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OPISKELIJAN DIGITAIDOT

Student’s digital skills in English | Studentens digitalkompetens på svenska

Tämä on Helsingin yliopiston Opiskelijan digitaidot -opintojakson (3 op)
oppimateriaali. Se on suunnattu opintojakson sisältöjen itseopiskeluun, mutta
materiaalista löytyy hyödyllistä tietoa kaikille yliopistolaisille.

MITEN SUORITAN OPINTOJAKSON?

Täältä löydät ohjeet alkuun pääsemiseksi
Vinkkejä materiaalin lukemiseen löydät tältä sivulta

TAVOITTEET

00:00 00:00

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Oppimistavoitteet eri osioittain ovat:

1 TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

Oppimistavoitteet: osaat käyttää tietokonetta ja erilaisia laitteita. Hallitset tiedostojen
sekä hakemistojen käytön. Lisäksi selviydyt yleisimmistä tietoteknisistä
ongelmatilanteista, ja hallitset verkon ja sähköpostin käytön.

2 HELSINGIN YLIOPISTON TIETOTEKNINEN YMPÄRISTÖ

Oppimistavoitteet: osaat käyttää itsenäisesti HY:n tietoteknistä ympäristöä ja sen
palveluita. Tiedät, millä HY:n tarjoamilla verkkopalveluilla voit edistää opiskeluasi.

3 TIEDONHANKINTA

Oppimistavoitteet: osaat käyttää HY:n kirjaston palveluita ja hakea tietoa eri lähteistä.
Tunnet erilaisia hakutekniikoita, joiden avulla voit tehostaa työskentelyäsi. Lisäksi
tekijänoikeuksiin liittyvät perusteet tulevat sinulle tutuiksi.

4 TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

Oppimistavoitteet: ymmärrät tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelusi ja
muun toimintasi kannalta. Lisäksi osaat vaikuttaa omaan tietoturvaasi tekemiesi
valintojen kautta.

TIEDON MUOKKAAMINEN JA ESITTÄMINEN (1 OP, SYVENTÄVÄ OSA)

Oppimistavoitteet: osaat valita tieteenalaasi soveltuvan työvälineen tehtävääsi varten
ja hallitset sen peruskäytön. Osaat esittää tietoa eri tavoilla. Osaat siirtää tietoa eri
ohjelmien välillä.

OPPIMATERIAALIN PDF-VERSIO

Opiskelijan digitaitojen oppimateriaalista on tehty myös PDF-versio. Jos haluat lukea
materiaalia verkon kuulumattomissa, tallenna vain tiedosto laitteellesi ja avaa se
myöhemmin. Jos et näe PDF-versiossa sisällysluetteloa, saat sen esille asettamalla
Bookmarks (Kirjanmerkit) -palkin näkyviin.

Huomaa kuitenkin, että PDF-versiota ei päivitetä yhtä usein kuin verkkoversiota, joten
se ei välttämättä ole sataprosenttisen ajantasainen.

LISÄLUKEMISTO

Varsinaisen oppimateriaalin lisäksi käytettävissäsi on lisälukemisto, jossa on tarjolla
syventävää tietoa mm. käyttöjärjestelmistä, kuvankäsittelystä ja erilaisista
verkkoviestinnän muodoista.
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Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

Oppimateriaalia voivat hyödyntää kaikki ei-kaupalliset oppilaitokset joko opetuksessa tai

täydennyskoulutuksessa. Materiaalia ei kuitenkaan saa kopioida tai jatkomuokata ilman Helsingin

yliopiston lupaa.
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NÄIN PÄÄSET ALKUUN!

OPINTOJAKSON SUORITUSMALLI

Opiskelijan digitaidot (3 op) -opintojakso suoritetaan kahdessa osassa: Opiskelijan
digitaidot: orientaatio (2 op) ja Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (1 op). 
Orientaatio-osassa suoritetaan tämän lukumateriaalin osiot 1–4. Materiaalin
syventävä osio suoritetaan orientaatio-osuuden jälkeen erillisellä kurssialustalla
omassa näyttökokeessa.

Huomaa, että tähän lukumateriaaliin liittyvää syventävän osan sisältöä (1 op) ei
suoriteta kaikissa koulutusohjelmissa. Tietyissä koulutusohjelmissa suoritetaan omat
kurssisisällöt, joista on kerrottu koulutusohjelmien opinto-oppaissa WebOodissa
(kohdassa tutkintorakenteet). Nämä koulutusohjelmat ovat:

Lääketieteen koulutusohjelma
Hammaslääketieteen koulutusohjelma
Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
Kemian kandiohjelma
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

ALOITA NÄIN

Tutustu ensin opintojakson esittelyyn oman koulutusohjelmasi opinto-oppaassa
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WebOodissa (katso tutkintorakenteet).
Kirjaudu sen jälkeen oman kampuksesi Opiskelijan digitaidot: orientaatio -
osan Moodle-kurssialueelle, jolta löydät opintojakson yksityiskohtaiset
suoritusohjeet. Kirjautumisessa tarvittavan kurssiavaimen löydät kurssialueen
esittelystä, kurssialueen nimen alapuolelta.

WebOodiin ja Moodleen pääset kätevästi Opintoni-sivun kautta.

Orientaatio-osan kampuskohtaiset tunnisteet ja nimet, joilla kurssialueet löytyvät
Moodlesta:

DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Keskusta)
DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula)
DIGI-200A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Viikki)
DIGI-300A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Meilahti)
AYDIGI-500A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto)
DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (Svenskspråkig) – kaikkien
koulutusohjelmien ruotsinkielisille suorittajille!

SUORITUSOHJE

Alla on tiivistettynä kuva siitä, kuinka sinun kannattaa opiskella opintojakso sekä
pikaohje kurssin suorittamiseen. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät kampuksesi
kurssialueelta!

1) Tutustu kunkin osion oppimateriaaliin ja suorita kunkin osion lähtötasotestit
Moodlessa.

2) Jos sait lähtötasotestistä alle 70%, opiskele sen sisältöjä oppimateriaalista.

https://student.helsinki.fi/
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3) Kun saat kunkin osion lähtötasotestistä 70 % tai enemmän, linkki lopuksi
suoritettavaan näyttökokeeseen ilmestyy Moodle-kurssin etusivun loppuun. Kurssi on
suoritettu, kun olet saanut vähintään 70% maksimipisteistä.

Jos kohtaat ongelman tai haluat kerrata jotakin asiaa, voit aina palata
kurssimateriaaliin ja sen lisälukemistoon myöhemminkin opintojesi
aikana.
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MATERIAALIN LUKUOHJE

OPPIMATERIAALI

Tervetuloa Opiskelijan digitaitojen oppimateriaaliin! Tämä oppimateriaalin varsinainen
lukemisto on jaettu viiteen osioon, joita pääset selaamaan joko ylälaidan valikon
kautta tai vasemman laidan valikosta, jossa näkyy kulloinkin auki oleva alaluku. Osiot
ja niiden oppimistavoitteet on esitelty etusivulla.

Huomaa, että kaikkea ei ole pakko lukea läpikotaisin! Jos tiedät osaavasi jo jonkin
sivun tai osion asiat erinomaisesti, ja olet saanut sen Moodle-lähtötasotestistä hyvät
pisteet, siirry suosiolla eteenpäin!

Oppimateriaali on saatavilla myös PDF-versiona, joka on kätevä tallentaa koneelle,
jos haluat lukea materiaalia ilman verkkoyhteyttä. Huomaa kuitenkin, ettei PDF-versio
ole välttämättä ajantasainen verrattuna verkossa olevaan materiaaliin ja
näyttökokeeseen!

LISÄLUKEMISTO

Päälukemiston lisäksi opintojaksolla on erillinen lisälukemisto, jossa on syventävää
tietoa hyödyllisistä aiheista, jotka eivät kuitenkaan sisälly varsinaiseen
opetussuunnitelmaan. Lisälukemiston sisältöjä ovat mm. verkkosivujen julkaisu,
kuvankäsittely ja matematiikan ohjelmistot.

LINKIT
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Materiaalissa on runsaasti sekä materiaalin sisäisiä että muille sivustoille vieviä
linkkejä. Oppimateriaalin sisäiset linkit avautuvat pääsääntöisesti samaan ikkunaan.
Muualle (lisälukemistoon, ohjesivuille jne.) vievät linkit avautuvat uuteen välilehteen
tai ikkunaan selaimesi asetuksista riippuen.

Linkkien takana oleva tieto on lähinnä syventävää, ja siitä voi olla apua lisätietoa
etsivälle. Älä siis anna niiden häiritä lukukokemustasi, jos haluat keskittyä
oppimateriaalin lukemiseen alusta loppuun!

INFOLAATIKOT

Tavallisen leipätekstin lisäksi oppimateriaalin seassa on infolaatikoita, joilla on
merkitty erilaisia sisältöjä:

Syventävää tietoa käsiteltävästä aiheesta löydät sinisistä laatikoista.

Tärkeää! Erityisen tärkeät asiat on merkitty näin.

Materiaalissa seurataan HY:n esimerkkivastaava Raimo Keski-Väännön
edesottamuksia. Raimo-tarinat löytyvät näistä laatikoista.

Joitain asioita on havainnollistettu opetusvideoilla sekä videoharjoituksilla.
Ne löydät punaisista laatikoista.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

1 PERUSTEET

Section 1 in English | Avsnitt 1 på svenska

Tämän osion opiskeltuasi tiedät, mitä osia ja ohjelmia tietokone tarvitsee
toimiakseen. Lisäksi hallitset tiedostojen ja hakemistojen käytön, ja osaat ratkoa
tavanomaisimpia ongelmatilanteita. Ymmärrät myös perusteet internetin rakenteesta,
tunnet verkon erilaisia palveluita ja tiedät, miten siellä kannattaa toimia. Osaat myös
käyttää sähköpostia sujuvasti.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

1.1 TIETOKONEEN KÄYTTÖ

Useimmat meistä viettävät suuren osan päivästään puhelimen, kannettavan tai
pöytätietokoneen ääressä koulussa, töissä ja vapaa-ajalla. Vaikka asia käy harvoin
mielessä, myös käyttämistämme televisioista, mikroaaltouuneista ja pesukoneista
löytyy kaikista niiden toimintaa ohjaava prosessori. Voisi sanoa, että olemme täysin
kietoutuneita tietotekniikkaan.

Tietokoneen perustoiminnan ja siihen liittyvien laitteiden tunteminen helpottaa sen
kanssa työskentelyä. Laitteiston lisäksi tietokoneessa tarvitaan erilaisia ohjelmia,
joista tärkein on tietokoneen käyttöjärjestelmä (esimerkiksi Microsoftin Windowsin eri
versiot sekä Linuxin Ubuntu ja Applen MacOS). Ilman käyttöjärjestelmää tietokonetta
ei voi käyttää. Tässä luvussa käsitellään tietokoneen toiminnan kannalta tärkeimpiä
laitteita ja ohjelmistoja.
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TIETOKONEEN PERUSOSAT JA TOIMINTAPERIAATE

Muistathan, mitä oppimateriaalin lukuohjeessa kerrotaan. Kaikkea ei ole
pakko lukea alusta loppuun! Jos jokin asia on sinulle ennestään kovin
tuttu, selaa se läpi ja hyppää niiden sisältöjen yli, jotka jo osaat.

Oli kyseessä älypuhelin, kannettava, tabletti tai pöytäkone, kaikki tietotekniset laitteet
koostuvat tietyistä peruselementeistä.

Emolevyyn kiinnitetään mm. tietokoneen prosessori, muistipiirit sekä kotelon
ulkopuoliset oheislaitteet. Se ohjaa kaikkien muiden osien toimintaa.
Prosessorin tehtävänä on noutaa käskyt ja tarvittava tieto keskusmuistista,
suorittaa käskyissä määritetyt toiminnot ja siirtää käsitelty tieto takaisin
keskusmuistiin.
Käyttömuistiin ladataan käynnistyksen yhteydessä käyttöjärjestelmä.
Käyttömuistiin ladataan myös käsiteltävänä olevat tiedostosi.
Kiintolevy on tietokoneen pysyvä muisti, jolle tallennetut tiedostot säilyvät
muistissa tietokoneen virran katkaisemisen jälkeenkin. Siksi nimenomaan
kiintolevylle tallennetaan kaikki koneen tiedostot.
Näytön tyypistä riippumatta kaikissa tietokoneissa ja mobiililaitteissa on
näytönohjain, joka joka ohjaa näyttökuvaa.
Lisäksi mm. kannettavissa ja pöytäkoneissa on fyysinen näppäimistö.

Lisää tietoa tietokoneen perusosista ja mm. yleisimmistä näppäinyhdistelmistä löydät
lisälukemistosta.
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LIITÄNNÄT JA YHTEYDET

Nykyaikaisissa tietokoneissa keskeisimmät liitäntätyypit ovat lähes samat. Pöytä- ja
kannettavien tietokoneiden sekä erilaisten mobiililaitteiden välillä on toki hieman
eroja, mutta kaikista löytyy yleensä ainakin seuraavat liitännät. Lisäksi uutta
tietokonetta hankkiessasi sinun on tärkeää tietää, että saat kytkettyä siihen
tarvitsemasi laitteet.

VIRTALIITÄNTÄ

Verkkovirtaliitäntä sijaitsee yleensä tietokoneen takana.

NÄYTTÖLIITÄNTÄ

Näyttöliitäntä löytyy yleensä koneen takaa. Liitäntöjä on useita erilaisia, joten jos olet
kytkemässä näyttöä koneeseesi, varmista että liitännät sopivat.

Joissain tietokoneissa on HDMI (High
Definition Multimedia Interface) -
liitäntä (vasemmalla), jolla koneeseen
voi liittää esimerkiksi Blu-ray-
soittimen, stereovahvistimen tai yleisimmin näytön. HDMI mahdollistaa kuvan ja
äänen siirron yhdistettyjen laitteiden välillä.

Useissa tietokoneissa on HDMI:n kanssa kilpaileva Displayport-liitäntä (oikealla),
johon voi myös liittää esimerkiksi tietokoneen näytön, videotykin tai
stereovahvistimen.

LÄHIVERKKOLIITÄNTÄ
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Jos haluat kytkeä koneesi kaapelilla internetiin,
tarvitset LAN (Local Area Network) -liitäntää ja
johtoa. Lähiverkkoliitännän sekä siihen liitettävän
kaapelin tunnistat helposti niiden muodosta.
Kevyemmissä kannettavissa ja mobiililaitteissa
verkkoliitäntää ei usein ole, vaan verkkoa käytetään vain langattomasti.

USB-LIITÄNTÄ

USB-liitäntään voidaan liittää mm. hiiri,
näppäimistö, digikamera, USB-muistitikku tai
skanneri. Kuvassa näet kaksi tavallista USB-
liitäntää sekä niihin liitettävän USB-johdon.

USB-liitännästä on useita eri versioita. Puhelimissa ja muissa kannettavissa laitteissa
pitkään yleisin on ollut pieni micro-USB.

Uudempi USB-C -liitin (kuva oikealla Wikimedia
Commonsista, tekijä Bandideux) on yleistymässä
kaikkialla. Liitännän tunnistaa pienestä koosta,
pyöreämmästä muodosta ja siitä, että sen voi kytkeä
miten päin tahansa.

ÄÄNILIITÄNNÄT

Monet tietokonekäyttöön
suunnitellut kuulokkeet kytketään
kiinni USB-liitännän avulla (ks.
yllä).

Monissa laitteissa on kuitenkin
yksi tai useampia erillisiä “oikeita”
ääniliitäntöjä 3,5 millimetrin pyöreällä liittimellä. Nämä on merkitty tietokoneeseen
usein värikoodein ja symbolein. Liitäntöjä voi olla kolme: ääni ulos (vihreä nuoli ulos -
symboli tai kuulokesymboli), ääni sisään (sininen nuoli sisään -symboli) ja mikrofoni
(punainen mikrofonisymboli).

MUUT LIITÄNNÄT

Joissain kannettavissa tietokoneissa on myös laajennuskorttipaikkoja. ExpressCard
-paikkaan (EC) voidaan liittää monia lisälaitteita, ja Secure Digital (SD) -paikkaan
voidaan asettaa esimerkiksi kameran muistikortti digikuvien nopeaa siirtoa varten.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

LANGATTOMAT YHTEYDET

Pöytäkoneita lukuun ottamatta kaikilla nykyaikaisilla laitteilla pystyy ottamaan
yhteyden langattomiin verkkoihin. Langattomia liittymistapoja edustavat mm:

Langattomat verkot: Langattoman
verkon eli WLANin (Wireless local area
network) avulla voit yhdistää oman
tietokoneesi kotona tai vaikkapa
yliopistolla langattomaan verkkoon
Eduroamiin (lisää langattomista
verkoista yliopistolla). WLAN-verkon
toimintasäde on yleensä muutamista
kymmenistä muutamiin satoihin
metreihin.

Bluetooth: Bluetoothin avulla voit
luoda lyhyen kantaman verkon
esimerkiksi tietokoneen ja kännykän
tai vaikkapa langattomien
kuulokkeiden välille. Tällöin voit mm.
siirtää tietoja koneelta puhelimeen – tai
päin vastoin. Bluetooth-yhteyden
käyttö vaatii Bluetooth-tuen
kummastakin laitteesta ja sen kantama
on enimmillään muutamia metrejä.
Kytke yhdistettävästä laitteesta
Bluetooth-yhteys päälle, niin saat
siihen yhteyden.

Jos sinulla on ongelmia oman tietokoneesi
lähiverkon tai langattoman lähiverkon
muodostamisessa, voit tarkistaa niiden tilan seuraavasti:

Windows 7 & 10: Napsauta ruudun oikean alakulman ilmaisinalueelta löytyvää
verkkoyhteydet näyttävää kuvaketta (ks. esimerkkikuva yllä). Tällöin näet
tietokoneesi verkkoyhteysvaihtoehdot sekä niiden käytön tilan. Jos kuvaketta ei
näy, napsauta kolmionmuotoista Show hidden icons (Näytä piilotetut
kuvakkeet) -painiketta samalla alueella.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25864
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TALLENNUS

Tällä sivulla käsitellään seuraavat asiat:

Tallennus verkkoon
Tallennus koneelle tai laitteelle

Tallennus verkkoon on varmin vaihtoehto, jos haluat varmuuskopioida tiedostojasi tai
päästä niihin käsiksi liikkeellä ollessasi. Kannattaa tosin olla tarkkana siitä, mitä
minnekin tallennat. Aina verkkoyhteyttä ei myöskään ole välttämättä saatavilla.
Tällaisia tilanteita varten kannattaa pitää paikallinen kopio tärkeistä tiedostoista
kannettavalla, puhelimella tai muistitikulla.

TALLENNUS VERKKOON

VERKKOLEVYT

Helsingin yliopiston opiskelijana sinulla on käytössäsi HY:n kotihakemisto (Z:-levy
yliopiston koneilla). Se on suositeltavin verkkotallennuspaikka, koska sen tiedot ovat
turvassa muilta, ja niistä otetaan automaattiset varmuuskopiot joka yö. Pääset
kotihakemistoosi HY:n lisäksi mistä tahansa maailmassa.

Voit halutessasi luoda itsellesi myös yliopiston sivuille kotisivut, joiden alla voit
julkaista omia töitäsi.

PILVIPALVELUT

Tallennus- ja jakopalveluita, joissa tieto tallennetaan verkossa ulkopuolisen tahon
palvelimille, kutsutaan myös pilvipalveluiksi. Eri käyttöjärjestelmien valmistajilla on
omansa: esimerkiksi Microsoftilla on tarjolla OneDrive, Applella taas iCloud. Lisäksi

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3078


Tallennus | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-1-tietokoneen-toimintaperiaate/tallentaminen/[17.9.2019 16.10.40]

tarjolla on useita niin riippumattomia (esimerkiksi Funet Filesender) kuin
kaupallisiakin (mm. Google Drive, DropBox) tallennuspalveluita.

Kaikilla yliopiston opiskelijoilla on automaattisesti pääsy Microsoftin
OneDrive for Business -pilvitallennuspalveluun, jonka avulla voit tallentaa,
jakaa ja työstää tiedostoja yksin tai yhdessä opiskelukavereiden ja
muiden ihmisten kanssa myös yliopiston ulkopuolelle. Pilveen
tallennettuihin tiedostoihin pääset käsiksi verkkoyhteyden avulla mistä
päin maailmaa tahansa. OneDrivestä kerrotaan tarkemmin yliopiston
palveluita esittelevässä luvussa.

Kannattaa kuitenkin huomata, että pääset käsiksi pilveen tallentamiisi
tietoihin ilman verkkoyhteyttä vain, jos olet synkronoinut tallennuskansion
paikallisesti omalle koneellesi tai laitteellesi.

TALLENNUSVÄLINEET

Voit tallentaa tiedostoja siirrettävälle tallennusvälinelle (esimerkiksi USB-muistit,
ulkoiset kiintolevyt ym.) samalla tavalla kuin oman tietokoneen kovalevyllekin.
Laitteiden käyttötavat ja kuitenkin vaihtelevat, joten on tärkeää, että osaat valita
oikeanlaisen tallennusvälineen kuhunkin eri käyttötarkoitukseen, esimerkiksi
tiedostojen varmuuskopiointiin ja siirtämiseen paikasta toiseen.

USB-MUISTIT

USB-muistit (USB, Universal Serial
Bus) liitetään nimensä mukaisesti
tietokoneen tai laitteen USB-liitäntään.
USB-muistien avulla voit siirtää tietoja
erilaisten laitteiden välillä, kunhan
siirrettävät tiedostot ovat
yhteensopivia.

USB-muisteja on eri kokoisia. On
suositeltavaa hankkia kerralla
tallennuskapasiteetiltaan riittävän iso (esimerkiksi 32 GB) muisti. Lisätietoa
tiedostokoon mittayksiköistä löydät tältä sivulta. USB-muistit katoavat ja hajoavat
helposti, eikä niitä siksi pidetä järin hyvinä tallennusvälineinä edes satunnaiseen
varmuuskopiointiin.

