
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
0 cm 2,3cm 4,6cm 6,9cm 9,2cm 11,5cm 13,8cm 16,1cm 
Lähettäjän nimi   ASIAKIRJAN NIMI Nro sivu(n) 
Osoite tai muu osoitetieto   Nimen täydenne Liite 
00000 POSTITOIMIPAIKKA  Kiireellisyys  Dnro 
Puh. 000-000 0000   1.1.2004  Salassapidettävyys 

 
Alaviitteeseen voi laittaa tarkemmat osoite- ja puhelin- ym. tiedot. Lähettäjän tietoihin riittää siinä tapauksessa esim. yri-
tyksen logo tai nimi tai lähettäjän nimi ja osoite. 

Vastaanottajan nimi (virasto, laitos tai henkilö) 10 
Henkilö, osasto, ryhmä tms. 11 
Jakeluosoite 12 
00000 POSTITOIMIPAIKKA 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
Viitetieto 18 
 19 
PÄÄOTSIKKO (= ASIASISÄLLÖN NIMEÄMINEN) 20 
 21 

Asiakirjastandardi on Suomen standardisoimisliiton ohjeet tekstien vakio-22 
asettelusta. Standardi on laajasti käytössä erityisesti työelämän virallisissa 23 
kirjeissä ja muissa vakioteksteissä, kuten raporteissa, tiedotteissa ja erilai-24 
sissa asiakirjoissa. Vakioasettelussa on varattu tunnistetiedoille ja otsikoille 25 
omat paikkansa, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa tekstin laatimista ja hel-26 
pottaa lukemista. 27 
 28 
Vakioasemointi perustuu A4-sivuun, joka jaetaan leveyssuunnassa sarak-29 
keisiin (C0–C7) ja korkeussuunnassa riveihin. Vasen marginaali on 2 cm, ja 30 
C0 alkaa marginaalin jälkeen. Osoitetiedot ja otsikot aloitetaan C0:sta. 31 
Teksti aloitetaan tavallisesti sarakkeesta C2, jolloin käytetään riviväliä 1. 32 
Jos teksti aloitetaan sarakkeesta C1, riviväliksi valitaan 1,5. Dokumentointi- 33 
eli tunnistetiedot kirjoitetaan siinäkin tapauksessa rivivälillä 1. Tunnistetie-34 
toina mainitaan asiakirjan lähettäjän nimi ja osoite, asiakirjan nimi, numero 35 
ja sivunumerot sekä päiväys. Tunnistetiedot on parasta kirjoittaa ylätunnis-36 
teeseen, jolloin ne toistuvat automaattisesti asiakirjan joka sivulla. Alatun-37 
nisteeseen voi sijoittaa tarkemmat yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet, 38 
puhelinnumerot ja vaihtoehtoiset katuosoitteet. 39 

 40 
Tekstin asettelu Määrittele ensin sivun asetuksista reunukset: vasempaan reunaan 2 cm, 41 

oikeaan 1–2 cm, alareunaan 2 cm ja yläreunaan 4,4 cm. Kun yläreunan 42 
marginaali on 4,4 cm, vastaanottajatietojen aloituskohta asettuu automaatti-43 
sesti riville 10, kuten asiakirjastandardi edellyttää. Jos kyseessä on osoittee-44 
ton asiakirja, esimerkiksi pöytäkirja, pääotsikko sijoitetaan jo riville 10.  45 
Kirjasinkoko on esim. Times New Roman -fonttia käyttäen 12 p, mutta jos-46 
kus riittää 11 tai 10 p. 47 

 48 
Tunnistetiedot  Kirjoita yläviitteeseen tarpeelliset tunnistetiedot. Lähettäjän tiedot alkavat 49 

kohdasta C0. Asiakirjan nimi kirjoitetaan sarakkeeseen C4, asiakirjan nu-50 
mero sarakkeeseen C6 ja sivunumero sarakkeeseen C7.  Päiväys on kohdas-51 
sa C4, rivillä 4 (joka on standardin mukaan laskettuna rivi 6). Standardissa 52 
rivien laskeminen aloitetaan paperin yläreunasta, mutta tekstinkäsittelyoh-53 
jelmassa vasta 3. riviltä. Ennen kuin alat kirjoittaa tietoja ylätunnisteeseen, 54 
käy määrittelemässä oikeat sarkainkohdat samalla tavoin kuin koko sivulle. 55 

 56 



C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
0 cm 2,3cm 4,6cm 6,9cm 9,2cm 11,5cm 13,8cm 16,1cm 
Lähettäjän nimi   ASIAKIRJAN NIMI Nro sivu(n) 
Osoite tai muu osoitetieto   Nimen täydenne Liite 
00000 POSTITOIMIPAIKKA  Kiireellisyys  Dnro 
Puh. 000-000 0000   1.1.2004  Salassapidettävyys 

 
Alaviitteeseen voi laittaa tarkemmat osoite- ja puhelin- ym. tiedot. Lähettäjän tietoihin riittää siinä tapauksessa esim. yri-
tyksen logo tai nimi tai lähettäjän nimi ja osoite. 

Viite eli viittaus aikaisempaan yhteydenottoon tai tietoon 10 
 11 
 Viitetieto merkitään riville 18, jos se on syytä merkitä. Muuten kohta jää 12 

tyhjäksi. Viitemerkintänä voi olla esimerkiksi Puhelinkeskustelu Laak-13 
so/Lampinen 5.8.2004, Savon Sanomat 27.8.2004, Kirjeenne 15.8.2004.  14 
 15 

Pääotsikko  Pääotsikko laitetaan riville 20. Se kirjoitetaan suuraakkosin ja voidaan 16 
tummentaa. Myös muunlaisia korostuksia voi käyttää. Pääotsikko kertoo 17 
asian nimen. Ensimmäisessä kappaleessa yleensä kerrotaan, mistä on kyse, 18 
mihin asia liittyy ja mihin pyritään eli lukija johdatellaan asiaan. 19 

 20 
Sivuotsikot  Sivuotsikoilla ilmoitetaan asian jäsentyminen. Ne siis muodostavat sisällys-21 

luettelon. Tarvittaessa voi käyttää myös porrasteista otsikointia niin, että 22 
alemman tason otsikot alkavat sarakkeesta C1. Jos otsikko on lyhyt, teksti 23 
aloitetaan yleensä samalta riviltä, mutta sen voi aloittaa myös yhtä riviä 24 
alempaa.  25 
 26 

Pitkät sivuotsikot jäävät kappaleiden väliin 27 
 28 
 Pitkät sivuotsikot aloitetaan marginaalista ja ne jatkuvat kappaleiden välis-29 

sä. Otsikon molemmin puolin jää tyhjä rivi. Yhden sivuotsikon alle voi si-30 
joittua useita kappaleita. Tekstiin voi luonnollisesti tehdä erilaisia sisennyk-31 
siä, luetelmia, kuvioita, taulukoita ja piirroksia. Perusasettelu pysyy kuiten-32 
kin samana. 33 

 34 
Jatkosivut Asiakirjoissa joka sivun yläreunaan merkitään lähettäjää koskevat tiedot, 35 

asiakirjan nimi ja numero, sivunumero jne. sekä päiväys. 36 
 37 
 Lopputervehdys 38 
 39 
 Allekirjoitus 40 
 Allekirjoituksen nimenselvennös 41 
 42 
LIITTEET Liitteiden nimet luetellaan allekkain 43 
 44 
JAKELU Nimet allekkain 45 


