerPoint 2010 -muotoon. 

Jos haluat poistua yhteensopivuustilasta ja muuntaa PowerPoint 2003  

-tiedoston uuteen PowerPoint 2010 -muotoon, napsauta Tiedosto-

välilehteä, valitse Tiedot ja valitse sitten Muunna. 

Ennen tiedoston muuntamista mieti, täytyykö sinun käsitellä esitystä 

yhdessä sellaisten käyttäjien kanssa, joilla on yhä käytössä PowerPoint 

2003 (tai vanhempi versio). Jos näin on, sinun kannattaa ehkä jatkaa 

työskentelemistä yhteensopivuustilassa, jotta et tule käyttäneeksi uusia 

ominaisuuksia, joita vanhempi tiedostomuoto ei tue. 

Tallennat esityksen PowerPoint 

2010 -tiedostona. 
Jos joku käyttäjä avaa esityksen PowerPoint 2003:ssa, näkyviin tulee kehote ja linkki, josta 

voi ladata ilmaisen yhteensopivuuspaketin (edellyttäen, että uusimmat ohjelmakorjaukset 

ja Service Packit on jo asennettu). Yhteensopivuuspaketti tarvitaan, jotta PowerPoint 

2010:ssä luotuja esityksiä voi avata ja käsitellä PowerPoint 2003:ssa. 

Jos olet käyttänyt esityksessä PowerPoint 2010:n uusia ominaisuuksia tai muotoiluja, kuten 

muodon tyyliä tai WordArt-objekteja, PowerPoint 2003 -käyttäjien näyttöön voi tulla varoi-

tuksia ominaisuuksista, joita ei tueta, muotoilut tai ominaisuudet eivät näy tiedostossa tai 

objekteja ei voi muokata. 

Jos PowerPoint 2003 -käyttäjien on voitava käsitellä PowerPoint 2010  

-esitystäsi, varmista tiedoston toimivuus suorittamalla yhteensopivuuden 

tarkistustyökalu. 

Jos haluat tarkistaa yhteensopivuuden, napsauta Tiedosto -välilehteä, 

valitse Tiedot, valitse Tarkista ongelmien varaltaja valitse sitten Tarkista 

yhteensopivuus. Työkalu kertoo, mitä PowerPoint 2010:n uusia 

ominaisuuksia ei tueta vanhoissa versioissa. Tämän jälkeen voit poistaa 

kyseiset ominaisuudet, jotta PowerPoint 2003 ei tuo näyttöön varoituksia. 

Tallennat esityksen PowerPoint 

2003 -tiedostona. 
Jos joku käyttäjä avaa esityksen PowerPoint 2003:ssa, tiedosto avautuu normaalisti.  

Yhteensopivuuspakettia ei tarvita. 

Jos olet käyttänyt esityksessä PowerPoint 2010:n uusia ominaisuuksia tai muotoiluja, kuten 

muodon tyyliä tai WordArt-objekteja, PowerPoint 2003 -käyttäjien näyttöön voi tulla varoi-

tuksia ominaisuuksista, joita ei tueta, muotoilut tai ominaisuudet eivät näy tiedostossa tai 

objekteja ei voi muokata. 

Sinun ei tarvitse tehdä mitään. 

Kun tallennat tiedoston vanhemmassa PowerPoint 2003  

-tiedostomuodossa, järjestelmä suorittaa yhteensopivuuden tarkistuksen 

automaattisesti ja varoittaa ominaisuuksista, joita ei tueta. Voit tämän 

jälkeen tehdä tiedostoon tarvittavat rakenteelliset muutokset. 

Yhteistyö sellaisten henkilöiden kanssa, joilla ei ole PowerPoint 2010:tä 

PowerPoint 2010 (ja PowerPoint 2007) -esityksissä tiedostot tallennetaan uudessa muodossa. Jos käyttäjät, joiden kanssa työskentelet, käyttävät jotakin 

muuta PowerPoint-versiota, älä huoli: voit avata ja muokata vanhempia tietokantoja PowerPoint 2010:ssä ja jakaa tiedostoja niiden käyttäjien kanssa, joilla ei 

vielä ole käytössään PowerPoint 2010:tä. 
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Äänen lisääminen esitykseen 

Tietokoneessasi on oltava äänikortti, mikrofoni ja kaiuttimet, jotta voit 

nauhoittaa ja kuunnella ääntä. Kun lisäät diaan äänitehosteen, dian 

yhteydessä näkyy äänikuvake. Voit toistaa äänen napsauttamalla kuva-

ketta tai asettaa äänitiedoston kuulumaan automaattisesti. 

Jos haluat lisätä äänen nykyiseen diaan, napsauta Lisää-välilehteä. 

Napsauta seuraavaksi Mediatiedosto-ryhmässä Ääni-kohdan alla olevaa 

nuolta. Tee sitten jompikumpi seuraavista: 

Valitse Ääni tiedostosta, etsi lisättävän äänitiedoston sisältävä kansio 

ja kaksoisnapsauta tiedostoa. 

Valitse ClipArt-ääni, etsi haluamasi äänileike ClipArt -tehtävä-

ruudusta, napsauta äänitiedoston vieressä olevaa nuolta ja valitse 

sitten Lisää. 

Voit kuunnella äänileikkeen napsauttamalla Toista/Tauko-painiketta, joka 

on diassa näkyvän äänikuvakkeen alla. 

Lisää ominaisuuksia 

Jos aiot käyttää PowerPoint 2010:tä yleisesti makrojen tai 

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) -ratkaisujen suunnitteluun, 

voit lisätä PowerPointin valintanauhaan Kehittäjä-välilehden. 

Napsauta valintanauhassa Tiedosto -

välilehteä ja valitse Asetukset. Valitse 

PowerPointin asetukset -valintaikku-

nassa Muokkaa valintanauhaa ja 

valitse sitten oikealla olevasta luette-

losta Kehittäjä-valintaruutu. Sulje 

PowerPointin asetukset -valintaikkuna 

valitsemalla OK. 

Nyt Kehittäjä välilehti näkyy Näytä-

välilehden oikealla puolella. 

Vihje   Jos aiot vain nauhoittaa mak-

roja PowerPoint 2010:ssä, Kehittäjä-

välilehteä ei tarvitse lisätä. Napsauta 

vain Näytä-välilehteä ja etsi sitten 

oikealta Makrot-ryhmä. 

Jos tarvitset tietoja selostuksen nauhoittamisesta ja määräaikojen 

lisäämisestä PowerPoint 2010 -esitykseen, avaa ohje painamalla F1-

näppäintä ja hae hakusanoilla "selostusten ja määräaikojen 

nauhoittaminen ja lisääminen". 