BLU-RAY- JA DVD-LEVYT

Joissain tietokoneissa on DVD-RW-asema tai
Blu-ray -asema. Jälkimmäisellä pystyy

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2018/03/usb-muisti.jpg
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tallentamaan DVD:n lisäksi Blu-ray -levyille,
joiden tallennuskapasiteetti on DVD:hen
verrattuna ylivertainen. Yhdelle Blu-ray -levylle
mahtuu mallista riippuen 25–100 GB tietoa.
DVD-levylle tallentaminen on vaivalloista.
Lisäksi levyt hajoavat helposti eivätkä ole
pitkäikäisiä. Siksi niitä ei voi suositella
tallennukseen.

ULKOISET KIINTOLEVYT

Ulkoiset kiintolevyt ovat suosittuja
välineitä etenkin suurempien
tietomäärien (kuten valokuvien,
videoiden ja isojen tutkimusaineistojen)
tallennukseen ja siirtämiseen paikasta
toiseen. Ulkoiselle kiintolevylle
mahtuukin useimmiten
monikymmenkertainen määrä tietoa
vaikkapa DVD-levyyn tai USB-
muistitikkuun verrattuna.

Ulkoiset kovalevyt liitetään yleensä USB-porttiin, jonka jälkeen niille voi tallentaa
tietoa samaan tapaan kuin tavalliselle USB-muistille. Vaikka ulkoiset kiintolevyt on
pakattu jämerään suojakoteloon, nekin ovat herkkiä kolhuille.

ERI TALLENNUSTAPOJEN EDUT JA KÄYTTÖTARKOITUKSET

Koska tallennustapojen käytettävyys, kustannukset ja laatu vaihtelevat, sinun
kannattaa valita kuhunkin tehtävään siihen parhaiten soveltuva väline. Seuraavassa
taulukossa on koottu esimerkkejä eri tapojen yleisimmistä piirteistä ja käyttökohteista.

Väline Hinta Käyttökohteet Käytettävyys Luotettavuus

HY:n
henkilökohtainen
Z-kotihakemisto

0 euroa Tiedostojen
tallennus siirto ja
varmuuskopiointi

Varsin helppo
ja nopea

HY:llä omat
varmuusnauhat,
kansioissa edellisten
versioiden
palautusmahdollisuus!

Pilvitallennus 0 euroa
(HY:n

Tiedostojen
tallennus, siirto,

Erittäin
helppo,

Melko luotettava, ei
varmuuskopioitu.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2018/03/BluRayDiscBack.png
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OneDrive) jakaminen isommissa
tietomäärissä
hidas

Mobiiliystävällinen
vaihtoehto!

USB-muisti 5-25
euroa

Tiedostojen siirto
ja taltiointi.

Erittäin
nopea,
helppo.

Ei 100% luotettava, ei
suositeltava

DVD- tai Blu-ray
-levy

1-5 euroa Tiedostojen
siirto, säilytys ja 
varmuuskopiointi.

Ei järin nopea
tai vaivaton.

Ei suositella!

Ulkoinen
kovalevy

50-100
euroa

Suurten
tietomäärien
siirto, säilytys ja
varmuuskopiointi

Toimii samoin
kuin USB-
muisti

Ei 100% luotettava

TALLENNUSVÄLINEIDEN TURVALLINEN KÄYTTÖ

Laite ilmestyy automaattisesti näkyville levyasemana, kun
liität sen koneeseesi. Useimmiten tunnistat liitetyn
tallennusvälineen joko valmistajan nimestä, Removable
Disk (Siirrettävä levy) -nimestä, tai jos olet nimennyt sen
uudelleen, laitteelle antamastasi nimestä.

Käytitpä mitä tahansa välinettä, ota niiden käytössä
huomioon ainakin seuraavat asiat:

Tallennusvälineet voivat hajota. Voit törmätä
esimerkiksi “Not formatted” (“Ei alustettu”) -
ilmoitukseen, joka voi olla merkki muistissa olleiden tiedostojen tuhoutumisesta.
Kokeile silloin muistin lukemista toisella tietokoneella. Älä ikinä pidä ainoaa
versiota tärkeistä tiedostoistasi USB-muistilla!
Joskus tallennusväline ei tule heti näkyviin, kun olet liittänyt sen
tietokoneeseen. Älä hätäänny, vaan odota rauhassa hetki.
Kun irrotat siirrettävän välineen
tietokoneesta, tarkista, ettei mikään
sille tallennettu tiedosto ole ole auki.
Irrottaminen voi pahimmassa
tapaksessa hajottaa avoinna olevan
tiedoston.
Irrota tallennusvälineet hallitusti ns.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

Liitännät ja yhteydet

Tallennus

Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

Käyttöjärjestelmän hallinta

Käyttöjärjestelmän asetukset

Ohjelmien asennus ja poisto

Luvun 1.1 harjoitukset

1.2 Tiedostojen ja ohjelmien käyttö

Tiedostojen ja hakemistojen ominaisuudet

Tiedostotyyppien ja ohjelmien yhteys

Tallentamisen hyvät käytänteet

Poistettujen tiedostojen metsästys

Tiedostojen etsiminen

Safely Remove Hardware (Poista
laite turvallisesti) -toiminnon avulla:
klikkaa oheisen kuvan kuvaketta hiiren
ykköspainikkeella ja valitsemalla avautuneesta valikosta haluttu tallennusväline.

Muista huolehtia tietojesi varmuuskopioinnista säännöllisin väliajoin: mitkään
tallennustavat eivät ole 100% toimintavarmoja! Lisätietoa varmuuskopioinnista.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25970
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KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA KÄYTTÖLIITTYMÄ

Kuten aiemmin olet jo lukenut, tietokone tarvitsee laitteiston lisäksi laitteita hallitsevan
ohjelmiston eli käyttöjärjestelmän. Tällä sivulla kerrotaan mm. seuraavista asioista:

On olemassa erilaisia käyttöjärjestelmiä: mm. Windows, Linux ja Mac OS
Käyttöjärjestelmistä on erilaisia versioita: mm. Windows Windows 7, 8 ja 10
Käyttöjärjestelmiä voidaan käyttää erilaisten käyttöliittymien avulla:
esimerkkinä merkkipohjainen ja graafinen käyttöliittymä
Erilaisisissa graafisissa käyttöliittymissä on paljon samoja piirteitä: mm.
käynnistysvalikko, työpöytä jne.

Kun osaat tunnistaa käyttöliittymille tyypilliset osat, osaat useimmiten käyttää niin
Windows-, Linux- kuin Mac OS -käyttöjärjestelmääkin.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN MERKITYS TIETOKONEELLE

Käyttöjärjestelmä on ohjelmakokonaisuus, joka huolehtii käyttämäsi
tietokonelaitteiston ja siihen asennettujen ohjelmien yhteistoiminnasta.
Käyttöjärjestelmä mahdollistaa mm.

tietokoneeseen liitettyjen laitteiden tunnistamisen ja käyttöönoton
ohjelmien asentamisen ja käytön sekä
tiedostojen käsittelyn

Mitä tapahtuu, kun kytket virran tietokoneeseen tai älypuhelimeen?
 
– Tietokone tarkistaa sen osien ja siihen liitettyjen laitteiden toimivuuden,

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
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ja alkaa etsiä käyttöjärjestelmää liitetyiltä tallennuslaitteilta (kiintolevyltä
tai muisteilta).
– Jos käyttöjärjestelmä löytyy, tietokone alkaa ladata käyttöjärjestelmää
käyttömuistiin (RAM).
– Kun käyttöjärjestelmä on latautunut, tietokone jää odottamaan sinulta
erilaisia käskyjä.

ERI KÄYTTÖJÄRJESTELMIÄ

Aikojen saatossa on kehitetty useita käyttöjärjestelmiä eri käyttötarkoituksia varten.
Tavanomaisissa tietokoneissa tyypillisimpiä käyttöjärjestelmiä ovat Windows-, Linux
ja MacOS -käyttöjärjestelmät.

WINDOWS

Windows on saanut nimensä siitä, että siinä ohjelmia käytetään ikkunoissa: kullakin
ohjelmalla on oma ikkunansa, ja voit pitää useita ohjelmia avoinna yhtä aikaa.
Windows on kotitietokoneiden yleisin käyttöjärjestelmä, ja siitä on olemassa useita
versioita. Viimeisin versio on Windows 10.

LINUX JA UNIX

Linux on avoimeen lähdekoodiin perustuva käyttöjärjestelmä, eli sen ohjelmakoodi on
vapaasti ohjelmakehittäjien saatavilla. Niinpä tuhannet ohjelmoijat ympäri maailmaa
ovat kehittäneet Linuxia, ja sitä pidetäänkin maailman testatuimpana
käyttöjärjestelmänä. Linuxissa on erittäin paljon vaikutteita kaupallisista Unix-
käyttöjärjestelmästä.

Linuxia käytetään palvelinkoneiden ohella paljon myös kotikoneissa, koska Linuxiin
on saatavilla suuri joukko ilmaisia ohjelmia (mm. tekstin- ja kuvankäsittelyyn,
taulukkolaskentaan, taittotyöhön jne). Linuxista on aikojen saatossa syntynyt erilaisia
jakeluversioita, joista useimmat ovat käyttäjille ilmaisia (mm. Ubuntu-, Fedora- ja
Mint-jakeluversiot). Lisätietoa Linuxista löydät lisälukemistosta.

MAC OS

Applen Mac-tietokoneissa on oma käyttöjärjestelmänsä, OS. Mac OS:ää käyttäville
tietokoneille on tarjolla lähes samat ohjelmat PC-tietokoneillekin, mutta täysin samoja
ohjelmia kahdessa tietokonetyypissä ei voida käyttää: esimerkiksi Mac-versiota
Office-ohjelmapaketista ei voi asentaa Windows-tietokoneeseen. Maceihin voi
asentaa muita käyttöjärjestelmiä, mutta OS-käyttöjärjestelmä on saatavilla vain
Applen valmistamiin koneisiin. Applen kevyemmissä kannettavissa laitteissa (iPadit,
iPhonet) käytetään saman käyttöjärjestelmän kevennettyä versiota, iOS:ää.

Macit ovat suosittuja, sillä OS:ää pidetään nopeana, helposti omaksuttavana ja varsin

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/kayttojarjestelmat-ja-sovellusohjelmat/unix-ja-linux/
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vakaana, ja Applen laitteita hyvin suunniteltuina – joskin varsin kalliina. Lisää tietoa
OS:stä löydät lisälukemistosta.

ANDROID

Android on puhelimille ja muille mobiililaitteille suunniteltu käyttöjärjestelmä.
Androidia ei ole saatavilla pöytäkoneisiin, mutta mobiililaitteissa se on erittäin
suosittu, sillä yli puolet kaikista maailman mobiililaitteista toimivat Android-
käyttöjärjestelmällä.

KÄYTTÖLIITTYMÄT

Käyttöliittymällä tarkoitetaan sitä käyttöjärjestelmän, ohjelman tai laitteen osaa, jonka
avulla käyttäjä syöttää ja vastaanottaa tietoa. Merkkipohjainen käyttöliittymä
(vasemmanpuoleinen kuva alla) näyttää tekstiä, ja siinä komennot annetaan
useimmiten näppäimistöltä komentoriville. Graafisessa käyttöliittymässä
(oikeanpuoleinen kuva) toiminnot suoritetaan esimerkiksi hiirellä painikkeita,
kuvakkeita ja valikoita klikkailemalla ja siirtelemällä.

  
Suurenna kuva: merkkipohjainen | graafinen käyttöliittymä

Kuvissa on esitetty sama tietosisältö: tietokoneen erään hakemiston
hakemistolistaus. Huomaa siis, että varsin usein voit suorittaa tietokoneella samoja
tehtäviä riippumatta siitä, kumpaa käyttöliittymätyyppiä käytät.

MERKKIPOHJAINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

Nykyiset graafiset käyttöliittymät ovat kehittyneet tekstipohjaisista käyttöliittymistä.
Joitain käyttöjärjestelmiä voi edelleen käyttää myös merkkipohjaisen käyttöliittymän
kautta. Tällöin komennot annetaan näppäimistön kautta käskyinä (esimerkiksi ”cat
tarina.txt”).

Tässä demonstraatiossa näet, kuinka tiedosto nimetään uudelleen
merkkipohjaisessa käyttöliittymässä: esimerkissä käytetään sekä ren-
(rename, uudelleennimeä) että dir- (directory, hakemistolistaus) -käskyjä.

Windowsissa saat merkkipohjaisen komentokehotteen (Command

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/kayttojarjestelmat-ja-sovellusohjelmat/mac-os-x/
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

Liitännät ja yhteydet

Tallennus

Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

Käyttöjärjestelmän hallinta

Käyttöjärjestelmän asetukset

Ohjelmien asennus ja poisto

Luvun 1.1 harjoitukset

1.2 Tiedostojen ja ohjelmien käyttö

Tiedostojen ja hakemistojen ominaisuudet

Prompt) esille seuraavasti: avaa aloitusvalikko ja kirjoita sitten cmd.
Paina näppäimistön Enter-painiketta. Avautuneessa komentokehotteessa
voit antaa tietokoneellesi komentoja hiiren sijaan näppäimistön avulla.

GRAAFINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

Useimmissa käyttöjärjestelmissä pääasiallinen käyttöliittymä on graafinen, eli
järjestelmän käyttö perustuu käskyjen kirjoittamisen sijaan graafisten objektien (mm.
kuvakkeet) hallintaan esimerkiksi hiiren avulla. Yleensä graafisten käyttöliittymien
perusidea on varsin samanlainen, joten tuntemalla esimerkiksi Windowsin
käyttöliittymän, osaat todennäköisesti käyttää myös mm. Linuxia.

Käyttöjärjestelmien graafisista käyttöliittymistä löydät useimmiten seuraavat
perusosat:

käynnistysvalikon eri ohjelmaryhmineen
tehtäväpalkin, josta näet käytössä olevat ohjelmat
työpöydän
erilaisia kuvakkeita ja pikakuvakkeita.
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KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista asioista:

Tietokoneen käynnistys ja sammutus
Aloitusvalikko, tehtäväpalkki ja työpöytä
Kuvakkeet ja painikkeet
Opas- ja aputoiminnot

KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS

Käyttöjärjestelmä tulee käynnistää ja sammuttaa hallitusti, jotta tietoa ei pääse
häviämään. Aina konetta ei kannata sammuttaa, vaan voit käyttää myös
virransäästötilaa:

Lepotila (Standby, Sleep, Suspend): asettaa tietokoneen tilaan, josta pääset
hyvin nopeasti takaisin käyttämään avoinna olevia ohjelmia ja tiedostoja.
Valmius- eli lepotila kuluttaa hieman akkua ja sähköä, mutta kulutus on
tavanomaista tietokoneen käyttöä vähäisempää. Siirtyminen lepotilaan ja siitä
pois tapahtuu niin ikään Start (Käynnistä) -valikon kautta sekä suljettaessa
kannettavan kannen.
Muutamaa tuntia pidemmäksi ajaksi (esimerkiksi yöksi) tietokone on järkevintä
sammuttaa kokonaan käyttöjärjestelmän Shutdown (Sammuta) -toiminnon
avulla. Samoin jos tietokone jumiutuu, kannattaa aina pyrkiä käyttämään ensin
Start (Käynnistä) -valikosta löytyvää Restart (Uudelleenkäynnistys) -toimintoa
(lisää ongelmatilanteiden ratkaisemisesta).

ALOITUSVALIKKO

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)
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4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-3-tietokoneohjelmat/ongelmatilanteiden-ratkaiseminen/
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Aloitusvalikon avulla hallitset
valtaosaa tietokoneen
toiminnoista ja siellä voit
mm.:

Käynnistää
käytetyimpiä ohjelmia
kohdasta Most used
(Eniten käytetyt) tai
selata aakkostettua
listaa alta
Etsiä ohjelmia,
tiedostoja tai
kansioita koneeltasi
kirjoittamalla hakusana
valikon ollessa auki
Muuttaa asetuksiasi
vasemman laidan
ihmishahmoa
muistuttavan kuvakkeen
takaa
Käsitellä hakemistoja ja
tiedostoja (File Explorer, Resurssienhallinta)
Tehdä muutoksia tietokoneesi Asetuksiin (Settings) painamalla
rataskuvaketta
Sulkea koneen tai käynnistää sen uudelleen virtakytkinkuvakkeesta Power
(Virta)

Lisäksi oikealla laatikoissa on linkkejä mm. uutisiin, säähän ja eri sovelluksiin. Voit
muokata niiden kokoa, sisältöä ja sijaintia sekä lisätä ja poistaa niitä klikkaamalla
hiiren kakkospainikkeella kuvakkeen yllä ja valitsemalla avautuvasta valikosta sopiva
toiminto. Voit muokata aloitusvalikon sisältöä perusteellisemmin kohdasta Settings
(Asetukset) – Personalization (Mukauttaminen) – Start (Aloitus).

TEHTÄVÄPALKKI

Tehtäväpalkissa (taskbar) näkyvät mm. käynnissä olevat ohjelmat. Voit kiinnittää
sinne myös pikakuvakkeita, joista voit käynnistää nopeasti suosikkiohjelmasi.

Jos haluat kiinnittää ohjelman tehtäväpalkkiin, klikkaa sen kuvaketta hiiren
oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse avautuvasta valikosta Pin to taskbar
(Kiinnitä tämä ohjelma tehtäväpalkkiin).
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Tehtäväpalkin oikeassa laidassa kellon vieressä on Notification area eli
Ilmaisinalue, josta löytyy kellon ohella eri ohjelmien ja palvelujen tilasta kertovia
kuvakkeita. Esimerkkikuvassa yllä on kellon vasemmalla puolella kaiutinkuvake, jota
klikkaamalla voit säätää äänenvoimakkuutta.

TYÖPÖYTÄ

Kun käyttöjärjestelmä on latautunut, näytöllä näkyy työpöytä (desktop), jolta löydät
tietokoneen hallitsemiseen ja ohjelmien käynnistykseen liittyviä kuvakkeita. Eri
käyttöjärjestelmissä työpöydät ovat useimmiten hieman erilaisia: kuvissa alla
vasemmalla Windows 10:n työpöytä, oikealla Linux Ubuntun työpöytä.

 
Suurenna kuva: Windows-työpöytä | Linux-työpöytä

Työpöytä sisältää tehdyistä asetuksista ja asennuksesta riippuen yleensä seuraavia
kuvakkeita:

Linkki omien tiedostojen tallennuskansioon (Documents, Home tms.): huomaa,
että itse tallennuskansio voi sijaita työaseman sijaan myös verkossa
Roskakori: varasto poistetuille tiedoille
Eri ohjelmien käynnistyskuvakkeet. Huomaa, että voit halutessasi itsekin lisätä
ohjelmien kuvakkeita työpöydälle.

KUVAKKEET JA PIKAKUVAKKEET

Graafisissa käyttöliittymissä kuvakkeiden eli ikonien
avulla viitataan tiedostoihin ja kansioihin. Kuvakkeen
ulkoasu kertoo, millaisesta kuvakkeesta on kyse.
Esimerkiksi tiedostoilla ja kansioilla on omat,
toisistaan eroavat kuvakkeet.

Tallentamasi työt ovat tiedostoissa, joilla on sisällön
mukaiset kuvakkeet ja nimet. Viereisessä kuvassa
on eräitä yleisimmistä tiedostotyypeistä ja niiden
kuvakkeista. Kaksoisklikkaamalla tiedostokuvaketta
avaat tiedoston ja käynnistät ohjelman, johon
tiedoston sisältötyyppi on kytketty (lisää
tiedostotyypeistä).

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2016/09/win10_desktop_b.jpg
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/ubuntu15_iso.jpg
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2016/09/win10_desktop.jpg
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/ubuntu15_iso.jpg
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-2-tiedostot-ja-hakemistot/tiedostojen-ja-hakemistojen-ominaisuudet/
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

Myös ohjelmilla – tai oikeastaan
ohjelmatiedostoilla – on omat yksilölliset
kuvakkeensa. Kaksoisklikkaamalla
ohjelmakuvaketta ohjelma käynnistyy. Ohessa
muutamia ohjelmakuvakkeita.

Ohjelmat käynnistetään usein ns.
pikakuvakkeista (Shortcut), jotka ovat
oikopolkuja tiedostoihin, kansioihin, ohjelmiin
ja muihin tiedostoihin. Pikakuvake ei ole
alkuperäinen ohjelmatiedosto eikä kopio siitä,

vaan linkki toisaalla olevaan tiedostoon. Jos poistat pikakuvakkeen, ei siihen
linkitetylle ohjelmalle tapahdu mitään.

Pikakuvakkeen tunnistat kuvakkeen alakulmassa olevasta nuolisymbolista (ks. kuva).

PAINIKKEET

Painikevaihtoehdot OK ja Cancel (Peruuta) ovat esillä useimmissa toiminnoissa,
mutta monesti toimintoikkunassa on tarjolla myös Apply (Käytä) -painike. Tämän
napin painallus tuo tekemäsi muutokset heti näkyviin.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN APU

Lähes kaikissa käyttöjärjestelmissä on aputoiminto, jolla voit hakea ohjeita eri
aiheiden mukaan tai hakusanalla. Kätevä tapa etsiä haluttu ohje on avainsanojen
käyttäminen samalla tavalla, kuin haet tietoja verkkosivuilta hakuohjelmien avulla.

Windowsin opastustoimintoon pääset Start (Käynnistä) -valikon Help and Support
(Ohje ja tuki) -komennolla tai painamalla näppäimistön F1-painiketta. Näytölle
avautuu tällöin ikkuna, jossa ohjeita on lueteltu aihealueittain. Voit myös etsiä ohjeista
kirjoittamalla hakusanan sille varattuun ja klikkaamalla sen jälkeen kentän oikeassa
reunassa olevaa suurennuslasipainiketta.

Windows 10 -käyttöjärjestelmässä saat aputoiminnon auki avaamalla
ruudun vasemman alareunan aloitusvalikon, kirjoittamalla näppäimistölle
“aloitusopas” ja painamalla Enter-painiketta.
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KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASETUKSET

Yleensä tietokoneet ja muut laitteet toimivat haluamallasi tavalla, mutta esimerkiksi
yhteiskäyttökoneilla törmäät helposti siihen, että asetukset ovat edellisen käyttäjän
jäljiltä päin mäntyä. Samoin vasta asennetun käyttöjärjestelmän asetukset on syytä
osata säätää itselle sopiviksi. Niinpä tavallisten asetusten vaihtamistaito on tärkeä.
Tässä käsitellään mm.:

Päivämäärä- ja aika-asetukset
Alue- ja kieliasetukset
Näyttöasetukset
Äänenvoimakkuuden säätö

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASETUSTEN HALLINTA

Useat tietokoneen asetukset tehdään käyttöjärjestelmän hallintapaneelin kautta.
Seuraavat esimerkit ovat Windows 10 -käyttöjärjestelmän asetuksista, johon pääset
valitsemalla Start (Käynnistä) -valikosta Settings (Asetukset). Tällöin näytölle
ilmestyy ikkuna, josta voit pääset muuttamaan haluamiasi asetuksia.

