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Yhdysmerkki  Yhdysmerkki on lyhyt viiva, joka löytyy näppäimistöstä. Yhdysmerkkiä käytetään 
 tavumerkkinä 
 yhdyssanan osien rajalla, esim. tasa-arvo, vaihto-opiskelija 
 erisnimissä, esim. Itä-Suomi, loma-Suomi, Norjan-matka 
 vierassanoissa, esim. rock-musiikki 
 sanoissa, joissa on numero, kirjain tai lyhenne, esim. A-luokka, 18-vuotias,          

MM-kisat, tv-ohjelma 
 rinnasteisissa yhdyssanoissa, esim. parturi-kampaamo, viritin-vahvistin,              

Helsinki-Vantaa 
 yhdyssanoissa, joista yhteinen osa on jätetty toistamatta, esim. syntymäaika 

ja -paikka, etu- ja sukunimi, Itä- ja Pohjois-Suomi, postinumero ja 
-toimipaikka.                                                                   

Edellä olevissa esimerkeissä yhdyssanaa EI eroteta välilyönnillä. Sen sijaan 
sanaliitoissa, joissa yhdyssanan alkuosa on sanaliitto, yhdysmerkki erotetaan 
välilyönnillä sanaliitosta, esim. Tuntematon sotilas -romaani, New Yorkin 
 -matka, avaimet käteen -periaate, BMW Z4 Coupé -malli 
 
Jos siis yhdysviiva edeltävä osa on kirjoitettu yhteen, yhdysviivakin kirjoitetaan ilman 
välilyöntiä, esim. Itä-Suomi-projekti, A4-kokoinen paperi. 

 
Jos yhdyssanan alkuosana oleva sanaliitto ja yhdyssanan loppuosa joutuvat eri riveille, 
yhdysmerkki seuraa sanan loppuosaa (ks. aiemmin ollutta esimerkkiä New Yorkin 
-matka). Sen sijaan sanoja, joissa on numero, kirjain tai joku muu merkki (esimerkiksi 
18-vuotiaat) ei jaeta eri riveille.  
 
Automaattitavutus ei tunne tätä asiaa. Voit poistaa automaattitavutuksen näin: 
Työkalut > Kieli >Tavutus > täppä pois kohdasta ”tavuta asiakirja automaattisesti”. 
Tavutusvihje annetaan käskyllä CTRL + yhdysmerkki. 
 
Word-tekstinkäsittelyohjelman voi pakottaa pitämään sekä sanaliiton osat että 
yhdysmerkit ja perusosan erottamattomina. Sidottu sanaväli tehdään käskyllä  
CRTL+ SHIFT + välilyönti. Näin esimerkiksi ilmaus F 1 tai 3000 euroa pysyy 
yhdessä, vaikka se joutuisi rivin loppuun. Sidottu yhdysmerkki tehdään käskyllä 
CTRL + SHIFT + yhdysmerkki. Näin esimerkiksi ilmaus 18-vuotias pysyy koko ajan 
jakamattomana.  
 
MS Word ”korjaa” toisinaan asiallisesti kirjoitetut yhdysmerkit usein VÄÄRIN 
ajatusviivoiksi. Lopputuloksena on kelvotonta kieltä, esim.  *pro gradu –tutkielma. 
 

Suomen kielessä käytetään kolmenlaisia viivoja 

 yhdysmerkkejä eli tavuviivoja  - 

 ajatusviivoja eli en-dasheja – 

 repliikkiviivoja eli em-dasheja — 

Jokaiselle viivalle on oma tehtävänsä, mutta Word-tekstinkäsittelyohjelma ei sitä tiedä. 
Tavallisessa asiatekstissä ei kuitenkaan juuri käytetä repliikkiviivaa, joten tässä käsitellään 
vain ajatusviivaa ja yhdysmerkkiä.    



Ajatusviiva Ajatusviivaa käytetään sekä välimerkkinä että rajakohtailmauksien erikoismerkkinä.  
 Ajatusviivan saa Word-tekstinkäsittelyohjelmasta esim. näin: Lisää > Merkki > 

Erikoismerkki > En-dash. Merkkiä voidaan kopioida ja liittää käskyillä  
CTRL + C ja CTRL + V.  Ajatusviivan saa myös näppäilemällä  
Alt + 0150 (numerot näppäimistön oikealla puolella olevista numeronäppäimistä) tai 
CTRL + miinus numeronäppäimistöstä. Ajatusviivan voi tuottaa Mac-ohjelmissa 
näppäilemällä Alt + yhdysmerkki. 

 
Ajatusviiva rajakohtailmauksissa 
 
 Rajakohtailmauksiksi nimitetään rakenteita, joissa kaksi asiaa tai osapuolta 

yhdistetään ajatusviivan avulla. Lukujen kohdalla puhutaan myös ääriarvoista. 
Rajakohtailmauksissa ajatusviiva kirjoitetaan kiinni ilmausten ääripäihin. Viivaa ei 
lueta ääneen (kuten ei muitakaan välimerkkejä tekstistä). 

 10–18-vuotiaat (”kymmenestä kahdeksaantoista vuotiaat”), s. 15–20  
vuosina 1987–2005, 1–3 kertaa päivässä (”yhdestä kolmeen kertaa päivässä”), 
10–15 astetta (”kymmenestä viiteentoista astetta”)   

  
 Ajatusviivaa käytetään myös 
 

 tuloksissa, esim. Päätös tehtiin äänin 10–12 
 toisen ääripää puuttuessa, esim. Hän on toiminut puheenjohtajana 1980– 
 kirjaimin kirjoitettujen lukujen välissä, jos luvut eivät ole pieniä tai 

peräkkäisiä, esim. Kurssille riittää kymmenen–viisitoista osallistujaa.  
 Ääripäitä ilmaisevissa nimissä ja sanoissa, esim. Helsingin–Turun 

moottoritie, Paasikiven–Kekkosen linja 
 osapuolten ilmaisijana, esim. Suomi–Ruotsi-maaottelu 

 
Jos osapuolet eivät ole nimiä, ne kirjoitetaan yhdyssanaksi yhdysmerkin avulla ilman 
välilyöntejä, esim. itä-länsisuuntainen, tammi-helmikuussa, kaksin-kolminkertainen. 
Huom! Oikolukuohjelma ei aina tunnista tällaisia ilmauksia.  
 

Ajatusviiva välimerkkinä 
 
 Ajatusviivaa kannattaa käyttää harkiten välimerkkinä, sillä liiallinen ajatusviivan 

viljely tekee tekstistä helposti levottoman näköisen. 
  
 Välimerkkinä ajatusviiva erottaa muusta virkkeestä painokkaan väli- tai 

loppuhuomautuksen, irrallisen lisäyksen tai selityksen. Ajatusviiva voi myös johdattaa 
yllättävään käänteeseen, tulokseen tai syyhyn.  Esimerkkejä: 

  
 Eilen kerrottiin monessa lehdessä – ainakin Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja 

Keskisuomalaisessa –, että koko yrityksen johto olisi eroamassa.  
  
 Alkujaan suunnitelma oli aivan toisenlainen – tästä ei mietinnössä tosin kerrota 

lainkaan.  
   
 MS Word korjaa välimerkkejä automaattisesti – useimmiten väärin.  