* MacOS-käyttöjärjestelmässä asetuksiin pääsee klikkaamalla Apple-
valikosta System Preferences (Järjestelmän asetukset).
* Ubuntussa asetukset löytyvät System preferences
(Järjestelmäasetukset) -rataskuvakkeesta vasemman laidan
kuvakerivistä.
* Puhelimissa ja tableteissa asetukset löytyvät yleensä eri otsikoiden
alta Settings (Asetukset) -nimisestä valikosta

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Alla näkyvässä käyttöjärjestelmän ohjauspaneelissa toiminnot on listattu aiheittain, ja
kunkin alueen yleisimmät toiminnot löytyvät otsikoiden alta. Otsikkoriviä
napsauttamalla pääset näkemään lisää aiheeseen liittyviä toimintoja ja asetuksia.
Pääset mm. seuraaviin asetuksiin:

Verkkoasetukset (Network & Internet, esimerkiksi langaton ja langallinen
lähiverkko)
Näytön asetukset (kohdassa Personalization, Mukauttaminen)
Aika- ja kieliasetukset (Time & language)
Ohjelmat (Apps, voit lisätä ja poistaa ohjelmia)
Ohjelmistopäivitykset ja tietoturva (Update & security)

AIKA- JA KIELIASETUKSET

Päivämäärän ja ajan oikeat asetukset ovat tärkeitä tietokoneen toiminnan kannalta,
sillä asetusten ollessa väärät saatat esimerkiksi vahingossa korvata uudemman
tiedoston sen vanhemmalla versiolla.

Voit muuttaa myös käyttöjärjestelmän ja ohjelmien maakohtaisia asetuksia, mm.
käytettyjä luku- ja rahayksikköjä sekä ajan ja päivämäärän esitystapaa. Voit myös
vaihtaa käyttöjärjestelmän kielen esimerkiksi englannista suomeksi.

NÄYTÖN ASETUKSET

Näyttöasetuksista riippuu se, millaisena näet kuvan ruudulla: kuva voi asetuksista
riippuen olla joko erinomaisen hyvä tai erittäin huono. Koska aiempi käyttäjä on
voinut asettaa käyttämäsi näytön asetukset vääriksi (kuva voi olla himmeä tai sen
näyttötarkkuus voi olla esimerkiksi asetettu vääräksi, jolloin kuva on epätarkka), sinun
on syytä osata näyttötilan vaihtaminen tarvetta vastaavaksi.

Pääset Windowsin näyttöasetuksiin Settings (Asetukset) -valikon kohdasta
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

Liitännät ja yhteydet

Tallennus

Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

Käyttöjärjestelmän hallinta

Käyttöjärjestelmän asetukset

Personalization (Mukauttaminen). Avautuvassa ikkunassa voit vaihtaa taustavärejä
ja -kuvaa, näyttötarkkuutta ja tekstin kokoa (tämä on hyödyllistä etenkin, jos
käyttöjärjestelmän ja ohjelmien valikkotekstit vaikuttavat liian pieneltä).

Näytöille on määritelty aina ns. natiiviresoluutio eli tietty näyttökuvan
ominaistarkkuus, jolla kuva kyseisessä näytössä näyttää parhaimmalta.
Pöytänäytöissä ja kannettavissa melko tyypillinen tarkkuus on täysteräväpiirtokuva
(FullHD) eli 1920×1080. Näyttösi ominaistarkkuuden saat selville tutustumalla sen
ohjekirjaan.

Voit muuttaa näyttötilaa siirtämällä Resolution (Tarkkuus) -liukusäädintä
haluamaasi asetukseen. Mitä suuremman luvun valitset, sitä tarkemmin mutta
pienempinä elementit näkyvät näytöllä (pystyt muista asetuksista tarvittaessa
suurentamaan tekstiä ja kuvakkeita).

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Pääset muokkaamaan tietokoneesi äänenvoimakkuusasetuksia helpoiten
klikkaamalla tehtäväpalkin oikeassa reunassa näkyvää kaiutinkuvaketta ja
valitsemalla avautuvasta ikkunasta Mixer (Mikseri). Äänenvoimakkuuden säädöt ja
mykistys löytyvät usein myös näppäimistöltä.

Useimmiten on järkevää asettaa säätimet ääriasentojen sijaan keskivaiheille, jolloin
mm. kuulokkeita käytettäessä ääni kuuluu, muttei pääse särkymään tai tuhoa
kuuloasi. Huomaa lisäksi äänenvoimakkuuden liukusäädinten alapuolelta löytyvät
Mute (Mykistä) -valintaikonit: jos valitset jonkin näistä, tietokone mykistää kyseisen
äänilähteen.
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OHJELMIEN ASENNUS JA POISTO

Verkosta löytyy valtavasti erilaisia ladattavia ohjelmia. Osa näistä on täysin ilmaisia.
Joitakin ohjelmia voit kokeilla ilmaiseksi määräyn ajan, jonka umpeuduttua ohjelman
käytöstä pitää maksaa. Kolmas, varsinkin mobiilipeleissä suosittu malli on ns.
freemium-malli, jossa eri maksusta voit saada käyttöösi erilaisia lisäominaisuuksia.

Ilmaisia ja kaupallisia ohjelmia löydät erilaisista ohjelmien latauspalveluista, mm.
valmistajien sovelluskaupoista sekä download.cnet.comista.

Huomaa, että epämääräisistä lähteistä ladatut ohjelmat voivat sisältää
erilaisia haittaohjelmia. Lataa tiedostoja vain luotettavilta sivustoilta kuten
HY:n palveluista (varmista selaimen osoiteriviltä, että lataat ohjelmaa
varmasti oikeasta lähteestä) ja tarkista lataamasi tiedostot
virustorjuntaohjelmalla ennen niiden avaamista (lisää virustorjunnasta).
Yliopistolaisille on tarjolla useita eri paikkoja, joista ladata ja asentaa
ohjelmia. Näistä kerrotaan tarkemmin luvussa 2.

OHJELMAN ASENTAMINEN

Ohjelmat asennetaan useimmiten lataamalla asennettava ohjelma verkosta. Joskus
saatat joutua asentamaan ohjelman erilliseltä tallennusvälineeltä (kuten DVD-levyltä
tai USB-tikulta). Yleensä asennusohjelmat opastavat sinut asennuksen läpi, joten
asennus on helppoa.

Jos lataat ohjelman verkosta, tallenna se ensin johonkin tilapäiseen kansioon.
Asennus käynnistyy, kun avaat tallentamasi ohjelmatiedoston. Kun asennus on
valmis, asennusohjelma on useimmiten turha ja voit halutessasi poistaa sen.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

http://download.cnet.com/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25973
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Jos asennat ohjelman levyltä, asennusohjelma käynnistyy useimmiten
automaattisesti laittaessasi DVD-levyn koneen levyasemaan. Seuraa tällöin
asennusohjelman ohjeita.

Katso videoita:
– Ohjelman asennuksen poistaminen (Windows 7)
– Uuden ohjelman asentaminen Windows-käyttöjärjestelmässä (Windows
7)

Ennen kuin asennat uuden ohjelman, varmista, että tietokoneellasi on sille riittävästi
tallennustilaa. Voit tarkistaa vapaan levytilan Windows 10:ssä klikkaamalla
käynnisysvalikosta Settings (Asetukset) ja avautuvasta ikkunasta System
(Järjestelmä). Klikkaamalla Storage (Tallennustila) -välilehteä näet avautuvassa
ikkunassa koneesi tallennustilan käyttöasteen numeroina sekä vaakapalkkina, jonka
sininen osa ilmaisee käytetyn tilan ja harmaa osa tyhjän tilan (ks. esimerkkikuva alla).

OHJELMAN POISTAMINEN

Ohjelmat kannattaa aina poistaa hallitusti käyttöjärjestelmän oman
poistamistoiminnon avulla. Näin poistat ohjelman Windows 10:ssä:

Avaa aloitusvalikko
Valitse Settings (Asetukset)
Valitse System (Järjestelmä)
Klikkaa Apps & Features (Ohjelmat ja ominaisuudet)
Valitse poistettava ohjelma listalta
Klikkaa Uninstall (Poista asennus)

Älä yritä poistaa ohjelmia vain poistamalla ohjelman asennuskansio käsin
kiintolevyltä: tämä tapa toimii yleensä vaillinaisesti, jättää jälkiä
ohjelmasta käyttöjärjestelmään ja voi sotkea tietokoneen toimintaa.
Muista myös, että työpöydältä tai käynnistysvalikosta löytämäsi
käynnistyskuvakkeen (pikakuvakkeen) poistaminen ei poista itse
ohjelmaa, vaan ainoastaan pikakuvakkeen. Jos poistat vain

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/uninstall_f-sec_fi/multiscreen
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/install_f-sec_fi/multiscreen
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pikakuvakkeen, itse ohjelma jää tietokoneellesi.
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LUVUN 1.1 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 –  Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

1. a) Miksi tietokoneessa tulee olla riittävästi käyttö- eli RAM-muistia?
b) Kuinka paljon tietokoneessasi on käyttömuistia?

2. a) Mikä on kiintolevy ja missä se yleensä sijaitsee?
b) Kuinka paljon koneesi kiintolevyllä on tallennustilaa?

3. Tietokoneen kotelon sisältä löytyy eräs osa, johon kaikki
tietokoneen oleellisimmat osat on kiinnitetty. Mikä on tämän osan nimi?

4. Mikä on se osa, joka suorittaa tietokoneelle annetut komennot?

Tutki käytössäsi olevaa tietokonetta ja ota selvää:

1. Onko käyttämässäsi tietokoneessa DVD-asema tai BluRay-asema? Jos,
kumpi?

2. Onko tietokoneessasi hiiri, kosketuslevy vai ohjaintappi – vai nämä kaikki?

HARJOITUS 2 – Keskeiset liitännät

Tässä harjoituksessa tutkitaan tietokoneiden erilaisia liitäntöjä.

1. a) Kuinka monta USB-liitäntää löydät tutkimastasi tietokoneesta?
b) Löytyykö liitäntöjä myös koneen etupaneelista?

2. a) Löytyykö tietokoneesta kuuloke-, linjatulo- ja mikrofoniliitäntä?
b) Onko näihin liitäntöihin liitetty oheislaitteita?
c) Jos koneeseen ei ole liitetty oheislaitteita, liitä siihen esimerkiksi kuulokkeet
ja tarkista, että saat niistä ääntä.
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3. Onko tutkimassasi tietokoneessa lähiverkko- eli ethernetliitäntä?
4. Onko tietokoneessa langattoman WLAN-lähiverkon käyttömahdollisuutta?

HARJOITUS 3 – Oheislaitteet ja tallennusmediat

Tässä harjoituksessa käsitellään tietokoneen oheislaitteita.

1. Mitä tarvitset, jos haluat saada asiakirjan paperilta tekstinkäsittelyohjelmassa
muokattavaan muotoon?

2. Työskentelet sekä kotikoneellasi että yliopiston tietokoneella ja käsittelet usein
samoja tiedostoja. Mikä tallennusväline sopii tarpeisiisi parhaiten?

3. Olet saanut valmiiksi työn, jonka koko on 48 MB. Haluat varmuuskopioida ja
arkistoida sen. Mikä tallennusväline sopisi tähän?

4. Sinulla on iso valokuva, jonka haluat tallentaa jollakin tallennusmedialle. Kuvan
koko on 2405 kB. Mille tallennusvälineelle voisit tallentaa sen?

5. Miksi USB-muistitikun käyttäminen tallennusvälineenä on helpompaa kuin DVD-
levyjen?

6. Paljonko maksaa USB-muistitikku, jonka tallennuskapasiteetti on 16 GB?
Selvitä asia esimerkiksi Sanoman hintaseurantapalvelun avulla.

Seuraavissa harjoituksissa voit kokeilla tallentamista eri medioille.

Simulaatioharjoitus, tallentaminen työaseman kiintolevylle

Office 2016 & Windows 10

Simulaatioharjoitus, tallentaminen siirrettävälle tallennusvälineelle

Office 2016 & Windows 10

HARJOITUS 4 – Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

Tässä vaiheessa pääset tutkimaan tietokoneen ohjelmia.

1. a) Mikä merkitys käyttöjärjestelmällä on tietokoneen käyttöä ajatellen?
b) Mikä käyttöjärjestelmä on asennettu käyttämääsi koneeseen?

2. Miten käyttöjärjestelmä käynnistyy?
3. Mikä on käyttöliittymä ja mitä eroa on tekstipohjaisella ja graafisella

käyttöliittymällä?
4. Selvitä seuraavat asiat:

a) Onko käyttöjärjestelmäsi työpöydällä pikakuvakkeita?
b) Avaa Start (Käynnistä) -valikko ja selvitä, mitä ohjelmia sinulla on

http://hintaseuranta.fi/
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_saving_documents_fi
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_saving_USB_fi
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käytössäsi.
c) Selvitä myös, mitä kuvakkeita sinulla näkyy tehtäväpalkissa (Task bar).

HARJOITUS 5 – Käyttöjärjestelmän hallinta

Tässä harjoituksessa tutustutaan käyttöjärjestelmän asetuksiin (ohjeet soveltuvat
Windows 10 -käyttöjärjestelmään). Ole tarkkana asetuksia muuttaessasi:
huolimattomasti tehdyt asetukset voivat aiheuttaa turhaa sotkua! Harjoitteet tehdään
pääosin käynnistysvalikosta löytyvässä Settings (Asetukset) -ikkunassa.

Tuo näkyviin valintaikkuna, josta pääset muuttamaan alueellisia asetuksia.
Valitse pudotusvalikosta alueeksi Englanti (Iso-Britannia). Katso, miten tämä
muutos vaikuttaisi lukujen ja päivämäärien esitysmuotoon. Älä kuitenkaan
hyväksy asetusta, vaan poistu valintaikkunasta Cancel (Peruuta) -painikkeella.
Tutki lukumateriaalista, miten voisit muuttaa valintaikkunoissa näkyvien
kirjasinten kokoa suuremmaksi.
Vaihda näyttösi näyttötila toiseksi ja katso, miten tila vaikuttaa ohjelmien
ikkunoihin. Vaihda aiemmin valittuna ollut näyttötila takaisin.

HARJOITUS 6 – Ohjelmien asentaminen ja poistaminen

Tässä harjoituksessa tutustut ohjelmien asentamiseen.

Tarkista asennusta varten koneesi vapaan kiintolevytilan määrä. Jos tilaa on
kymmeniä tai satoja gigatavuja, tilaa on riittävästi.
Jos sinulla on tietokone, kirjaudu yliopiston ohjelmistojakeluun. Etsi sieltä itseäsi
kiinnostava ohjelma, ja jos löydät sellaisen, asenna se koneellesi.

VASTAUKSIA:

HARJOITUS 1 – Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

a) Jos tietokoneessa on liian vähän RAM-muistia, ohjelmat toimivat hyvin
hitaasti.
a) Kiintolevy on tietokoneen sisällä oleva tallennuslaite, johon on yleensä
tallennettu tietokoneen käyttöjärjestelmä ja käytetyt ohjelmat. Kiintolevylle
voidaan tallentaa myös omia työtiedostoja.
Emolevy
Suoritin eli prosessori

http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

Liitännät ja yhteydet

Tallennus

Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

Käyttöjärjestelmän hallinta

Käyttöjärjestelmän asetukset

Ohjelmien asennus ja poisto

Luvun 1.1 harjoitukset

HARJOITUS 3 – Oheislaitteet ja tallennusmediat

Skannerin tai monitoimitulostimen sekä tekstintunnistus– eli OCR-ohjelman,
ellei laitteessa ole toiminnallisuutta valmiina.
USB-muisti
DVD-levy tai USB-muistitikku
Esimerkiksi USB-muistille, siirrettävälle kiintolevylle tai DVD-levylle
USB-muistitikulle voidaan tallentaa tiedostoja samalla tavalla kuin kiintolevylle.
DVD-levylle tallentamista varten täytyy tietokoneessa olla tallentava DVD-
asema. DVD-levylle tallennettavat tiedostot tarvitsee erikseen “polttaa” sille.

HARJOITUS 4 – Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

Käyttöjärjestelmä huolehtii mm. tietokoneeseen liitettyjen oheislaitteiden ja
ohjelmien yhteistoiminnasta ja tiedostojärjestelmän toiminnasta (tiedostojen
tallentamisesta, lukemisesta jne).
Käyttöjärjestelmä käynnistyy automaattisesti, kun tietokone käynnistetään:
tällöin tietokoneessa oleva BIOS-ohjelma etsii tietokoneeseen liitetyiltä
tallennusasemista (mm. kiintolevyltä) käyttöjärjestelmää. Jos BIOS löytää
käyttöjärjestelmän, se alkaa siirtää käyttöjärjestelmää käyttömuistiin (RAM).
Merkkipohjaisessa käyttöjärjestelmässä komennot annetaan kirjoittamalla,
graafisessa käyttöjärjestelmässä yleensä hiiren avulla.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

1.2 TIEDOSTOJEN JA OHJELMIEN KÄYTTÖ

Kun nimeät ja tallennat tiedostosi hyvien käytäntöjen mukaisesti, löydät sinulle
tärkeät tiedot nopeasti ja varmasti. Lisäksi yleisimpien tiedostotyyppien tunteminen
on tärkeää, sillä eri tietokoneohjelmilla tietoa voidaan useimmiten tallentaa tietoa
moneen eri tiedostomuotoon. Tiedostotyyppi kertoo sen, millaista tietoa tiedosto
sisältää, sekä usein myös sen, millaisella ohjelmalla ja käyttöjärjestelmällä sen voi
avata. Esimerkiksi txt on tekstitiedostotyyppi ja exe ohjelmatiedostotyyppi Windows-
käyttöjärjestelmässä.

Tässä osiossa tutustut lisäksi tiedostojen pakkaamiseen ja purkamiseen sekä moniin
muihin arjen tietokonekäyttöä helpottaviin toimintatapoihin.
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TIEDOSTOJEN JA HAKEMISTOJEN OMINAISUUDET

Tällä sivulla sinulle tulevat tutuiksi seuraavat tiedostoja ja hakemistoja koskevat asiat:

Tiedoston ja hakemiston käsitteet
Nimeämiskäytänteet
Polun käsite
Tiedostotyypin käsite
Tiedon mittayksiköt
Tiedosto- ja kansionäkymän hallinta

TIEDOSTOT JA HAKEMISTOT

Tiedostolla (File) tarkoitetaan kiintolevylle tai muulle tallennusvälineelle tallennettua
dataa, joka on tallennettu omaksi kokonaisuudekseen. Esimerkiksi proseminaarityö
tallennetaan tiedostoksi, samoin kuin diaesitys tai valokuva. Seuraavat asiat ovat
tyypillisiä tiedostojen piirteitä:

Tiedostolla on aina nimi.
Tiedosto vie aina jonkin verran tallennustilaa.
Tiedosto on aina tallennettu tietyssä muodossa: teksti tallennetaan johonkin
monista tekstitiedostomuodoista, valokuva johonkin monista valokuvien
tallennusmuodoista jne.
Tiedostoon on tallennettu tieto siitä, milloin se on luotu ja milloin sitä on
muokattu viimeksi.
Erityisesti verkossa tiedostoille on yleensä määritetty käyttöoikeudet

Tiedostot tallennetaan joko käyttäjän omalle tietokoneelle tai verkkoon.
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Hakemistolla tai kansiolla (Directory) tarkoitetaan paikkaa, johon tallennetaan
tiedostoja tai toisia hakemistoja.

NIMI

Mieti tarkasti, miten nimeät tiedostosi. Käytä riittävän kuvaavia nimiä, jotta vielä
vuosienkin kuluttua tunnistat tiedoston sisällön sen nimen perusteella. Vältä
lyhenteitä ja kirjoita nimi kokonaisuudessaan. Esimerkiksi “Kulttuurien kohtaaminen
ajassa” on parempi kuin “kult”.

Tiedostojen ja hakemistojen nimeämiskäytännöt vaihtelevat käyttöjärjestelmittäin:
esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmässä tiedostonimen pisteen jälkeen on yleensä
yksi- tai useampimerkkinen tai tiedostopääte, joka ilmaisen tiedoston tyypin.
Toisaalta Linuxissa ei tunnistetta tarvita lainkaan.

Järjestelmästä riippuen tiettyjen erikoismerkkien (: > / * ? ” > |) käyttäminen
tiedostojen nimissä voi olla kiellettyä. Lisäksi välilyöntien sekä skandinaavisten
merkkien (å, ä, ö) käytöstä voi hieman harvemmin aiheutua ongelmia. Jos törmäät
ongelmiin tiedostoja verkkoon julkaistessasi, poista nimestä erikoismerkit.

Linux-käyttöjärjestelmässä ISOILLA ja pienillä kirjaimilla tiedostonimissä ON
merkitystä: esimerkiksi Raimo.txt on eri asia kuin raimo.txt. Windows-
käyttöjärjestelmässä isojen ja pienten kirjainten käyttö on vapaampaa.

POLKU

Tiedostojen ja hakemistojen polku (Path) on tekstijono, joka kertoo tiedoston tai
hakemiston sijainnin. Yksittäisen tiedoston polku kiintolevyllä (Windowsissa) voisi olla
esimerkiksi:

C:\Users\rkeskiva\Documents\Studies and stuff\Study diary.docx

Polku kertoo, että Study diary.docx -niminen tiedosto sijaitsee C-levyasemalla
käyttäjän “rkeskiva” Studies-nimisessä alikansiossa. Graafisesti sama tieto voidaan
esittää näin:

Polun rakenne riippuu käyttöjärjestelmästä: esim. Linuxin polkurakenteesta voit lukea
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lisälukemistossa.

TIEDOSTOTYYPPI

Tiedosto voi sisältää tekstiä, videota tai muuta materiaalia. Kun sisältö tallennetaan
tietyssä, yleisesti tunnetussa muodossa tiedostoon, puhutaan tietystä
tiedostotyypistä. Esimerkiksi kameralla otettu kuva tallennetaan usein JPEG-
tyyppiseksi kuvatiedostoksi ja tekstinkäsittelyasiakirja DOCX- tai RTF-tyyppiseksi
asiakirjatiedostoksi.

Windows-käyttöjärjestelmässä tiedoston tyyppi käy ilmi tiedostonimen pisteen
jälkeisestä pääteosasta (yleensä kolmikirjaiminen). Tämä tiedostopääte siis kertoo
sinulle, mihin muotoon em. tiedoston sisältämä tieto on tallennettu.

Jos muutat tiedoston tunnistetta tai poistat sen, ei käyttöjärjestelmä
välttämättä tiedä, missä ohjelmassa kyseinen tiedosto tulee avata!
Tiedoston avaaminen ohjelman kautta vaikeutuu myös, koska se ei enää
näy oletuksena käyttämäsi ohjelman Open (Avaa) -valintaikkunassa.

Jos Windowsin kansioissa ei näy tiedostotunnistetta (vasen kuvake alla
olevassa kuvassa), tiedostotyypin selvittäminen on hankalaa.

Saat tiedostotunnisteet näkyviin seuraavasti: avaa Control Panel
(Ohjauspaneeli) ja napsauta sieltä Appearance and Personalization
(Ulkoasu ja mukauttaminen). Seuraavassa näkymässä napsauta
otsikkoa Folder Options (Kansion asetukset). Siirry ruudulle
avautuneessa ikkunassa View (Näytä) -välilehdelle ja vieritä Advanced
settings (Lisäasetukset) -luetteloa alas. Poista valinta Hide extensions
for known file types (Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet)
-ruudusta ja hyväksy asetus OK-painikkeella. Pääte tulee tällöin esiin (ks.
oikea kuva).

Katso demovideo: Tiedostotunnisteiden asettaminen näkyviin

TIEDOSTOKOKO JA KOON MITTAYKSIKÖT

Tiedostojen koon ymmärtämisestä on sinulle hyvin paljon hyötyä. Jos lähetät

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/kayttojarjestelmat-ja-sovellusohjelmat/unix-ja-linux/tiedostojen-ja-hakemistojen-kasittely/
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_showing_extensions_fi.htm
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ylisuuren tiedoston sähköpostitse, postilaatikko voi tukkeutua tai viestisi ei lähde
lainkaan matkaan. Samoin useiden, kooltaan isojen tiedostojen tallentaminen
muistitikulle ei välttämättä onnistu, jos et osaa arvioida tiedostojen viemää tilaa.

Tiedot tallennetaan binäärisinä eli ykkösistä ja nollista koostuvina lukuina. Pienin
tiedon tallennusyksikkö, bitti (bit, b), voi saada arvoksi joko 1 tai 0. Yhdistämällä
useita bittejä peräkkäin bitit muodostavat puolestaan tavuja (Byte, B). Tavu voisi olla
esimerkiksi “01011001”. Jos kirjoitat tietokoneellasi sanan ”data”, muodostuu se
puolestaan neljästä tavusta (jokainen kirjain vie tilaa yleensä yhden tavun verran).

Tallennuskapasiteetti määritetään tavujen enimmäismääränä, eli kuinka monta tavua
siihen voidaan tallentaa. Tallennuskapasiteetti on usein niin suuri, että sitä kuvataan
seuraavasti:

Yksikkö Lyhenne Koko bitteinä tai tavuina

tavu B (Byte), t (tavu) 1 tavu = 1 merkki = 8 bitin jono

kilotavu kB, kt 1024 tavua

megatavu MB, Mt 1024 kilotavua

gigatavu GB, Gt 1024 megatavua

teratavu TB, Tt 1024 gigatavua

Tiedostojen tyyppi vaikuttaa hyvin paljon tiedoston tallennuskokoon. Yksisivuinen,
pelkkää tekstiä sisältävä asiakirja voi olla kooltaan esimerkiksi 3 kilotavua, kun taas
kameralla otettu valokuva voi olla 3 megatavua tai tätä huomattavasti suurempikin
(kuvien viemä tila riippuu paljon tallennusmuodosta). Kokonainen elokuva vie
puolestaan helposti useiden gigatavujen verran tallennustilaa.

LUONTI- JA MUOKKAUSAJANKOHDAT

Kun avoinna olevassa tiedostoikkunassa on näkyvillä kaikki yksityiskohdat, näet
usein myös tiedostojen ja kansioiden viimeisimmän muokkauspäivän (Date
Modified).
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Jos haluat tarkistaa myös varsinaisen luontipäivän (Date Created), klikkaa
haluamasi tiedostoa hiiren kakkosnapilla ja valitse avautuneesta valikosta Properties
(Ominaisuudet). Properties-ikkunassa näet myös tiedoston tai kansion sisällön koon.
Luonti- ja muokkausajankohdat näkyvät tällöin seuraavasti:

TIEDOSTO- JA KANSIONÄKYMIEN HALLINTA

Voit muokata tiedostokansioiden ikkunanäkymää, jotta saat tiedot esille haluamallasi
tavalla (esimerkiksi esikatselukuvina tai siten, että näet päivämäärätiedot). Windows
10 -käyttöjärjestelmässä voit muokata näkymää klikkaamalla ikkunan oikean
alareunan painikkeita  (ks. esimerkkikuva alla).

Saman toiminnon löydät myös View (Näytä) -valikosta. Saat valikon näkyville, kun
painat näppäimistön Alt-painiketta.

Demo: kansionäkymän muokkaaminen

Voit lajitella tiedostot ja kansiot klikkaamalla luettelon yläpuolella näkyviä otsikoita.
Esimerkiksi jos haluat lajitella tiedostot muokkauspäivän mukaan, klikkaa Date
Modified (Muokkauspäivä) -otsikkoa (ks. edellinen kuva). Voit vaihtaa
lajittelujärjestystä klikkaamalla painiketta uudelleen.

http://www.helsinki.fi/tvt%2dajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_nakymademo_all.htm
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TIEDOSTOTYYPPIEN JA OHJELMIEN YHTEYS

KESKEISIMMÄT TIEDOSTOTYYPIT

Kun kaksoisklikkaat tiedostokuvaketta, avautuu tiedosto yleensä ohjelmassa, joka
osaa käsitellä kyseisiä tiedostotyyppejä. Windows-käyttöjärjestelmässä tämä
tiedoston “tunnistaminen” tapahtuu tiedoston tunnisteen perusteella. Keskeisimpiä
tiedostotyyppejä ja niiden tunnisteita ovat:

Tiedoston tyyppi Tunniste

Teksti (ohjelmistoriippumaton) txt

Rich Text Format (ohjelmistoriippumaton) rtf

Portable Document Format (ohjelmistoriippumaton) pdf

Word docx

PowerPoint pptx

Excel xlsx

Tiedostojen pakkaaminen zip, rar, 7z

CorelDraw cdr

Käynnistettävien ohjelmien tiedostotyyppejä bat, exe, com, pif

Kuvatiedostotyyppejä (ohjelmistoriippumattomia) jpg, bmp, gif, tif, tiff

Sinun on syytä tiedostaa seuraavat tiedostojen yhteensopivuuteen liittyvät asiat:
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Tiedostotunnisteen vaihtaminen käsin ei muuta tiedoston sisältämää
dataa muuntyyppiseksi! Esimerkiksi “muistot.docx”-asiakirjan
tiedostopäätteen muuttaminen vain uudelleen nimeällä se “muistot.rtf”-nimiseksi
saa aikaan vain tiedostopäätteen nimen muutoksen: sisältö on edelleen .docx-
muotoinen. Jos haluat muuttaa tiedostosi sisällön tyyppiä, avaa tiedosto
sopivalla ohjelmalla ja tallenna se uudelleen halutun tyyppiseksi.
Sinun kannattaa useimmiten tallentaa tiedostot käyttämiesi ohjelmien
parhaiten tuntemiin muotoihin. Jos haluat jakaa luomasi asiakirjan vaikkapa
ystävillesi tai työstää sitä itse jossakin toisessa ohjelmassa, kannattaa
varmistaa, että tiedoston avaaminen onnistuu varmasti.
Jos jaettavaa tiedostoa ei enää muokata, PDF-tiedosto on hyvä
vaihtoehto, koska se toimii useimmissa laitteissa. PDF-tiedoston luomalla
voit olla varma siitä, että tulostustiedoston sisältö näyttää samanlaiselta
käytetystä tietokoneesta riippumatta.
Huomaa, että ohjelmien uudempien versioiden tiedostot eivät aina ole
yhteensopivia niiden vanhojen versioiden kanssa. Onkin suositeltavaa
tallentaa tiedostot varmasti yhteensopivaan tiedostomuotoon.

TIEDOSTOTYYPIN JA SOVELLUSOHJELMAN KYTKÖS

Tiedostoa kaksoisklikattaessa tiedosto
avautuu yleensä jossakin
sovellusohjelmassa. Esimerkiksi JPEG-
tyyppisen valokuvan voi avata monella eri
ohjelmalla, joten tiedosto ei välttämättä
avaudu juuri siinä ohjelmassa, jota haluat
käyttää. Halutessasi avata jonkin tiedoston
suoraan tiedostoikkunasta voit muuttaa
tiedoston avaavaa ohjelmaa seuraavalla
tavalla: klikkaa haluamasi tiedoston
kuvaketta hiiren kakkospainikkeella. Valitse
avautuneesta pikavalikosta Open with
(Avaa sovelluksessa) -valikko, ja sieltä
Choose another app (Valitse toinen
sovellus). Ohjelma tuo tällöin näkyviin
seuraavan ikkunan, josta voit valita
haluamasi ohjelman. Klikattuasi OK tiedosto avautuu valitsemassasi ohjelmassa.

Edellä kuvattu toimintatapa muuttaa avautuvaa ohjelmaa yhdeksi kerraksi, mutta
halutessasi voit tehdä muutoksesta myös pysyvän: jos klikkaat ruksia Always use
the selected program to open this kind of file (Käytä aina tätä sovellusta tyypin
tiedostojen avaamiseen) -valintaruudusta, samantyyppiset tiedostot avautuvat aina
valitussa ohjelmassa.
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TALLENTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNTEET

Eri tietokoneohjelmissa tallentaminen tapahtuu periaatteessa samalla tavalla, vaikka
tallennusikkunan ulkonäkö voikin vaihdella ohjelman mukaan. Tallensit tiedostoja
sitten pilveen, verkkolevylle tai koneesi paikalliselle kiintolevylle, seuraavia
toimintatapoja noudattamalla pidät tiedostosi järjestyksessä:

Luo tiedostollesi selkeä kansiorakenne, niin  löydät tarvitsemasi tiedostot
helposti.
Uudelleennimeä sekavasti nimetyt tiedostot. Valitse nimettävä tiedosto, klikkaa
tiedostoa hiiren kakkosnapilla ja valitse Rename (Nimeä uudelleen).
Siirrä tiedostosi aina sopiviin kansioihin ja ylläpidä kansiorakennettasi aika
ajoin.
Muista varmuuskopioida tiedostosi.
Poista turhat tiedostot. Muuten tärkeiden tiedostojen löytäminen muuttuu ajan
myötä vaikeaksi.

 SELKEÄN KANSIORAKENTEEN MERKITYS

Riippumatta mihin tallennat tiedostosi, kansiorakenne kannattaa suunnitella.
Sekavasta kansiorakenteesta on vaikea löytää tietoja. Myös tiedostojen
varmuuskopiointi tai siirtäminen uuteen tietokoneeseen on hankalaa, jos tiedot on
tallennettu sinne tänne.

Luo kansiojärjestelmä siten, että kiintolevyllä on yksi kansio, jonka alle luot alikansiot
eri tietotyypeille. Jaottele tiedot vielä alikansioiden alle omiin kansioihinsa. Esimerkki:
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KANSIOIDEN LUOMINEN

Kansioiden avulla pidät järjestyksessä tietokoneellasi olevat tiedostot. Voit luoda
uuden kansion seuraavasti:

1. Siirry aloitusvalikosta levyasemaan, johon haluat luoda kansion. Riippuen
käyttöjärjestelmästäsi ja sen asetuksista saatat löytää työpöydältäsi kuvakkeen,
jonka kautta pääset selaamaan tietokoneesi kansioita ja tiedostoja.

2. Klikkaa ikkunan tyhjällä alueella hiiren kakkosnappia ja valitse avautuneesta
valikosta hiiren ykkösnapilla New (Uusi) ja sen alivalikosta Folder (Kansio).

3. Ikkunaan ilmestyy uusi kansio. Kansion nimi on valittuna. Voit kirjoittaa kansiolle
uuden nimen.

4. Hyväksy nimi Enter-näppäimellä. Voit avata tämän kansion kaksoisklikkaamalla
ja luoda sen sisälle uusia kansioita (alikansioita) samalla tavalla.

UUDELLEENNIMEÄMINEN

Useimmissa käyttöjärjestelmissä voit nimetä luomiasi tiedostoja tai kansioita
uudelleen riippumatta siitä, mihin ne on tallennettu. Windows 7 -käyttöjärjestelmässä
nimeät tiedoston tai kansion uudelleen seuraavasti:

1. Siirry esim. Start (Käynnistä) -valikon
kautta levyasemaan, jossa sijaitsee
uudelleennimettävä tiedosto tai kansio.

2. Klikkaa uudelleennimettävää tiedostoa
tai kansiota hiiren kakkosnapilla.

3. Valitse avautuneesta valikosta hiiren
ykkösnapilla Rename (Nimeä
uudelleen) seuraavan kuvan
mukaisesti.
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4. Ohjelma valitsee automaattisesti
tiedoston nimen (nimi muuttuu
siniseksi) uudelleennimeämistä varten.
Kirjoita nyt tiedostolle uusi nimi ja
hyväksy nimi lopuksi Enter-
näppäimellä tai klikkaamalla hiirellä
kerran kuvakkeen ulkopuolella.

SIIRTÄMINEN JA KOPIOIMINEN

Voit siirtää (Move) tai kopioida (Copy) kansioita tai tiedostoja toiseen paikkaan.
Seuraavassa esimerkissä siirretään kansio:

1. Klikkaa siirrettävää kansiota hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse avautuneesta pikavalikosta hiiren ykköspainikkeella Cut (Leikkaa).
3. Avaa se kansio, johon haluat siirtää kyseisen kansion.
4. Klikkaa ikkunan tyhjällä alueella hiiren kakkosnapilla ja valitse avautuneesta

valikosta hiiren ykkösnapilla Paste (Liitä).

Huomioithan, että leikkaustoimenpide (Cut) siirtää kohteen poistaen sen
alkuperäisestä paikastaan. Kopiointi (Copy) sen sijaan säilyttää alkuperäistiedoston
tai -tiedostot paikallaan.

POISTAMINEN

Kansiot ja tiedostot poistetaan useimmiten samalla tavalla. Jos haluat poistaa
kansion tai tiedoston, toimi seuraavasti:

1. Valitse poistettava tiedosto tai kansio.
2. Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
3. Ohjelma tuo näkyviin poiston vahvistamisikkunan. Vastaa Yes (Kyllä).
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

Liitännät ja yhteydet

Tallennus

Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

Käyttöjärjestelmän hallinta

Käyttöjärjestelmän asetukset

Ohjelmien asennus ja poisto

Luvun 1.1 harjoitukset

1.2 Tiedostojen ja ohjelmien käyttö

Tiedostojen ja hakemistojen ominaisuudet

Tiedostotyyppien ja ohjelmien yhteys

Tallentamisen hyvät käytänteet

Poistettujen tiedostojen metsästys

Tiedostojen etsiminen

Pakkaaminen ja purkaminen

Objektien käsittely ja leikepöytä

Ongelmatilanteiden ratkaiseminen

Luvun 1.2 harjoitukset

1.3 Verkko

Internetin perusteet

Verkkoetiketti

Ota huomioon, että kansion poistaminen poistaa myös kaikki sen sisällä mahdollisesti
olevat alikansiot tai tiedostot. Ole siis varovainen käyttäessäsi poista-komentoa!
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POISTETTUJEN TIEDOSTOJEN METSÄSTYS

Jos epähuomiossa poistat väärän tiedoston, sen palauttaminen (Recovery,
Restore, Salvage) saattaa onnistua riippuen lähinnä siitä, mihin tiedosto oli
tallennettu.

Esimerkiksi oman tietokoneesi poistetut tiedostot päätyvät yleensä
käyttöjärjestelmän roskakorikansioon, josta ne vielä voidaan palauttaa
aiempaan tallennuspaikkaansa.
OneDriven pilvitallennustilasta poistetut tiedostot puolestaan siirtyvät
OneDriven omaan Roskakori-kansioon.
Yliopiston verkkopalvelimen kotihakemistostasi, Z-asemalta poistetut tiedostot
saattavat palautua, jos klikkaat sen aiemman tallennuskansion päällä ja klikkaat
Restore previous versions. Voit koittaa palauttaa kansion tilanteen joltakin
aiemmalta päivältä.
Myös poistetut sähköpostiviestit päätyvät useimmiten käyttämiesi
sähköpostiohjelmien omiin roskakorikansioihin.
Heikoimmassa tilanteessa olet, jos olet poistanut tiedoston joltakin ulkoiselta
tallennusvälineeeltä, esim. USB-tikulta. Tällaista tiedostoa ei lähes koskaan voi
palauttaa, vaan se tuhoutuu lopullisesti. Kaupalliset palautuspalvelut saattavat
joskus kyetä palauttamaan arvokkaita tiedostoja tikuilta ja levyiltä, mutta se voi
tulla todella kalliiksi.

Tiedostojen palauttaminen ei ole aina mahdollista! Älä siis luota siihen,
että saat tiedostoja palautettua, vaan toimi harkiten tiedostoja
käsitellessäsi.

TIEDOSTOJEN PALAUTTAMINEN ROSKAKORISTA
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Tietokoneen kiintolevyltä poistamasi tiedostot eivät tuhoudu
välittömästi, vaan ne päätyvät poistamisen yhteydessä automaattisesti
roskakoriin. Esimerkiksi Windowsissa roskakorin kuvake löytyy
työpöydältä.

Huomaa, että HY:n tietokoneilla poistamasi tiedostot EIVÄT mene
roskakoriin, vaan ne katoavat suoraan bittiavaruuteen! HY:n tietokoneilla
et siis pysty palauttamaan roskakorista poistamiasi tiedostoja.

Voit palauttaa tiedoston Windowsin roskakorista seuraavasti:

1. Kaksoisklikkaa työpöydän Recycle Bin (Roskakori) -kuvaketta.
2. Saat näkyville roskakorissa olevat tiedostot. Klikkaa palautettavaa tiedostoa

hiiren kakkospainikkeella.
3. Paina valikosta esimerkkikuvan tapaan Restore this item (Palauta) -painiketta.
4. Tiedoston palautuu alkuperäiseen kansioonsa.

ROSKAKORIN TYHJENTÄMINEN

Roskakori on syytä tyhjentää aika ajoin,
koska siellä olevat tiedostot vievät
tallennustilaa levyltä. Tyhjennä roskakori
klikkaamalla hiiren kakkospainiketta
roskakorin päällä ja valitsemalla Empty
Recycle Bin (Tyhjennä roskakori) -
toiminto (ks. kuva).
Kun olet tyhjentänyt roskakorin, et voit enää
palauttaa roskakorissa olleita tiedostoja
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Windowsin omin työkaluin.

Huomaa: jos haluat poistaa kovalevyltäsi tiedoston siten, että se poistuu heti
pysyvästi eikä siirry roskakoriin, valitse poistettava tiedosto ja paina Shift (Vaihto) +
Delete.

ROSKAKORISTA POISTETTUJEN TIEDOSTOJEN
PALAUTUS

Jos roskakorista poistamasi tiedosto oli sinulle erittäin tärkeä, voit mahdollisesti
palauttaa sen jollakin tavalla. Lue lisää aiheesta tietoturvasta kertovassa luvussa.

TIEDOSTOJEN PALAUTTAMINEN VERKKOLEVYLTÄ

Verkkolevyltä poistettujen tiedostojen palautus on järjestelmäkohtaista. Lisätietoa
aiheesta mm. yliopiston työasemien käytöstä kertovassa luvussa.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/5-tietoturva/5-2-suojautuminen-uhkatekijoilta/tiedostojen-varmuuskopiointi/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25857
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TIEDOSTOJEN ETSIMINEN

Kun tallentamiesi tiedostojen määrä kasvaa, kansioiden selaamisesta tulee hankala
tapa etsiä tiedostoja. Löydät kuitenkin tarvitsemasi tiedoston tuhansien valokuvien,
tekstien ja muiden tiedostojen joukosta, jos käytät käyttöjärjestelmän tarjoamaa
hakutoimintoa (Search).

Hakutoiminnon avulla voit etsiä tiedostoja ja kansioita eri paikoista esimerkiksi
tiedoston nimen, tallennuspäivämäärän tai koon perusteella.

HAKUTOIMINNON KÄYTTÖ

Windowsissa voit etsiä tiedostoja
nopeasti klikkaamalla vasemman
alanurkan Start (Käynnistä) -
painiketta. Kirjoita sitten etsimäsi
tiedoston, ohjelman tai kansion
nimi tai osa siitä.

Haku käynnistyy saman tien
kirjoittaessasi, ja tulokset
ilmestyvät hetken päästä
hakukentän yläpuolelle
käynnistysvalikkoon (ks.
esimerkkikuva). Kannattaa
odotella jos et heti löydä
haluamaasi tiedostoa tai
ohjelmaa, sillä haussa voi kestää
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hetki. Huomaa myös, että haun
tulokset on lajiteltu tiedostotyypin
mukaan!

HAKUTULOSTEN RAJAAMINEN

Jos et löytänyt haluttua tiedostoa pikahaulla, voit rajata hakutuloksia kohteen tyypin
mukaan hakusanan yläpuolisista kuvakkeista (ks. kuva yllä). Voit rajata hakutulokset:

ohjelmiin (apps)
käyttöjärjestelmän asetuksiin (settings)
asiakirjoihin (documents)
hakemistojen nimiin (folders)
kuvatiedostoihin (photos)
videoihin (videos)
tai musiikkitiedostoihin (music)

Voit hakea tiedostoja myös tiedostotyypin mukaan. Esimerkiksi RTF-
tiedostot löydät kirjoittamalla hakulausekkeeksi *.rtf. Tiedoston nimen
tarkennuksessa voit käyttää eri yhdistelmiä, esimerkiksi k*.ppt tai
*muistio.doc. Voit myös hakea yhtä aikaa useita tiedostotyyppejä,
esimerkiksi *.doc, *.txt, *.rtf, *.pdf.

TIEDON ETSINTÄÄ HELPOTTAVAT JOKERIMERKIT

Jos et muista hakemasi tiedoston nimeä, voit hyödyntää jokerimerkkejä. Merkeillä ?
ja * voit korvata yhden tai useamman merkin hakulausekkeestasi. Seuraavassa
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taulukossa näet esimerkkejä jokerimerkkien käytöstä. Huomaa kuitenkin, että
jokerimerkkien käyttö voi vaihdella eri käyttöjärjestelmien, ohjelmien ja hakukoneiden
välillä! Esimerkiksi Google-haussa ei voi käyttää jokerimerkkejä.

* = mikä tahansa merkkijono

a* Etsii kaikki a-alkuiset tiedostot

raportti.* Etsii kaikki raportti.-alkuiset tiedostot (tiedostopäätteestä riippumatta)

*muistio* TAI
muistio

Etsii kaikki tiedostot, joiden nimessä esiintyy muistio-sana

kutsu.do? Etsii kaikki kutsu-nimiset tiedostot, joiden tiedostopääte alkaa do-
kirjaimilla (esimerkiksi .docx tai .dotx)

? => korvaa yhden merkin

kuvatus.ps? Etsii kaikki kuvatus-nimiset tiedostot, joiden tiedostopääte alkaa ps-
kirjaimilla (esimerkiksi .psd tai .psp)
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PAKKAAMINEN JA PURKAMINEN

Tiedostojen pakkaaminen tarkoittaa sitä, että tiedostosta (tai kansiosta) tehdään yksi,
tiivis paketti. Kun pakkaat tiedostoja, alkuperäistiedostot säilyvät alkuperäisellä
paikallaan, joten voit pakata tiedostoja varsin turvallisin mielin. Purkaminen taas
tarkoittaa sitä, että pakatut tiedostot “laajennetaan” alkuperäiseen kokoonsa.

MIKSI TIEDOSTOJA PAKATAAN?

Tiedostojen pakkaamista (compressing) käytetään pääasiallisesti seuraaviin
tarkoituksiin:

1. Pakattu tiedosto vie vähemmän tallennustilaa. Kun tiedosto on pakattu, voit
siirtää sen nopeammin paikasta toiseen esimerkiksi internetin kautta.

2. Useita tiedostoja ja kansioita yhdistetään yhdeksi, helposti hallittavaksi
paketiksi: yhtä tiedostoa on useimmiten helpompi ja nopeampi käsitellä kuin
esimerkiksi 10 000 tiedoston joukkoa.

Tunnistat pakatun tiedoston yleensä tiedoston kuvakkeesta tai zip-
tiedostopäätteestä.

Kuinka paljon hyödyt pakkaamisesta? Seuraavassa kuvassa on aito
esimerkki erään opiskelijan proseminaarityön pakkaamattomasta
(docx) ja pakatusta tiedostosta (zip). Huomaa suuri ero tiedostojen

koossa!
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Huomaa, että joudut yleensä purkamaan (extract) pakatun tiedoston, ennen kuin
voit avata sen.

MILLOIN TIEDOSTOJA KANNATTAA PAKATA?

Tiedostoja kannattaa pakata mm. seuraavissa tapauksissa:

Tiedosto tai kansio vie huomattavan paljon tallennustilaa kiintolevyltä,
sähköpostista tai verkkolevyltä.
Haluat arkistoida tiedostot pieneen tilaan, koska et tarvitse niitä pitkään aikaan.
Aiot jakaa useita pieniä tiedostoja esimerkiksi sähköpostilla. Pakatun kansion
liittäminen sähköpostiviestiin on helppoa, kun taas pakkaamattoman kansion
liittäminen on yleensä mahdotonta. Alla olevassa esimerkkikuvassa on sekä
pakkaamaton että pakattu kansio:

Huomaa, että tietyntyyppiset tiedostot ovat jo valmiiksi pakattuja. Niinpä esimerkiksi
JPEG- ja PDF-tiedostot eivät välttämättä pakkaannu lainkaan, kun taas esimerkiksi
TIFF- tai BMP-muotoinen valokuva voi pakkautua murto-osaan alkuperäisen
tiedoston koosta.

Todella isokokoisia tiedostoja ei kannata lähettää sähköpostin välityksellä
lainkaan, sillä ne voivat tukkia vastaanottajan postilaatikon. Lisäksi
siirtäminen voi olla hidasta. Jaa isot tiedostot esimerkiksi jonkin
verkkopalvelun avulla tai vaikkapa USB-muistilla.

YLEISIMMÄT PAKKAUS- JA PURKUMENETELMÄT

Yksi yleisimmin käytetyistä pakkaustavoista on ns. ZIP-pakkaaminen. ZIP-
pakkaamiselle eli “zippaamiselle” (Zipping) on useissa käyttöjärjestelmissä valmis
pakkaus- ja purkamissovellus. Mobiilikäyttöjärjestelmiin saatat joutua asentamaan
erillissovelluksen.
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Tunnetuimpia pakkausmenetelmiä ovat mm.:

Pakkaus-
menetelmä

Käyttöjärjestelmien tuki ko. pakkaustavalle

zip Sekä Windows-, Linux että Mac OS -käyttöjärjestelmät osaavat
käsitellä zip-tiedostoja yleensä ilman erillisen  pakkaus/purkuohjelman
asennusta.

rar Rar-pakkausten käsittely edellyttää yleensä erillisen
pakkaus/purkuohjelman asentamisen (esimerkiksi WinRar).

gz Gz-pakkaukset ovat yleisiä mm. Linux- ja unix-ympäristöissä, joista
niiden käsittelyyn löytyy valmiiksi omat sovellukset, esimerkiksi gzip.
Gz-tiedostojen avaus onnistuu kuitenkin erillisohjelmien avulla mm.
Windowsissa ja Mac OS:ssä.

7z Erikseen asennettavan 7-Zip -pakkausohjelman oma tiedostopääte.

Huomaa, että useat pakkaamiseen ja purkamiseen erikoistuneista ohjelmista taitavat
monien eri pakkaustyyppien käsittelyn. Kun sinulla on pakkausohjelma asennettuna,
voit pakata tai purkaa pakattuja tiedostoja tai useista tiedostoista koostuvia paketteja.
Pakkaus- ja purkuohjelmien toimintaperiaate on yleensä sama. Kun osaat käyttää
yhtä ohjelmaa, osaat todennäköisesti käyttää myös muita.

TIEDOSTOJEN PAKKAAMINEN ZIP-PAKETIKSI

Windows-käyttöjärjestelmässä on valmiiksi asennettuna oma pakkaus- ja
purkuohjelma. Näin pakkaat tiedostoja:

Siirry kansioon, jossa on pakattava tiedosto tai alikansio. Huomaa, että
pakattavat tiedostot eivät saa olla avoinna missään ohjelmassa.
Klikkaa sitten valittuna olevaa tiedostoa tai kansiota hiiren kakkospainikkeella.
Valitse näytölle avautuneesta pikavalikosta Send To (Lähetä) -valikon
alivalikosta Compressed (zipped) Folder (Pakattu kansio). Näet valikon alla:
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Nyt pakkausohjelma pakkaa valitsemasi tiedoston tai kansion samaan kansioon,
jossa pakattava tiedosto sijaitsee.

Voit harjoitella tiedostojen pakkaamista havainnollisemmin oheisen
videon avulla. Simulaatio on tehty Windows 7:llä, mutta pakkaaminen
toimii melko samalla tavalla muissakin käyttöjärjestelmissä. Lisää
harjoitustehtäviä löydät luvun lopusta.

ZIP-PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Kun purat zip-pakkauksen, sisältö
puretaan useimmiten omaan
kansioonsa. Purkamisen jälkeen
voit halutessasi poistaa pakatun
tiedoston. Pakkausohjelmat eivät
yleensä poista
alkuperäispakkausta purkamisen
yhteydessä.

Kun haluat purkaa pakatun
tiedoston, tee näin:

Tallenna se ensin johonkin

http://www.helsinki.fi/tvt%2dajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_zipping_sim_fi.htm
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kansioon.
Klikkaa sitten pakkausta
hiiren kakkospainikkeella ja
valitse avautuneesta Extract
All (Pura kaikki):
Seuraavaksi saat näkyviin
seuraavan valintaikkunan,
jossa purkuohjelma ehdottaa kansiota, johon pakkaus puretaan. Jos kansio on
haluamasi, klikkaa Extract (Pura) -painiketta. Jos haluat vaihtaa
kansion, napsauta Browse (Selaa) -painiketta ja valitse sen kautta toinen
kansio.
Siirry sen jälkeen eteenpäin Extract (Pura) -painikkeella. Purkuohjelma purkaa
tiedostot hakemistoon, jonne tallensit purettavan tiedoston.

Voit harjoitella pakattujen tiedostojen purkamista havainnollisemmin
oheisen videon avulla. Simulaatio on tehty Windows 7:llä, mutta
pakkaaminen ja purkaminen toimii melko samalla tavalla muissakin

http://www.helsinki.fi/tvt%2dajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_unzipping_sim_fi.htm
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Luvun 1.2 harjoitukset

käyttöjärjestelmissä. Lisää harjoitustehtäviä löydät luvun lopusta.

Käyttöjärjestelmästä ja asennetuista ohjelmista riippuen tiedostojen
pakkaaminen ja purkaminen ei välttämättä onnistu kaikilla laitteilla yllä
esitetyllä tavalla! Erikseen asennettavat pakkausohjelmat, kuten 7-Zip,
saattavat toimia hieman eri tavalla. Tällaisia tilanteita varten on olemassa
ohje pakattujen tiedostojen purkamiseen 7-Zip -ohjelman avulla.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5240
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OBJEKTIEN KÄSITTELY JA LEIKEPÖYTÄ

Eri käyttöjärjestelmissä objekteja (kuvakkeita, tiedostoja, tekstiä, kuvaa ym. dataa)
käsitellään melko lailla samalla tavoin. Objektien hallintaan liittyviä toimintoja ovat
esimerkiksi:

objektien valitseminen: tällä tarkoitetaan esimerkiksi tekstin maalaamista
hiirellä tai näppäimistöllä, kuva-alueen rajaamista valokuvasta tai tiedoston
valitsemista hiiren tai näppäimistön avulla.
valittujen objektien siirto ja kopiointi: voit esimerkiksi siirtää tekstiä
tekstinkäsittelyohjelman sivulta toiselle tai kopioida tärkeän tiedoston
kotihakemistosta pilvitallennuspalveluun.

OBJEKTIEN KÄSITTELY HIIRELLÄ

Hiirellä objektien käsittely on varsin helppoa. Seuraavat toiminnot onnistuvat hiirellä:

Toiminto Miten tehdään?

Objektin
valinta
klikkaamalla

Siirrä osoitin haluttuun kohtaan ja paina kerran hiiren ykköspainiketta
(yleensä vasen).

Objektin
käynnistys
kaksois-
klikkaamalla

Siirrä osoitin haluttuun kohtaan ja paina hiiren ykköspainiketta
nopeasti kaksi kertaa peräkkäin.

Alueen
valitseminen

Siirrä osoitin haluttuun kohtaan, paina ykköspainike alas ja pidä se
alhaalla, siirrä hiirtä (valinta muuttuu liikkeen mukana). Vapauta hiiren

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)



Objektien käsittely ja leikepöytä | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-2-tiedostot-ja-ohjelmat/objektien-kasittely-ja-leikepoyta/[17.9.2019 16.12.39]

maalaamalla painike, kun objektista on rajautunut haluamasi alue.

Objektin
liikuttaminen

Tartu valittuun objektiin hiirellä ja siirrä objektia hiiren avulla. Vapauta
objekti halutussa paikassa.

OBJEKTIEN KÄSITTELY NÄPPÄIMISTÖLLÄ

Monet toiminnot onnistuvat nopeammin näppäimistöllä kuin hiirellä, kunhan vain
opettelet pari tärkeää näppäinyhdistelmää. Nämä näppäinyhdistelmät ovat yleensä
samoja ohjelmasta riippumatta.

Näppäinyhdistelmien periaate on yleensä se, että painetaan ensin joko Ctrl– tai Alt-
näppäintä (tai Macissa Command-näppäintä) ja sen jälkeen kyseisen komennon
englanninkielisten nimen alkukirjainta, esimerkiksi Ctrl + C (Copy) on
näppäinyhdistelmä kopioinnille. Alla on kolme hyödyllisintä näppäinyhdistelmää:

Ctrl + X Leikkaa (alkuperäistieto poistuu leikkauskohdassa)

Ctrl + C Kopioi (alkuperäistieto säilyy kopiointikohdassa)

Ctrl + V Liitä

Seuraavat toiminnot ovat myös erittäin käteviä:

Shift + Home Valitsee datan kohdistimen ja rivin alun väliltä

Shift + End Valitsee datan kohdistimen ja rivin lopun väliltä

Ctrl + A Valitsee kaiken tekstin, kuvan tms. tiedon

Lisämateriaalista löydät muitakin näppäinyhdistelmiä.

LEIKEPÖYTÄ

Leikepöytä (Clipboard) on tietojen väliaikainen tallennuspaikka, jota käytetään
apuna erilaisen tiedon (objektien) siirtämisessä ja kopioimisessa. Kun käytät
leikepöytää, muista, että aikaisempi sisältö häviää, kun kopiot sinne uusia tietoja tai
tiedostoja. Leikepöytä myös tyhjenee, kun suljet tietokoneen.

Kun annat Copy (Kopioi) -käskyn valitsemallesi objektille, käyttämäsi ohjelma kopioi
objektin leikepöydälle. Valittu objekti voi olla esimerkiksi tekstin osa, kuva, tiedosto,
usean tiedoston joukko tai mikä tahansa kokonaisuus, jonka voit valita. Liitä kopio
leikepöydältä uuteen paikkaan Paste (Liitä) –käskyllä. Jos annat Cut (Leikkaa) -
käskyn, objekti leikkautuu pois alkuperäisestä sijaintipaikastaan, siinä vaiheessa, kun

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/kayttojarjestelmat-ja-sovellusohjelmat/ohjelmien-nappainkomentoja/
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1 Perusteet

liität sen uuteen paikkaan Paste (Liitä) -komennolla.

Huomaa, että leikepöydällä voi yleensä sijaita kerrallaan vain yksi objekti. Kun
annat valitsemallesi elementille Copy (Kopioi) tai leikkaa Cut (Leikkaa) -käskyn,
leikepöydän aikaisempi sisältö korvautuu valitsemallasi elementillä.

Leikepöytää käytetään seuraavalla periaatteella:

1. Valitse kopioitava tai siirrettävä objekti, esimerkiksi tiedosto, tekstirivi tms.
2. Valitse käyttämäsi ohjelman Edit (Muokkaa) -valikosta joko Copy (Kopioi) tai

Cut (Leikkaa) -toiminto.
3. Vie kohdistin haluamaasi paikkaan ja klikkaa kohtaa, johon haluat liittää

leikepöydällä olevan tiedon.
4. Valitse Edit (Muokkaa) -valikosta Paste (Liitä) -komento.

Saman toiminnon voit tehdä joissain ohjelmissa myös työkalurivin vastaavien
painikkeiden avulla:

Oheisessa demossa näet, kuinka voit siirtää tiedostoja leikepöydän
avulla. Demonstraatio on tehty käyttäen Windows 7:ää, mutta leikepöytää
voi käyttää samalla tavalla useimmissa muissakin käyttöjärjestelmissä.

LIITTÄMISMUODON MÄÄRITTÄMINEN

Useissa ohjelmissa on Paste (Liitä) -toiminnon lisäksi myös Paste Special (Liitä
määräten) -toiminto, jolla voit määrittää missä muodossa tiedot liitetään
leikepöydältä. Yksi usein käytetty muoto on Unformatted Text (Muotoilematon
teksti), jolloin teksti liitetään ohjelmaan ilman muotoiluja.

Joissakin ohjelmissa, kuten Microsoft Officessa, on myös oma
leikepöytänsä, joka tallentaa useampia eri objekteja. Officen leikepöytää
käyttäessäsi voit liittää kohteet halumassasi järjestyksessä. Officen
leikepöytä toimii ainoastaan sen eri ohjelmien sisällä tai välillä.

http://www.helsinki.fi/tvt%2dajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_clipboard_using_fi.htm
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ONGELMATILANTEIDEN RATKAISEMINEN

Kun käytät tietokonetta, saatat törmätä monenlaisiin ongelmiin. Sinulle voi tulla
ongelmia esimerkiksi tiedostojen, ohjelmien tai tietokoneen käyttöjärjestelmän
kanssa. Voit itse ratkaista monet näistä ongelmista.

Ongelma tiedoston kanssa: voit “peruuttaa” tekemäsi virheet ohjelmien
kumoa-toimintojen avulla tai – jos olet tehnyt työstäsi varmuuskopiot – voit
palata edelliseen tallentamaasi tiedoston versioon.
Ongelma ohjelman kanssa: jos käyttämäsi ohjelma jumiutuu pahasti, voit
yrittää sulkea ohjelman hallitusti käyttöjärjestelmästä käsin. Jos ohjelman
kanssa on jatkuvasti ongelmia, ohjelman päivittämisestä on yleensä apua. Jos
tästäkään ei ole apua, voit koittaa poistaa ohjelman asennuksen ja asentaa sen
uudelleen.
Ongelma käyttöjärjestelmän kanssa: jos käyttöjärjestelmä jumiutuu pahasti,
tilanne on vakavampi ja sen korjaaminen edellyttää yleensä erilaisten
korjauspäivitysten asentamista tietokoneeseen.

Tällä sivulla käsitellään erityisesti tiedostoon tehtyjen muutosten kumoamista ja mm.
jumiutuneiden ohjelmien sekä käyttöjärjestelmän hallintaa. Ohjelmien päivittämisestä
lisätietoa tietoturvaluvussa.

KUMOA- JA TEE UUDELLEEN -TOIMINNOT

Lähes kaikissa ohjelmissa voit kumota (undo) tiedostoon tehdyt muokkaukset
toiminto kerrallaan. Useissa ohjelmissa on lisäksi mahdollisuus myös kumoamisen
perumiseen (redo tai repeat). Yleisimmin Undo (Kumoa) -komento löytyy
käyttämäsi ohjelman Edit (Muokkaa) -valikosta tai työkaluriviltä painikkeena. Muista
kuitenkin, että kumoaminen toimii useimmissa ohjelmissa vain ohjelman käytön
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ajan: jos tallennat tekemäsi muutokset tiedostoon ja suljet käyttämäsi ohjelman, et
voi enää perua muutoksiasi!

Useissa toimisto-ohjelmissa (mm. Word-tekstinkäsittelyohjelmassa) voit kumota
tekemäsi toiminnon seuraavasti:

1. Kun haluat kumota viimeisimmän toiminnon, napsauta Undo (Kumoa)
–painiketta.

2. Jos haluat kumota monta edellistä toimintoa napsauta Undo-painiketta
tarvittava määrä peräkkäin tai avaa kolmiopainikkeella kumottavien
tapahtumien luettelo ja valitse, mistä toiminnosta alkaen haluat kumota
tekemäsi toiminnot.

3. Jos kumoat liian monta toimintoa, voit perua kumoamasi toiminnon Redo– tai
Repeat (Tee uudelleen)-painikkeella.

Voit kumota toimintoja myös näppäimistöltä yhdistelmällä Ctrl + Z.

TIEDOSTOJEN VIOITTUMISEN EHKÄISEMINEN

Aina silloin tällöin käy niin, että tiedosto vioittuu eli korruptoituu käyttökelvottomaksi.
Seuraavilla keinoilla voit vähentää tiedostojen vioittumisen riskiä:

Tarkista tallentamasi tiedoston toiminta: avaa tiedosto tallennuksen jälkeen
ja varmista, että se toimii normaalisti. Tarkista toiminta erityisesti silloin, kun
siirrät tiedoston verkon ylitse esimerkiksi kotitietokoneelta palvelimelle Tiedostot
vioittuvat hyvin usein juuri verkon yli siirron yhteydessä.
Suojaa käyttämiäsi tallennusvälineitä: suojaa käyttämiäsi laitteita tärinältä,
kolhuilta ja kosteudelta.

Vioittuneen tiedoston korjaaminen on useimmiten joko erittäin hankalaa tai
mahdotonta, joten paras turva on varmuuskopiointi (lisää varmuuskopioinnista). Jos
sinulla ei ole varmuuskopiota vioittuneesta tiedostosta, korjauskonstit ovat vähäiset,
mutta niitäkin kannattaa kokeilla. Voit kokeilla esimerkiksi jonkin
datanpalautusohjelman käyttöä.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25970
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JUMIUTUNEEN OHJELMAN SULKEMINEN

Joskus ohjelma voi jumiutua niin, että se ei vastaa mihinkään näppäimistö- tai
hiirikäskyihin. Kokeile silloin ensin painaa näppäimistön Esc-näppäintä. Tällä tavalla
voit useimmiten keskeyttää jonkin ohjelmassa käynnissä olevan toiminnon.

Jos ohjelma ei edelleenkään vastaa käskyihisi, ja koneessasi on Windows-
käyttöjärjestelmä, paina Ctrl + Alt + Delete -näppäinyhdistelmää. Tällöin aukeaa
Task Manager (Tehtävienhallinta) -ikkuna, jossa näet listan käynnissä olevista
(Running) ja jumiutuneista eli ei-vastaavista (Not Responding) ohjelmista:

Not Responding (Ei vastaa) -teksti on yleensä merkki jommasta kummasta
seuraavasta asiasta:

Ohjelma suorittaa niin
isoa tehtävää, että sen
aiheuttama
prosessorikuorma saa
ohjelman näkymään
käyttöjärjestelmälle
“jumiutuneena”, vaikka
ohjelma ei ole oikeasti
jumissa. Tällöin
kannattaa odottaa
muutama hetki – tai
minuutti – ja tarkkailla
tilannetta.
Ohjelma on oikeasti
jumiutunut, eikä se edes
odottelun jälkeen palaa
normaaliin toimintatilaan: tällöin sinun kannattaa valita jumiutunut ohjelma ja
sulkea se klikkaamalla valintaikkunan End Task (Lopeta tehtävä) -painiketta.
Joskus joudut odottamaan hetken ennen kuin jumiutunut ohjelma sulkeutuu.
Huomaa, että kun suljet ohjelman näin, menetät siinä käsittelemäsi ja
tallentamattomat tietosi!

Jos ohjelma ei edelleenkään sulkeudu, käynnistä koko käyttöjärjestelmä uudelleen.
Windows-käyttöjärjestelmässä käynnistysvalikosta löytyy Restart (Käynnistä
uudelleen) -toiminto uudelleenkäynnistystä varten.

Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Tehtävienhallintaa vastaa Järjestelmän valvonta
(Activity monitor), joka toimii lähes identtisesti.
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KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN “KAATUMINEN”

Jumiutuneen ohjelman sulkeminen ei aina onnistu. Joskus käy niin, että koko
käyttöjärjestelmä menee jumiin. Silloin joudut käynnistämään tietokoneen väkisin
uudelleen. Paina tällöin virtakytkintä. Pidä virtakytkintä alhaalla niin kauan, että
tietokone sammuu (n. 5 sekuntia), ja käynnistä tämän jälkeen kone painamalla
virtakytkintä uudestaan.

Jos Windows-tietokoneesi näytölle ilmestyy alla olevan kuvan mukainen ja
taustaväriltään sininen, nk. BlueScreen-virheilmoitus, tietokoneesi koko
käyttöjärjestelmä on jumiutunut, ja ainoa vaihtoehto edetä ongelmassa on
tietokoneen uudelleenkäynnistäminen. Muissa käyttöjärjestelmissä vastaava ruutu voi
olla eri värinen, mutta ratkaisu on yleensä sama.

Huomaa, että yllä olevan kuvan mukainen virheilmoitus on vakava merkki käyttämäsi
laitteiston, käyttöjärjestelmän tai ohjelmistojen toimintaongelmasta! Niinpä sinun tulisi
ratkaista näytölle ilmestyneen virheilmoituksen syy, jotta ongelma ei vaivaisi sinua
jatkossa uudelleen. Kotioloissa sinun kannattaa virheilmoituksen saadessasi
varmistaa, että käyttöjärjestelmäsi on ajan tasalla (lisää korjauspäivityksistä). Jos
törmäät ongelmaan yliopiston koneella, ota yhteys yliopiston HY:n helpdeskiin.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25971
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7000
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LUVUN 1.2 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – Tiedostojen ja hakemistojen ominaisuudet

Tiedoston nimeämisessä ja tallentamisessa on hyviä ja huonoja tapoja. Pohdi tai
löydä kokeilemalla vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

1. Voitko tallentaa tiedostosi seuraavilla nimillä käyttäessäsi Windowsia?
a) Päättötyö
b) Harjoitus 01/17
c) Opiskelijan digitaitojen Osion 2 harjoitus 1

2. Kuinka monta kansiota on seuraavassa tiedostopolussa?
– Z:\Opinnot\Opiskelijan digitaidot\Osio 2\Harjoitukset\Harjoitus 1.rtf

3. Mikä seuraavissa tiedostonimissä on huonoa?
a) Harkkatyö 1.9.2017.xlsx
b) Har2.rtf

Tarkista ennen seuraavan harjoituksen tekemistä, että tiedostojen tunnisteet näkyvät
kansioikkunassa. Jos ne eivät ole näkyvissä, aseta ne näkyville. Huom: ole
huolellinen harjoitusta tehdessäsi: voit tutkia tietokoneen sisältämiä tiedostoja,
kunhan et poista niitä!

1. Avaa kansio C:\Windows tai vastaava käyttöjärjestelmäkansio
2. Muuta kansion näkymä yksityiskohtaiseksi näkymäksi, jotta saat näkyviin kaikki

tiedot. Lajittele tiedostot sitten koon mukaan siten, että suurin tiedosto on
ylimpänä.

3. Tarkista suurimman tiedoston koko. Mieti, kuinka monta megatavua ja kilotavua
se on.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
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4. Lajittele tiedot vielä päivämäärän mukaan (viimeksi muokattu tiedosto
ylimmäksi). Tarkista uusimman tiedoston luontipäivämäärä.

Tutustu tiedostojen ja kansioiden esitystapaan:

1. Avaa tiedostonhallintaikkuna ja siirry C-asemalle kaksoisnapsauttamalla sen
kuvaketta. Siirry Windows-kansioon ja kokeile ikkunanäkymän muuttamista. Kokeile
ainakin:

a) Thumbnails (Esikatselukuvat) -näkymää
b) Icons (Pienet kuvakkeet) -näkymää
c) Details (luettelo ja tiedot) -näkymää

2. Harjoittele tiedostojen lajittelua. Jätä Details-näkymä käyttöön ja lajittele ikkunassa
näkyvät kansiot ja tiedostot:

a) tiedoston koon mukaan siten, että suurin tiedosto on ylimpänä.
b) tiedoston päivämäärän mukaan siten, että viimeksi muokattu tiedosto on ylimpänä.
c) tiedostonimen mukaan siten, että tiedostot ovat aakkosjärjestyksessä.

3. Sulje ikkuna Alt+F4-näppäinkomennolla.
4. Olethan käynyt opiskeluaineistosta läpi keskeisimmät näppäinkomennot? Jos et
ole, vilkaise ne vielä läpi!

HARJOITUS 2 – Tiedostotyyppien ja sovellusohjelmien yhteys

Harjoittele seuraavan simulaation avulla avautuvan ohjelman määrittämistä.

Simulaatioharjoitus

HARJOITUS 3 – Tiedostojen ja hakemistojen oikeudet

Verkkoympäristön kansioihin tallennetuille tiedostoille on yleensä määritetty erilaisia
käyttöoikeuksia. Mieti vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Avaat verkkolevyltä tiedoston, jota et itse ole sinne tallentanut. Sinulla on
lukuoikeudet kyseiseen tiedostoon. Voitko tehdä tiedostoon muutoksia tai
poistaa tiedoston? Entä, jos tiedosto on sinun itsesi tallentama?

2. Jos verkkokansiossa olevan tiedoston yhtäaikainen muokkaaminen on estetty,
voitko siinä tapauksessa lukea tiedostoa?

3. Tiedätkö, miten “vain luku”-oikeus vaikuttaa tiedoston käsittelyyn? Selvitä asia
tallentamalla osoitetiedot-asiakirja sopivaan paikkaan tietokoneellesi. Määritä

http://www.helsinki.fi/tvt%2dajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Windows7_associating_file_with_program_fi/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/osoitetiedot.rtf
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tiedostolle sitten “vain luku”-oikeudet, avaa tiedosto tekstinkäsittelyohjelmalla ja
täydennä asiakirjaa omien yhteystietojesi osalta. Tallenna asiakirja samalla
nimellä. Mitä tapahtuu – ja miksi? Muista lopuksi poistaa asiakirja.

HARJOITUS 4 – Tallentamisen hyvät käytänteet

Tässä harjoituksessa tulet luomaan töitäsi varten kansioita. Jos työskentelet
verkossa, tee kansiot omaan verkkohakemistoosi. Näin tiedot säilyvät siellä, vaikka
siirtyisit koneelta toiselle. Jos taas työskentelet omalla kotitietokoneellasi, tee kansio
sen kiintolevylle.

1. Luo tätä kurssia varten Opiskelijan digitaidot-niminen kansio, lisää sille
Harjoitukset ja Muut aineistot -nimiset alikansiot. Lisää vielä Harjoitukset-
kansiolle Osio 1 -niminen alikansio.

2. Olet aiemmin tallentanut hakemistoosi Omat tiedot -nimisen asiakirjan. Poista
se.

3. Avaa kotitietokoneellasi käytössäsi oleva tekstinkäsittelyohjelma ja määritä
ohjelma tallentamaan käsiteltävät tiedostot automaattisesti joka 15. minuutti.

HARJOITUS 5 – Poistettujen tiedostojen palautus

1. Aiemmassa tehtävässä poistit “Omat tiedot”-nimisen asiakirjan. Kokeile
palauttaa se takaisin roskakorista.

HARJOITUS 6 – Tiedostojen etsiminen

Sinulla on jo jonkin verran tiedostoja omassa hakemistossasi. Nyt voidaankin
kokeilla tiedostojen etsintää. Etsi Windowsin oman etsintätoiminnon avulla
seuraavia tiedostoja.

1. Etsi hakemistostasi ensin kaikki tiedostot, joiden nimi alkaa o-kirjaimella.
2. Etsi sen jälkeen omasta hakemistostasi kaikki ne tiedostot, joita on muokattu

viimeisen kuukauden aikana.
3. Etsi samasta paikasta kaikki Excel-taulukkolaskentaohjelmalla tehdyt tiedostot.
4. Etsi vielä kaikki ne tiedostot, joiden sisällössä esiintyy yliopisto-sana.
5. Tarkenna edellistä hakua. Lisää ehdoksi, että tiedosto on luotu Word-

tekstinkäsittelyohjelmalla.

HARJOITUS 7 – Pakkaaminen ja purkaminen

Tässä harjoituksessa tallennat omaan kansioosi pakatun tiedoston. Kyseinen
paketti on itse asiassa pakattu kansiorakenne, joka sisältää alikansioita ja
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tiedostoja.

1. Tallenna seuraavan linkin kautta Pakkausharjoitukset-niminen paketti Osio 1 -
kansioon.

2. Pura paketti samaan kansioon.
3. Avaa purettu kansio ja katso, mitä se sisältää.
4. Poista Osoitetiedot-niminen tiedosto.
5. Muuta Merkki-nimisen tiedoston nimeksi Logo.
6. Luo Harjoitukset-kansion alle Logot-niminen kansio.
7. Siirrä Logo-niminen tiedosto sinne.
8. Muuta Grafiikka-nimisen kansion nimeksi Kuvat.
9. Avaa Muut aineistot -kansio ja tarkista Kirjoittaja-nimisen tiedoston koko.

10. Pakkaa kyseinen tiedosto saman kansion sisälle Pakattu kirjoittaja -nimellä.
11. Tarkista pakatun tiedoston koko eli katso, miten paljon tiedoston koko pieneni

pakkauksessa.
12. Poistit aiemmin tässä harjoituksessa yhden tiedoston. Pohdi, voisitko palauttaa

sen takaisin.

VASTAUKSET:

HARJOITUS 1 – Tiedostojen ja hakemistojen perusominaisuudet

1. a) Kyllä (varmista kuitenkin se, että tiedostonimessä on tiedostotyypin ilmaiseva
pääte)
b) Et voi (tiedostonimessä ei saa olla /-merkkiä)
c) Kyllä.

2. Neljä.
3. a) Nimeen ei kannata kirjoittaa päivämäärää, koska päivämäärä selviää

tiedoston ominaisuuksista muutenkin.
b) Nimi on erittäin epäselvä.

HARJOITUS 3 – Tiedostojen ja hakemistojen oikeudet

1. Jos sinulle on erikseen annettu muokkaus- ja poisto-oikeudet, voit muokata tai
poistaa tiedoston – muussa tapauksessa et voi poistaa tai muokata tiedostoa.
Jos olet luonut tiedoston itse, voit yleensä muokata sitä tai poistaa sen
kokonaan.

2. Yleensä kyllä (tällöin et voi kuitenkaan tallentaa tiedostoa alkuperäistiedoston
päälle).

3. Käyttöjärjestelmä ehdottaa tiedoston nimeämistä uudelleen tai saat ilmoituksen,
ettei tiedostoa voida tallentaa “vain luku”-asetuksen vuoksi.

 

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/Pakkausharjoitukset.zip
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

Liitännät ja yhteydet

Tallennus

Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

1.3 VERKKO

Internet on maailmanlaajuinen tietoverkko, johon liitetyt tietokoneet viestivät
keskenään. Internetin avulla voit etsiä tietoa, viestiä muiden käyttäjien kanssa, siirtää
tiedostoja tietokoneelta toiselle, ladata ohjelmia ja hoitaa esimerkiksi pankkiasioitasi.
Tässä luvussa tutustut internetin toiminnan perusteisiin ja erilaisiin palveluihin sekä
verkossa liikkumisen hyviin käytänteisiin.
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INTERNETIN PERUSTEET

Maailmanlaajuisen tietoliikenneverkon eli internetin rungon muodostavat erittäin
nopeilla tietoliikenneyhteyksillä toisiinsa liitetyt palvelimet (server). Näihin palvelimiin
on liitetty lukuisia paikallisverkkoja eli LAN:eja (Local Area Network), joihin voi liittyä
erilaisten laitteiden (tietokoneet, televisiot, kännykät jne.) avulla.

Kun liikut verkossa, käyttämäsi laite saa verkko-osoitteen, joka yksilöi koneesi. Tämä
osoite on internetissä liikennöimisen edellytys, mutta samalla se tarkoittaa sitä, että
kaikki liikkeesi internetissä voidaan tarvittaessa jäljittää – ja useimmiten jopa varsin
tarkasti. Huomaa siis, että verkossa liikkumisesta jää jälkiä.

Alla oleva BBC:n englanninkielinen Youtube-video kertoo sinulle viidessä
minuutissa kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää internetin rakenteesta.

How Does The Internet Find James May? | Earth Lab
Kats  
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https://www.youtube.com/watch?v=C3sr7_0FyPA
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VERKKOTUNNUSJÄRJESTELMÄ – DNS

Internetin verkoilla ja palveluilla on oma selkokielinen nimensä, jota kutsutaan
verkkotunnukseksi (Domain Name). Verkkotunnus, esimerkiksi www.helsinki.fi, saa
selkokielisen nimensä DNS (Domain Name System) -verkkotunnusjärjestelmältä.
Kun ymmärrät tämän järjestelmän perusperiaatteen, pystyt hahmottamaan missä
liikut ja erottamaan oikeat sivut huijaussivustoista. Varsin usein eri palveluiden
verkkotunnukset muodostuvat seuraavasti: “palvelun nimi” . “toimialue” .
“aluetunnus” – esimerkiksi:

moodle.helsinki.fi
blogs.helsinki.fi
wiki.helsinki.fi
maps.google.fi

DNS-osoitteet muodostuvat siis eri osista. Usein verkko-osoitteissa on kuitenkin
myös muita lisätietoja, jotka sinun on osattava tunnistaa. Esimerkiksi
osoitteen https://www.helsinki.fi/fi/opiskelun-aloittaminen ensimmäinen “https://”-osa
tarkoittaa tiedon siirtokäytäntöä eli protokollaa. Toinen (www) ja kolmas (helsinki)
osa puolestaan kertovat, että palvelintietokoneena toimii helsinki-nimisen toimialueen
(Domain) alaisuudessa oleva palvelin, jonka nimeksi on asetettu “www”. Osoitteen
neljäs osa (.fi) kertoo sen, että kyseinen domain sijaitsee fi-verkkotunnuksen (Suomi)
alaisuudessa. Viimeinen osa, eli opiskelun-aloittaminen kertoo, että  tiedonhaku
osoittuu palvelimella olevaan opiskelun-aloittaminen-nimiseen
hakemistokokonaisuuteen.

Seuraavassa taulukossa on esitetty lisää muutamia osoite-esimerkkejä:

Protokolla eli
siirtokäytäntö

Palvelun osoite eli
verkkotunnus eli DNS-
nimi

Palvelu

http:// www.yle.fi Ylen www-palvelin.

https:// wiki.helsinki.fi Helsingin yliopiston wikipalvelu (s =
secure, suojattu yhteys).

mailto: raimo.keski-
vaanto@helsinki.fi

Sähköpostiosoite.

IP-OSOITEJÄRJESTELMÄ

Käyttämäsi DNS-osoitteet – esimerkiksi www.helsinki.fi – ovat sinulle tärkeitä
helppotajuisuutensa vuoksi, mutta tosiasiassa tiedonvälitys internetissä perustuu

http://www.helsinki.fi/
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelun-aloittaminen
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

Liitännät ja yhteydet

Tallennus

Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

Käyttöjärjestelmän hallinta

Käyttöjärjestelmän asetukset

Ohjelmien asennus ja poisto

Luvun 1.1 harjoitukset

1.2 Tiedostojen ja ohjelmien käyttö

Tiedostojen ja hakemistojen ominaisuudet

Tiedostotyyppien ja ohjelmien yhteys

Tallentamisen hyvät käytänteet

Poistettujen tiedostojen metsästys

pääasiallisesti IP (Internet Protocol) -osoitteisiin, jotka ovat pitkiä numerosarjoja
(esimerkiksi 193.166.3.1). IP-osoitteiden avulla kukin internetiin liitetty tietokone
voidaan yksilöidä, ja näin ollen tiedonvälitys eri tietokoneiden välillä on mahdollista.

Esimerkki: jos haluat tutustua esimerkiksi Aalto-yliopiston verkkosivuihin, tietokoneesi
selvittää, mistä IP-osoitteesta etsimäsi www.aalto.fi -palvelin löytyy. Selvitettyään
tämän tiedon selainohjelmasi pyytää Aallon IP-osoitteelta (104.17.222.22) www-
palvelimen etusivun. Tässä vaiheessa Aallon palvelin saa myös tiedon, että pyynnön
esittää sinun tietokoneesi, joten palvelin lähettää pyytämäsi etusivun sinun
tietokoneesi IP-osoitteeseen.

Jos haluat tietää oman tietokoneesi IP-osoitteen, käy osoitteessa
www.whatismyip.com. Jos olet yliopiston verkossa, ensimmäiset
lukusarjat ovat aina 128 ja 214.

http://www.whatismyip.com/
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VERKKOETIKETTI

Tälle sivulle on koottu verkon yleisimmät säännöt. Näiden ohjeiden laiminlyöminen on
helppo tapa loata maineensa verkossa.

Huomaa kuitenkin, että näiden yleisten sääntöjen lisäksi eri palveluilla, kuten
sähköpostilistoilla, sosiaalisilla medioilla ja esimerkiksi Helsingin yliopistolla on omat,
tarkat käyttösääntönsä.

Ole oma itsesi: kirjaudu palveluihin aina omalla tunnuksellasi ja salasanallasi.
Useimmissa palveluissa toisen henkilön tunnuksen käyttö on kielletty, ja
identiteettivarkaus on laissa rangaistava teko. Jos poistut tietokoneeltasi edes
hetkeksi, lukitse käyttämäsi kone. Näin kukaan ei pääse käyttämään auki jääneitä
palveluita nimissäsi.

Ole kohtelias sähköpostia kirjoittaessasi: sähköposti on oikein käytettynä tehokas
viestintäväline. Postitse on helppo lähettää sellaistakin tekstiä, mikä kaduttaa
myöhemmin. Älä kirjoita mitään sellaista, mitä et olisi valmis sanomaan henkilölle
kasvotusten. Älä lähetä vitsejä tai asiattomia viestejä henkilöille, joita et tunne
henkilökohtaisesti.

MOro proffa!!!!!!!111
eix se mun semmatyö oo ebin ! <3 <3
T. raiQ keski-vääntö

Viestisi voivat epähuomiossa tai edelleen lähetettyinä päätyä
tuntemattomille henkilöille, joten henkilökohtaisten tietojen lisäämistä
viestiin kannattaa harkita tarkoin. Muista ottaa huomioon myös viestisi
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vastaanottaja: kaverille lähetetyn viestin epämuodollisuus voi olla täysin
sopimatonta viestiessäsi esimerkiksi yliopistonopettajasi kanssa! Muista
myös, että sähköpostin kirjoittamiseen liittyy kirjoittamattomia sääntöjä:
esimerkiksi ISOLLA kirjoittaminen tulkitaan HUUTAMISEKSI!

Kunnioita vastaanottajan sähköpostilaatikkoa: älä kuormita vastaanottajan
postilaatikkoa äläkä välitä saamiasi ketjukirjeitä eteenpäin. Harkitse ennen
liitetiedostojen lähettämistä, ovatko ne todella tarpeellisia ja saako vastaanottaja ne
avattua. Sähköpostiviestisi voi olla yksi sadoista viesteistä viestin vastaanottajan
sähköpostilaatikossa. Älä siis odota vastausta viestiisi välittömästi.

Esiinny harkiten verkkokeskusteluissa: jos osallistut keskusteluihin, kirjoita
asiallisesti äläkä häiritse tai loukkaa muita. Varmista, että viestisi liittyy aiheeseen.
Muita häiritsevät tai loukkaavat käyttäjät voidaan mahdollisesti jäljittää myöhemmin,
vaikka keskustelu tapahtuisikin nimettömänä. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä
sivuston ylläpitoon.

Pidä huoli tietoturvasta: Huolehdi kaikista salasanoistasi, jotta muut eivät saa niitä
selville. Älä koskaan luovuta salasanojasi kellekään toiselle henkilölle! Pidä huoli,
ettet lähetä tai vastaa virusposteihin. Jos viestin otsikko tai tiedostoliitteen nimi
näyttää epäilyttävältä, poista viesti avaamatta sitä.

Tiedä mihin sitoudut: verkossa on palveluita, joiden käyttäjäksi pitää rekisteröityä.
Lue rekisteröintiohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne, ennen kuin sitoudut
mihinkään. Älä vastaa myöntävästi, ellet ymmärrä kysymystä.

Jos palvelu vaatii rekisteröitymistä ja kysyy henkilötietojasi, harkitse mitä tietoja
itsestäsi annat. Harkitse etenkin oman sähköpostiosoitteesi levittämistä välttääksesi
joutumasta roskapostitulvan kohteeksi. Ole erityisen huolellinen, jos lähetät palveluun
luottokorttitietosi!

Muista lähdekritiikki: muista, että netissä ei ole julkaisukynnystä, joten kuka
tahansa voi julkaista melkein mitä tahansa. Kaikki www-sivuilla oleva tieto ei siis
läheskään aina pidä paikkaansa. Mikäli jokin tarjous tai palvelu kuulostaa liian hyvältä
ollakseen totta, se todennäköisesti myös on sitä. Erityisen arveluttavia ovat
sähköpostilla tulevat mainoskirjeet, joissa luvataan huomattavia taloudellisia etuja tai
ihmelääkkeitä, jotka saattavat olla käyttäjälleen vaarallisia tai jopa Suomessa
laittomia.

Verkolla on pitkä muisti: muista, että kaikki mitä kirjoitat verkkokeskusteluun,
sähköpostiin tai omalle www-sivullesi, saattaa olla luettavissa vielä vuosienkin
päästä.

Laki ja verkko: Kaikki sellainen, mikä olisi laitonta muutoinkin, on laitonta myös

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25973


Verkkoetiketti | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-3-verkko/internetin-etiketti/[17.9.2019 16.13.28]

netissä.

LAIT JA SÄÄDÖKSET

Internet mahdollistaa ennen näkemättömän viestinnän vapauden, mutta siitä seuraa
myös vastuuta. Esimerkiksi verkkosisällön tuottaja on aina itse vastuussa julkaisunsa
sisällöstä ja lainmukaisuudesta.

Kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen: älä esitä
verkossa toisesta valheellista tietoa tai vihjausta, joka voisi aiheuttaa vahinkoa,
kärsimystä tai halveksuntaa loukatulle. Toisin sanoen: älä laita verkkosivuille
herjaavaa aineistoa tai mitään sellaista, jota et muussa yhteydessä olisi valmis
esittämään – ja kestämään myös siitä aiheutuvat seuraukset. Älä myöskään esitä
toisen yksityiselämästä sellaista tietoa, vihjausta tai kuvaa, joka saattaisi aiheuttaa
vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa.

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaki: älä levitä internetissä aineistoa – kuten
musiikkia, tekstiä, valokuvia, piirroksia tai tavaramerkkejä – johon sinulla ei ole
oikeutta. Luvaton materiaalin levittäminen ja käyttö voi johtaa sinut oikeudellisiin
seuraamuksiin.

Viestintäsalaisuus: kansalaisella on perustuslaissa määritelty oikeus
luottamukselliseen viestintään. Laki koskee myös sähköpostia ja kaikkea sähköistä
viestiliikennettä. Älä siis avaa toiselle vastaanottajalle osoitettuja sähköpostiviestejä
ilman henkilön nimenomaista lupaa!

Älä häiritse tietoverkon toimintaa: tietoverkon, tiedonsiirron, sähköpostin ja muiden
verkkopalveluiden toiminnan tarkoituksellinen häirintä tai ylikuormitus on kiellettyä.

Tietomurrot: vieraaseen tietojärjestelmään tunkeutuminen tai järjestelmän luvaton
käyttö – vaikka mitään vahinkoa ei tapahtuisikaan – on rikos, josta voi ankarimmillaan
seurata vankeusrangaistus. Jo pelkkä tunkeutumisen tai käytön yrittäminen on
kiellettyä.

Virusten kirjoittaminen ja levitys: virusten kirjoittaminen ja tarkoituksellinen
levittäminen on rangaistava teko.

Älä lähetä sähköpostimainontaa: älä käytä sähköpostia markkinointiin, ellei sinulla
ole lupaa vastaanottajilta. Laki kieltää koneellisen massalähetyksen
yksityishenkilöille. Tiedottaminen yrityksille, omille asiakkaille tai ystäville on kuitenkin
sallittua. Poista näissäkin tapauksissa vastaanottajan nimi jakelulistalta, jos hän sitä
pyytää: vastaanottajan nimi poistuu toisten vastaanottajien näkyvistä, kun laitat
vastaanottajien nimet jakelulistalla bcc (Blind Carbon Copy) -ruutuun.



Verkkoetiketti | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-3-verkko/internetin-etiketti/[17.9.2019 16.13.28]

Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

Liitännät ja yhteydet

Tallennus

Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

Käyttöjärjestelmän hallinta

Käyttöjärjestelmän asetukset

Ohjelmien asennus ja poisto

Luvun 1.1 harjoitukset

1.2 Tiedostojen ja ohjelmien käyttö

Tiedostojen ja hakemistojen ominaisuudet

Tiedostotyyppien ja ohjelmien yhteys

Tallentamisen hyvät käytänteet

Poistettujen tiedostojen metsästys

Tiedostojen etsiminen

Pakkaaminen ja purkaminen

Objektien käsittely ja leikepöytä

Ongelmatilanteiden ratkaiseminen

Henkilörekisterin pito: jos keräät henkilötietoja verkossa tai sivullasi vierailevilta
kävijöiltä (esimerkiksi edellyttämällä heiltä rekisteröitymistä), noudata henkilötietolain
määräyksiä.

Lapsiporno: lapsipornon levittäminen ja hallussapito on kielletty riippumatta siitä,
missä muodossa aineisto on.

Rasismi: rasismi ja siihen yllyttäminen on kiellettyä.
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SELAIMEN KÄYTÖN PERUSTEET

Tällä sivulla kerrotaan verkkoselaimista seuraavia asioita:

Verkkoselaimet
URL-osoite ja ongelmanratkaisu rikkinäisten linkkien kanssa
Välilehtien käyttö
Tiedon tallennus ja kopiointi selaimesta

Verkkoselaimet ovat monikäyttöisiä, sillä niillä onnistuu verkkosivujen selaamisen
lisäksi mm. videolähetyksien katselu, nettiradioiden kuuntelu ja sähköpostin käsittely.

Ongelmatilanteissa sinun kannattaa kokeilla toisen selainohjelman käyttöä tai
selaimen päivittämistä. Selain on muutenkin hyvä pitää ajan tasalla. Selaimiin
tehdään parannuksia sitä mukaa kun uusia tekniikoita syntyy ja tietoturva-aukkoja
paljastuu, joten ajantasaisten versioiden käyttö on todella suositeltavaa!

VERKKOSELAIMET

Suosittuja, helppokäyttöisiä ja ilmaisia selaimia ovat mm. Mozilla Firefox ja Opera.
Vanhemmissa Windows-käyttöjärjestelmissä tulee mukana Internet Explorer -selain.
Windows 10:ssä selaimen nimi on Edge. Maceissa on valmiiksi Safari-selain.

Ulkoisesti eri selaimet näyttävät hyvin samankaltaisilta, ja ne toimivatkin lähes täysin
identtisesti.

VERKKOSIVUJEN SELAAMINEN

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25971
http://www.mozilla.com/firefox
http://www.opera.com/
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Jos tiedät etsimäsi sivun URL-osoitteen, kirjoita se selaimen osoiteriville ja paina
selaimen Enter-, Go- tai vastaavaa siirtymisnäppäintä.

Selaimen käytöstä sinun on hyvä tietää ainakin seuraavat asiat:

Voit liikkua sivuilla ylös ja alas selaimen oikean laidan vierityspalkin sekä hiiren
rullan avulla.
Sininen teksti on yleensä hyperlinkki, jota klikkaamalla voit siirtyä linkin
osoittamaan paikkaan. Huomaa, että myös kuvat voivat sisältää linkkejä, ja että
linkkiteksti vaihtaa yleensä väriä sen jälkeen, kun olet kertaalleen klikannut sitä.
Selaimen työkalurivillä on painikkeet, joiden avulla voit siirtyä sivulta toiselle.
Ellet ole muuttanut selaimen asetuksia, kaikki vierailemasi sivut jäävät selaimen
muistiin. Tämän ansiosta voit käyttää siirtymispainikkeita aiemmin vierailemiesi
sivujen välillä liikkumiseen. Takaisin edelliselle sivulle pääset yleensä
klikkaamalla vasemmalle osoittavaa nuolta ja eteenpäin oikealle osoittavasta
nuolesta. Useimmissa selaimissa on näiden painikkeiden yhteydessä
mahdollista avata luettelo, jonka avulla voit helposti siirtyä pidempiäkin välejä
taakse- tai eteenpäin sivuhistoriassa. Saat luettelon auki napsauttamalla nuolia
hiiren oikealla painikkeella.

Monissa selaimissa valikkorivi on piilotettu tilan säästämiseksi. Esimerkiksi
Firefoxissa tärkeimmät toiminnot löytyvät vasemman oikean ylänurkan
valkkopainikkeen takaa. Halutessasi saat tavallisen valikkopalkin esiin
painamalla Alt-painiketta näppäimistöltä. Jos haluat saada valikkorivin
pysyvästi näkyviin, valitse selaimen valikosta View (Näytä) -> Toolbars
(Työkalupalkit) -> Menu Bar (Valikkopalkki).

ONGELMANRATKAISU RIKKINÄISTEN LINKKIEN
KANSSA

Useimmiten selain avaa haluamasi sivun, mutta joskus saat “Page cannot be
found”– tai “404 File not found” -ilmoituksen. Syy ongelmaan on yleensä joku
seuraavista:

Olet kirjoittanut osoitteen väärin: tarkista osoite erityisesti isojen kirjainten ja
erikoismerkkien osalta.
Etsimäsi verkkopalvelu on tilapäisesti tai pysyvästi poissa käytöstä:
kokeile hakukoneella, löydätkö saman tiedon joltain toiselta sivustolta.
Etsimäsi sivu on siirretty tai nimetty uudelleen: tällöin sinun kannattaa
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kokeilla URL-osoitteen lyhentämistä tai tiedoston etsimistä palvelimelta
palvelimen etusivulta mahdollisesti löytyvän etsi-toiminnon avulla.

URL-osoitetta lyhentämällä voit päästä käsiksi etsimääsi sivuun tilanteessa, jossa
alkuperäisosoite ei toimi. Esimerkiksi

www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/valokuva/linnunkuva.jpg

-osoite ei toimi, mutta jos poistat osoitteesta “linnunkuva.jpg”-sanan, ja kirjoitat
selaimeesi

www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/valokuva

-osoitteen, näet osoitteessa kerrotun valokuva-kansion sisällön ja löydät etsimäsi
tiedoston.Tämä tapa toimii usein, muttei kaikilla sivustoilla. Voit lyhentää osoitetta
useammankin kansion verran, esimerkiksi:

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/valokuva
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti
http://www.helsinki.fi

Verkko-osoitteissa isolla ja pienellä kirjaimella on varsin usein eroa:
esimerkiksi http://www.helsinki.fi/Talo on eri asia kuin
http://www.helsinki.fi/talo – ole siis tarkkana: jos et pääse jollekin
sivulle, syynä voi olla väärällä kirjainkoolla kirjoittamasi osoite!

USEIDEN SELAINIKKUNOIDEN KÄYTTÖ

Lähes kaikissa verkkoselaimissa voit käyttää useita selainikkunoita yhtäaikaisesti.
Uuden selainikkunan saat auki selainohjelmissa yleensä joko:

selainikkunan File (Tiedosto) -valikon New Window -valinnalla tai
näppäimistön CTRL+N -näppäinyhdistelmällä.

Yllä kuvatut tavat avaavat selainikkunaan yleensä selaimen aloitussivun. Jos haluat
avata sivulla olevan linkin omaan ikkunaansa, klikkaa haluamaasi linkkiä hiiren
kakkospainikkeella. Tällöin näytölle avautuu ponnahdusvalikko, josta voit antaa Open
Link in new Window (Avaa uuteen ikkunaan) -käskyn:
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VÄLILEHTIEN KÄYTTÖ

Voit myös avata verkkosivuja saman selainikkunan erillisille välilehdille (Tab). Kun
käytät välilehtiä, näet samassa selainikkunassa kaikkien auki olevien sivujen otsikot
ja voit siirtyä niiden välillä helposti.

Näin avaat uuden välilehden:

Paina välilehtien oikealla puolella näkyvää +-kuvaketta tai
paina CTRL+T -näppäinyhdistelmää.

Seuraavassa kuvassa näet kolme välilehteä, joista näkyvillä on Unisport-välilehti.

Voit avata myös linkkejä omille välilehdilleen: klikkaa linkkiä hiiren kakkospainikkeella
ja valitse avautuvasta valikosta Open Link in new Tab (Avaa uuteen välilehteen) -
kohta (katso aiempi kuva uuden ikkunan avaamisesta).

TIEDON TALLENNUS JA KOPIOINTI SELAIMESTA

Jos haluat, voit tallentaa verkkosivulla olevan tiedon tai kopioida siellä olevaa tietoa
(kuvia, tekstejä) myöhempää käyttöä varten. Tekijänoikeuslaki suojaa tekstejä,
valokuvia, äänitteitä ja muita teoksia, joten yleensä verkosta kopioitua materiaalia ei
saa käyttää ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa (lisää tekijänoikeuksista).

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25957
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TEKSTIN KOPIOIMINEN

Tekstin kopioiminen verkkosivulta toiseen ohjelmaan onnistuu leikepöydän kautta
kuten muissakin ohjelmissa (asiaa käsiteltiin edellisessä alaluvussa).

Huomaa, että Paste (Liitä) -komennolla liitetyn tekstin mukana siirtyvät
yleensä myös sivulla olevan tekstin muotoilut. Jos haluat tuoda pelkän
tekstin ilman sen muotoiluja, valitse kohdeohjelmassa Paste (Liitä) -
komennon sijaan Paste Special (Liitä määräten) ja sen jälkeen
avautuneesta valintaikkunasta vielä Unformatted text (Muotoilematon
teksti). Vaihtoehtoisesti voit karistaa muotoilut käyttämällä tekstin
muotoilut karistavassa yksinkertaisessa tekstieditorissa (kuten Windowsin
Notepadissa). Tämä onnistuu siis liittämällä teksti ensin editoriin,
kopioimalla se sieltä talteen, ja liittämällä lopuksi aiottuun kohteeseen.
Tämä turhien muotoilujen “karistamistoiminto” toimii moniin ohjelmiin.

KUVAN KOPIOIMINEN JA TALLENTAMINEN

Voit kopioida verkkosivulla olevan kuvan leikepöydän kautta toiseen ohjelmaan tai
tallentaa omalle koneellesi seuraavasti:

Kopiointi: vie hiiren osoitin kuvan päälle ja klikkaa hiiren kakkospainiketta.
Valitse avautuvasta pikavalikosta Copy Image (Kopioi kuva). Kuva kopioituu
nyt leikepöydälle, josta voit liittää kuvan toisiin ohjelmiin.
Tallennus: vie hiiren osoitin kuvan päälle ja klikkaa hiiren kakkospainiketta.
Valitse avautuvasta valikosta Save Image As (Tallenna kuva nimellä), ja
määritä kuvan tallennuspaikka. Kuva tallentuu tiedostoksi valitsemaasi
paikkaan.

LINKITETTYJEN TIEDOSTOJEN AVAAMINEN JA TALLENTAMINEN

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-3-tietokoneohjelmat/objektien-kasittely-ja-leikepoyta/
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

Voit avata verkkosivuille tallennettuja liitetiedostoja napsauttamalla linkkiä ja
valitsemalla avautuvasta ikkunasta Open (Avaa).

Toinen vaihtoehto on tallentaa tiedosto suoraan tietokoneellesi. Niinpä voit avata ja
lukea sen myöhemmin ilman verkkoyhteyttä.

Tiedoston tallentaminen onnistuu useimmissa selaimissa seuraavasti: klikkaa sivulla
olevaa tiedostolinkkiä hiiren kakkospainikkeella. Selaimen pikavalikko aukeaa. Valitse
pikavalikosta Save Link As (Tallenna kohde levylle) -toiminto (ks. seuraava kuva).
Tällöin saat näkyviin valintaikkunan, jossa voit valita, mihin kansioon ja millä nimellä
haluat tallentaa tiedoston. Klikkaa lopuksi Save (Tallenna) -painiketta.

Tallentamisen jälkeen voit avata tiedoston kaksoisnapsauttamalla sitä.

Jos et tallenna liitetiedostoa edellä esitetyllä tavalla, vaan vain klikkaat
sitä normaalisti hiiren ykköspainikkeella, et välttämättä pysty valitsemaan
tiedoston tallennuspaikkaa. Tällöin tiedoston löytäminen voi olla vaikeaa!
Esimerkiksi Firefoxissa hiiren ykkösnapilla ladatut tiedostot päätyvät
perusasetuksilla niin sanottuun oletustallennuskansioon, joka
Windowsissa on useimmiten (My) Documents -kansion alta löytyvä
Downloads-kansio.
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KIRJANMERKIT JA SIVUHISTORIA

KIRJANMERKIT

Voit tallentaa selaimeesi pysyviä linkkejä, kirjanmerkkejä (Bookmarks), jotta pääset
suosikkisivuillesi myöhemmin ilman sivun osoitteen uudelleenkirjoittamista.

KIRJANMERKIN TALLENTAMINEN

Kirjanmerkkejä tallennetaan eri selaimissa hieman eri tavoin. Firefox-selaimella
kirjanmerkin teko onnistuu klikkaamalla selaimen valikkorivin tähtipainiketta tai
painamalla näppäinyhdistelmän Ctrl+D. Tällöin näytölle ilmestyy valintaikkuna (ks.
seuraava kuva), jossa voit muuttaa selainohjelman ehdottamaa kirjanmerkin nimeä ja
tallennuspaikkaa. Painamalla Done (Valmis) tallennat kirjanmerkin selaimeesi.

KIRJANMERKKIEN KÄYTTÖ

Näin avaat tallentamasi kirjanmerkin:

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)



Kirjanmerkit ja sivuhistoria | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-3-verkko/kirjanmerkit-ja-sivuhistoria/[17.9.2019 16.13.47]

1. Avaa tähtipainikkeen vieressä oleva Bookmarks (Kirjanmerkit) -valikko.
2. Avaa kansio, johon tallensit kirjanmerkin.
3. Valitse haluamasi kirjanmerkki. Kirjanmerkin osoittama sivu tulee näkyviin

selaimeesi.

Kirjanmerkkejä on helppo luoda, mutta ajan kuluessa valtavan kirjanmerkkimäärän
hallinta vaikeutuu. Seuraavat vinkit auttavat sinua kirjanmerkkien hallinnassa:

Nimeä kirjanmerkki järkevästi: selaimen ehdottama nimi tulee sivun nimestä,
joka voi olla aivan mitä sattuu. Anna kirjanmerkille kuvaava nimi
tallennusvaiheessa, niin muistat myöhemmin, mitä kirjanmerkin takaa löytyy.
Pidä kirjanmerkkisi järjestyksessä ja ylläpidä niitä: jos tallennat kaikki
kirjanmerkit yhteen ja samaan kansioon, seurauksena on sekava kirjasto. Tee
siis eri aihealueille kansioita ja järjestele kirjanmerkkisi niihin. Firefoxin
kirjanmerkkien järjestelytyökalun (ks. seuraava kuva) saat esiin valitsemalla
Bookmarks (Kirjanmerkit) -valikon Organize Bookmarks (Muokkaa
kirjanmerkkejä) -kohdan. Muista myös poistaa tai korjata vanhentuneet linkit!

Varmuuskopioi kirjanmerkkikokoelmasi: monet käyttäjät ottavat varmuuskopiot
itselleen tärkeistä tiedostoista mutta unohtavat kirjanmerkkien
varmuuskopioinnin! Älä siis unohda varmuuskopioida kirjanmerkkejäsi
(varmuuskopioitavien kirjanmerkkitiedostojen sijainnin saat selville selaimen
ohjetoiminnon avulla). Katso selaimesi ohjetoiminnosta, miten voit tallentaa
kirjanmerkkitiedostot.

SELAIMEN SIVUHISTORIA
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Selaimen sivuhistoria (History) tallentaa tiedot siitä, millä sivuilla olet käynyt.
Sivuhistoria-toiminnon avulla voit siirtyä sellaisille sivuille, joilla olet vieraillut aiemmin,
vaikket ole tallentanut niitä kirjanmerkeiksi.

Huomaa sivuhistorian ja välimuistin ero: sivuhistoria taltioi selaimen
osoitekenttään kirjoitetut osoitteet, kun välimuisti taltioi sivut kaikkine
sisältöineen.

Sivuhistoriaan pääset esimerkiksi painamalla näppäimistöltä CTRL+H.

Kun klikkaat sivun nimeä listalta, se aukeaa selaimeesi. Voit sulkea sivuhistoria-
palkin napsauttamalla sen oikeassa yläreunassa olevaa rastia.

SELAIMEN ALOITUSSIVU

Sivua, joka aukeaa, kun käynnistät selaimen tai painat selaimen Home (Koti) -
painiketta, kutsutaan selaimen aloitussivuksi.

Firefox-selaimessa voit määrittää aloitussivunnäin:

1. Siirry sivulle, jonka haluat määrittää aloitussivuksi.
2. Paina selaimen vasemman ylänurkan Firefox-painiketta avataksesi valikon.

Valitse selaimen Tools (Työkalut) –valikosta kohta Options (Asetukset). Jos
et näe valikkoa, saat sen esiin painamalla näppäpimistön Alt-painiketta.

3. Valitse avautuneen General (Yleiset) -painike.
4. Napsauta Use Current Pages (Käytä avointa sivua) kohdassa Home Page
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö
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1.3 Verkko

(Aloitussivu). Voit myös kirjoittaa osoitteen suoraan valintaikkunan ylimpään
ruutuun.

5. Hyväksy valinnat OK-painikkeella.
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SELAIMEN KÄYTÖN YKSITYISYYS

Verkon käytössä on erittäin tärkeää, että ymmärrät salatun yhteyden käsitteen ja
pidät huolta yksityisyydestäsi! Salatuista yhteyksistä kerrotaan myöhemmin
tietoturvaluvussa. Tällä sivulla keskitytään selaamisen yksityisyysasioihin:

useimmat selaimet tallentavat tietokoneellesi tai laitteellesi erilaisia tietoja
sivuista, joilla olet vieraillut
useimmat selaimet tallentavat – halutessasi tai huomaamattasi –
käyttäjätunnukset ja niiden salasanat koneellesi
selaimet siirtävät suurimman osan tiedosta verkon yli selkokielisenä, joten
periaatteessa lähettämääsi ja vastaanottamaasi tietoa voidaan “salakuunnella”.

Kun osaat tyhjentää henkilökohtaiset tietosi
selaimen muistista, voit selata sivuja ilman, että
tietoturvasi vaarantuu! Henkilökohtaisiin tietoihin
liittyvät muun muassa seuraavat tiedot:

selaimen sivuhistoria
tallennetut lomaketiedot
tallennetut salasanat
tietokoneelle ladattujen eli “imuroitujen”
tiedostojen tiedot
evästeitä koskevat tiedot
selaimen välimuisti

Yksityisyystietojen poistaminen esimerkiksi
Firefox-selaimesta onnistuu selaimen päävalikon
takaa History (Sivuhistoria) -alavalikosta
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löytyvällä Clear Recent History (Poista
historiatietoja) -toiminnolla (katso kuva alla).

Näin poistat yksityisyystiedot Firefox-selaimesta: Avaa selaimen päävalikosta History
(Sivuhistoria). Valitse Clear Recent History (Poista historiatietoja, ks. kuva alla).

Valinta tuo näytölle seuraavan kuvan mukaisen ikkunan. Paina Details
(Yksityiskohdat) nähdäksesi enemmän vaihtoehtoja:

Valikosta Time range to clear (Poistettava aika) voit valita, miltä ajalta
yksityisyystiedot tyhjennetään. Kun painat Clear Now (Poista tiedot) –painiketta,
selain tyhjentää valitsemasi yksityisyystiedot.

Kohdasta Details (Yksityiskohdat) voit valita tarkemmin, mitä tietoja poistetaan.
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Koska HY:n koneilla jokainen käyttäjä kirjautuu omaan suojattuun profiiliinsa, tiedot
on varsin hyvin turvattu toisilta käyttäjiltä, ja voit siis käyttää tietokoneita kampuksilla
turvallisin mielin.

Jos käytät luentosalien avoimia koneita, julkisia tai jaettuja tietokoneita, tilanne on
toinen. Huolehdi silloin tarkasti yksityisyydestäsi.

YKSITYISEN SELAAMISEN TILA

Voit myös valita selaimesta käyttötilan, jossa koneelle jää vähemmän jälkiä
esimerkiksi vierailluista sivuista. Voit kytkeä Private browsing (Yksityinen selailu) -
tilan päälle ja pois useimpien selainten päävalikosta.

SIVUHISTORIAN TYHJENTÄMINEN

Sivuhistoria pitää kirjaa vierailemistasi sivuista. Jos tietokonetta käyttävät muutkin –
tai jos joku varastaa koneesi – kuka tahansa voi selvittää, millä sivuilla olet vieraillut.

Voit tyhjentää Firefox-selaimen sivuhistorian, kun valitset Clear Recent History
(Poista historiatietoja) -ikkunassa kohdan Browsing & Download History.

LOMAKETIETOJEN TYHJENTÄMINEN

Selaimet tallentavat sivuille syöttämäsi tiedot (kuten osoitteesi ja sähköpostisi)
selaimen muistiin ja täydentävät ne automaattisesti seuraavan kerran täyttäessäsi
samaa tai samankaltaista lomaketta. Omalla tietokoneella toiminto on toki kätevä,
mutta se on samalla tietoturvariski. Siksi tallennetut lomaketiedot (Saved Form
Information) kannattaa tyhjentää, kun käytätjaettuja tietokoneita.

Kun haluat tyhjentää lomaketiedot Firefox-selaimesta, valitse Clear Recent History
(Poista historiatietoja) -ikkunassa kohta (Form & Search History) (Lomake- ja
hakuhistoria).

KIRJAUTUMISTIETOJEN PYYHKIMINEN SELAIMEN MUISTISTA

Kun vierailet verkkosivulla, jolle sinun pitää kirjautua, selain kysyy sinulta lupaa
tallentaa käyttämäsi käyttäjätunnus ja salasana. Kun käytät omaa konettasi,
salasanan muistamistoiminto saattaa säästää aikaa ja vaivaasi. Kuitenkin, jos joku
toinen henkilö käyttää samaa tietokonetta, hän pääsee helposti tunnuksellasi
suojattuihin tietoihin. Älä siis missään tapauksessa anna selaimen muistaa mitään
salasanoja sellaisessa laitteessa, jota muutkin käyttävät. Harkitse aina tarkkaan,
ennen kuin tallennat salasanan selaimeesi!

Kirjautumistiedot voit tyhjentää mm. Firefox-selaimella valitsemalla Active logins
kohdasta Clear Recent History (Poista historiatietoja).
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EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Evästeet (Cookie) ovat verkkosivujen käyttämiä tiedostoja, jotka tallentuvat
tietokoneelle. Evästeen tarkoituksena on tarjota verkkosivulle sinusta automaattisesti
aiemmin antamiasi tietoja (esimerkiksi kirjautumistiedot tai viimeksi vieraillut alasivut).
Jotkin sivustot (esimerkiksi useat verkkokaupat ja -lehdet) itse asiassa edellyttävät,
että sallit evästeiden (Cookies) käytön.

Valtaosa evästeistä on harmittomia. On kuitenkin olemassa myös evästeitä, jotka
keräävät sinusta sellaistakin tietoa, jota et välttämättä haluaisi jakaa. Tästä syystä
evästetiedot kannattaa tyhjentää, kun käytätjulkisia tietokoneita.

Voit tyhjentää evästetiedot Firefox-selaimesta, kun valitset Clear Recent History
(Poista historiatietoja) -ikkunassa kohdan Cookies.

SELAIMEN VÄLIMUISTIN TYHJENNYS

Nopeuttaakseen sivujen latautumista, selaimet tallentavat sivujen osia välimuistiinsa
(Cache). Esimerkiksi jos siirryt takaisin sellaiselle sivulle, jota käytit hetkeä aiemmin,
selain hakee sivun välimuistista sen sijaan, että hakisi sivun uudestaan verkosta.
Välimuisti sisältää selailemasi sivut sisältöineen helposti luettavassa muodossa, joten
välimuistin sisältö on hyvä tyhjentää, kun käytät julkisia tietokoneita.

Voit tyhjentää Firefox-selaimen välimuistin Firefox-selaimella, kun valitset Clear
Recent History (Poista historiatietoja) -ikkunassa kohdan Cache.

Tarkat ohjeet välimuistin tyhjentämiseen löydät tietotekniikkakeskuksen Helpdesk-
sivustolta.

SALAAMATTOMAT JA SALATUT SELAINYHTEYDET

Kuten sivun alussa todettiin, selaimen turvalliseen käyttöön liittyy olennaisesti
siirretyn tiedon salakirjoittaminen. Aiheesta lisää tietoturvaluvussa.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/1002
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/1002
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25969
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SELAIMEN LISÄOSAT

Selaimen avulla voi mm. kuunnella radiota, katsella videoita ja käyttää erilaisia
ohjelmia. Uusia ominaisuuksia tulee verkkosivuille kuitenkin niin nopeasti, että
useimmat selaimet eivät sellaisenaan kykene toteuttamaan kaikkia sivujen toimintoja.
Tämän vuoksi sinun kannattaa varmistaa, että käyttämääsi selaimeen on asennettu
yleisimmin tarvittavat lisäosat (Pluginit). Lisäosat asentamalla varmistat, että sivut
näkyvät sinulle kaikkine ominaisuuksineen (äänet, videot, upotetut sovellukset jne).

Koska sivuilla käytetään useita tekniikoita, sinun kannattaa varmistaa kaikkien
tarvitsemiesi lisäosien löytyminen tietokoneestasi. Nyt voitkin testata alla olevien
mediasisältöjen toimintaa: jos seuraavat esimerkit eivät näy tekstin kuvaamalla
tavalla, tietokoneeseen tulee asentaa esimerkissä mainittu lisäosa.

Lisäosa Testaa
selaimesi

Monet videot, pelit ja animaatiot sivuilla on perinteisesti toteutettu Flash-
tekniikalla, joka edellyttää tietokoneelta Flash Player -lisäosaa. Jos
viereisen linkin kautta ei avaudu demonstraatiovideota, asenna lisäosa
osoitteesta http://get.adobe.com/flashplayer/

Adobe Reader -lisäosa mahdollistaa PDF-dokumenttien katselun. Jos
oheinen linkki ei avaa näytölle PDF-tiedostoa (jossa Raimo Keski-
Vääntö hakee töitä), PDF-lisäosa osoitteesta www.adobe.com/reader

Eri selainvalmistajien sivuilta löydät huomattavan määrän lisäosia, joilla voit tehdä
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selaimestasi entistä toimivamman. Valitettavasti kaikkeen ei ole aina yleistä
standardia. Jotkut sivustot edellyttävät esimerkiksi videoiden näyttämiseen
Microsoftin Silverlight-lisäosaa.

Lisäosien ohella selaimet hyödyntävät myös muita tietokoneelle asennettuja ohjelmia,
esimerkiksi ääni- ja videotiedostojen toisto-ohjelmia. Näistä ohjelmista kerrotaan
materiaalin seuraavassa aliluvussa.

Muistathan tietoturvan ladatessasi laajennusohjelmia: tunnettujen laajennusten
tallentaminen omalle tietokoneelle on yleensä melko turvallista, mutta mikäli et ole
varma ohjelman valmistajasta, älä lataa lisäosaa!
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LUVUN 1.3 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – Internetin rakenne ja osoitteistus

1. Mitä internetiin liittyvää asiaa kuvaa esimerkiksi 128.214.205.16 -merkkijono?
2. Mitä tarkoitetaan DNS-osoitteella ja mitä hyötyä DNS-osoitteesta on sinulle?
3. Mihin tarkoitukseen internet on alun perin kehitetty?
4. Kuka omistaa Internetin?
5. Mihin verkkosivut on tallennettu?
6. Mikä on www-palvelin?

HARJOITUS 2 – Internetin yleisimpiä palveluita

1. Mikä on www?
2. Miten sähköpostiviesti ”osaa” tulla oikealle henkilölle?

HARJOITUS 3 – Internetin etiketti

1. Miksi sinun on oltava erittäin huolellinen julkaistessasi materiaalia internetiin?
2. Mitä Helsingin yliopiston tietoverkon säännöt sanovat vertaisverkko- eli P2P-

ohjelmilla tapahtuvasta, tekijänoikeuksilla suojattujen tiedostojen lataamisesta
ja levittämisestä?

HARJOITUS 4 – Selaimen perustoiminnot

1. Mitä http://-alku ilmaisee selaimeen kirjoitetussa osoitteessa?
2. Kun siirryt verkkosivulta toiselle, sinun kannattaa varsin usein avata

verkkosivulla olevat linkit uusiin ikkunoihin. Kokeile avata seuraavat sivut kukin
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omaan ikkunaansa:
www.helsinki.fi 
www.reittiopas.fi
www.helmet.fi

3. Muistathan, että voit avata sivuja myös uusille välilehdille kokonaan uuden
selainikkunan sijaan. Avaa itsellesi auki olevaan selainikkunaan uusi välilehti
(New tab) ja hae jokin haluamasi verkkosivu. Palaa sitten sille välilehdelle, jolla
olit tätä ennen.

HARJOITUS 5 – Kirjanmerkit ja sivuhistoria

1. Mitä tarkoitetaan selaimen sivuhistorialla?
2. Jos sinulla on oma tietokone, tee selaimeesi kirjanmerkit seuraavista kohteista:

a) HY:n kirjaston pääsivu
b) Opintoni (osoite: http://student.helsinki.fi)

3. Tee kirjanmerkkejäsi varten Opiskelu– ja Vapaa-aika -kansiot. Siirrä
yliopistoon liittyvät kirjanmerkit Opiskelu- ja harrastusaiheiset kirjanmerkit
Vapaa-aika-kansioon.

HARJOITUS 5 – Selaimen käytön yksityisyys

1. Tarkista, mitä tietoja löytyy selainohjelmasi historiapalkista. Tyhjennä tämän
jälkeen selaimen sivuhistoria.

2. Pyyhi selaimeen tallennetut lomaketiedot selaimen muistista.
3. Poista selaimeen tallennetut salasanat. Jos teet tätä harjoitusta omalla

kotitietokoneessasi, ei sinun tarvitse tehdä tätä toimintoa, jos olet
tarkoituksellisesti tallentanut salasanoja (sama koskee seuraavia tehtäviä).

4. Poista selaimeen tallentuneet evästeet.
5. Tyhjennä selaimen välimuisti eli cache.

HARJOITUS 7 – Ääni ja videokuva

1. Tutustu Helsingin yliopiston videoihin osoitteessa
https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/unitube

2. Avaa video sinua kiinnostavasta aihepiiristä. Jos et saa videoita näkymään,
tarkista että selaimesi ja sen liitännäiset (pluginit) ovat ajan tasalla.

VASTAUKSET

HARJOITUS 1 – Internetin rakenne ja osoitteistus

1. Kyseinen numerosarja on erään www-palvelimen IP-osoite.
2. DNS-osoite on verkkotunnusjärjestelmä, joka mahdollistaa selkokielisten ja

http://www.helsinki.fi/
http://www.reittiopas.fi/
http://www.helmet.fi/
http://student.helsinki.fi/
https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/unitube
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helposti muistettavien osoitteiden käytön internetissä.
3. Yhdysvaltain sotilashallinnon tarpeisiin.
4. Ei kukaan.
5. Eri palvelimille ympäri maailmaa.
6. Palvelin, jolle verkkosivut on tallennettu.

HARJOITUS 2 – Internetin yleisimmät palvelut

1. Eräs internetin käytetyimmistä palveluista, jonka avulla voit mm. selata
verkkosivuja.

2. Yksilöllisen sähköpostiosoitteen perusteella.

HARJOITUS 3 – Internetin etiketti

1. Internetissä on usein täysin mahdotonta saada kerran julkaistua tietoa pois
verkosta.

2. Vertaisverkko-ohjelmien käyttö tekijänoikeudella suojattujen materiaalien
lataamiseen ja edelleenlevittämiseen on ehdottomasti kielletty!

HARJOITUS 4 – Selaimen perustoiminnot

1. Käytetyn yhteyskäytännön eli protokollan.

HARJOITUS 5  – Kirjanmerkit ja sivuhistoria

1. Sivuhistoria tarkoittaa selaimen ylläpitämää listaa selailemistasi sivuista.
Sivuhistorian avulla voit siirtyä aiemmin selailemiisi verkko-osoitteisiin, vaikket
olisikaan merkinnyt em. osoitteita selaimeen kirjanmerkeiksi.
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1.4 SÄHKÖPOSTI

Sähköpostilla voit viestiä nopeasti ja tehokkaasti muun muassa opiskeluun liittyvissä
asioissa. Tässä osassa käydään läpi muun muassa seuraavia asioita:

viestien lähettäminen ja vastaanotto
tiedostojen lähettäminen viestin liitteenä sekä liitteiden käsittely
roskaposti ja roskapostin suodattaminen
sähköpostiohjelman toiminnot ja viestien tehokas käsittely
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SÄHKÖPOSTIOHJELMAT

Voit lukea ja lähettää sähköpostia useilla eri tavoilla. Monet organisaatiot ja
postipalvelut tarjoavat postin käsittelyyn sekä selainpohjaisen sovelluksen että
erikseen asennettavan sähköpostiohjelman (esimerkiksi Microsoft Outlook,
Mozilla Thunderbird, Pine tai Macin Mail). Puhelimissa ja tableteissa on usein
valmiina omat sovelluksensa, jotka toimivat yhtä hyvin kuin erikseen ladattavat
ohjelmat.

Voit lukea Helsingin yliopiston sähköpostia niin sähköpostiohjelmalla kuin
selaimella Outlook Web App (OWA) -sovelluksella. OWA:sta löydät tietoa
luvusta 2.

Koska eri sähköpostiohjelmat toimivat samalla periaatteella, voit lähettää ja
vastaanottaa sähköpostia periaatteessa millä tahansa sähköpostiohjelmalla.

Tässä luvussa kerrotaan erillisen sähköpostiohjelman käytöstä. Erillisohjelman etuja
selainsovellukseen verrattuna ovat:

voit lukea aiemmin saamiasi viestejäsi silloinkin, kun et ole yhteydessä
verkkoon
erillisohjelmaan ei tarvitse kirjautua erikseen joka kerta
postinluku ja kirjoittaminen on selainsovellusta helpompaa ja nopeampaa
postia on paljon vaivattomampi käsitellä  fiksusti – esimerkiksi suodattaa tulevat
postit automaattisesti sopiviin kansioihin
voit hyödyntää useita sähköpostitilejä (Email account) eli käsitellä vaikkapa
raimo.keski-vaanto@helsinki.fi ja raikku@åmail.com -osoitteiden postia
samassa ohjelmassa.
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Etenkin mobiililaitteilla postien luku selaimessa on tarpeettoman tuskaista
verrattuna postiohjelman käyttöön.

SÄHKÖPOSTIOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Helsingin yliopiston opiskelijana voit asentaa laitteellesi ilmaiseksi Microsoftin Office
ProPlus -paketin, jonka mukana tulee Outlook-sähköpostiohjelma (Lisää Officen
asentamisesta omille laitteille luvussa 2.3). Käytämme Outlook-ohjelmaa kaikissa
tämän luvun esimerkeissä.  Voit kuitenkin soveltaa lähes kaikkia ohjeita myös muihin
sähköpostiohjelmiin.

Sähköpostiohjelmat ja -asetukset vaihtelevat käyttöjärjestelmän, sen version sekä
laitteen mallin mukaan. HY:n Helpdesk-sivustolta löydät perusohjeen, jolla pääset
alkuun asetusten määrittämisessä.

SÄHKÖPOSTITILI

Kun olet asentanut sähköpostiohjelman, tallenna ohjelmaan oman
sähköpostiosoitteesi tiedot eli ns. sähköpostili (E-mail account). Eri ohjelmissa
tämä tapahtuu eri tavoin (ohjeita löydät tietotekniikkakeskuksen Helpdesk-sivustolta).

Sähköpostitili on paikka, johon sähköposti- ja kalenteriasetuksesi tallennetaan. Sen

https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/tietokone-ja-tulostaminen/mobiililaitteet/yleista-mobiililaitteista
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5230
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Tallennus
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Ongelmatilanteiden ratkaiseminen

lisäksi tarvitset jonkin sähköpostipalvelun käyttöoikeuden, eli sinulla tulee olla
sähköpostiosoite ja -laatikko valmiina. Helsingin yliopiston opiskelijat saavat
automaattisesti laatikon ja osoitteen, joka on yleensä muotoa
etunimi.sukunimi@helsinki.fi. Helsingin yliopiston sähköpostista kerrotaan
enemmän luvussa 2.

Muista aina noudattaa käyttösääntöjä sähköpostia käsitellessäsi!

https://www.helsinki.fi/fi/it/it-palveluiden-kayttosaannot-ja-rekisteriselosteet
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VIESTIEN LÄHETTÄMINEN

VIESTIN KIRJOITTAMINEN

Aloita uuden viestin kirjoittaminen New Email (Uusi sähköpostiviesti) -painikkeella.
Kirjoita To (Vastaanottaja) -kenttään viestin vastaanottajan osoite ja Subject (Aihe)
-kenttään viestin aihe. Kirjoita viestisi tekstikenttään, joka on aiherivin alapuolella.
 Lähetä viesti Send (Lähetä) -painikkeella.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Voit lähettää viestin myös useammille vastaanottajille. Kun olet kirjoittanut
ensimmäisen sähköpostiosoitteen vastaanottajakenttään, paina Enter ja kirjoita uusi
osoite.

OSOITEKIRJA

Sähköpostiohjelma lisää käyttämäsi osoitteet yleensä automaattisesti osoitekirjaan
(Address Book). Ohjelma osaa täydentää “tutun” vastaanottajan
sähköpostiosoitteen automaattisesti osoitekirjasta, kun kirjoitat nimeä To-kenttään.

Organisaatiosta riippuen osoitekirjasta saattaa löytyä valmiiksi kaikkien
saman järjestelmän käyttäjien tiedot. Esimerkiksi HY:n Office 365 -
käyttäjät löytävät toisensa Outlookin osoitekirjasta (Address Book, ks.
kuva alla).
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Pääset omaan osoitekirjaasi ja yliopiston henkilöhakemistoon
klikkaamalla Outlookin vasemman alalaidan People (Ihmiset) -
linkkitekstiä.

KOPION JA PIILOKOPION LÄHETTÄMINEN

Kun lähetät saman viestin useammalle henkilölle, voit laittaa kaikkien vastaanottajien
osoitteet To (Vastaanottaja) -kenttään. Tällöin viestität vastaanottajille, että he kaikki
ovat yhtä tärkeitä vastaanottajia. Jos sen sijaan haluat lähettää viestisi vastaanottajan
lisäksi tietylle henkilölle vain tiedoksi, lisää hänet kopio- tai piilokopio-kenttään:

Kopio eli cc (Carbon copy): viesti lähetetään vastaanottajalle siten, että toiset
vastaanottajat näkevät kopion saajan osoitteen.
Piilokopio eli bcc (Blind carbon copy): viesti lähetään piilotetusti
vastaanottajalle, joten muut viestisi vastaanottajat eivät näe piilokopion saajan
nimeä (piilokopion saaja näkee sen sijaan varsinaisten vastaanottajien sekä
kopioiden saajien yhteystiedot). Piilottaminen on kohtelias käytäntö
lähetettäessä viestejä laajalle käyttäjäjoukolle, koska osoitteiden ollessa
piilossa vastaanottajat eivät voi käyttää viestin osoitelistaa ei-toivottuihin
tarkoituksiin (esimerkiksi joukkopostituksiin tai mainostamiseen).

Seuraavassa kuvassa Raimo haluaa Alisan saavan viestin tiedoksi, joten hän laittaa
Alisan osoitteen ohjelman kopio- eli cc-kenttään:
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Useissa sähköpostiohjelmissa voit kirjoittaa samalle riville useamman viestin saajan
osoitteen: osoitteiden erottelu tapahtuu ohjelmasta riippuen yleensä joko pilkulla tai
puolipisteellä. Outlookissa voit myös painaa osoitteen kirjoittamisen jälkeen Enter-
painiketta ja kirjoittaa seuraavan osoitteen!

LÄHETETTYJEN VIESTIEN KANSIO

Kun lähetät viestin, sen kopio tallentuu useimmissa järjestelmissä automaattisesti
Sent Items (Lähetetyt) -kansioon. Pääset tarkastelemaan lähettämiäsi viestejä
klikkaamalla kansion nimeä.

VIESTEIHIN VASTAAMINEN
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Voit vastata viestiin kahdella eri tavalla:

Reply (Vastaa): viestin vastaanottajaksi tulee vain viestin alkuperäinen
lähettäjä.
Reply All (Vastaa kaikille): viestin vastaanottajaksi tulee sekä viestin
alkuperäinen lähettäjä että kaikki muut sen vastaanottajat.

Outlook-ohjelmassa viestit ja vastauskenttä näkyvät oletuksena esikatseluikkunassa.
Jos haluat avata vastausviestisi uuteen ikkunaan, klikkaa Send-painikkeen
yläpuolelta Pop out (Avaa ikkunaan). Mahdollisesti jo kirjoittamasi teksti säilyy
vastauskentässä, vaikka siirryt uuteen kirjoitusikkunaan.

Koska sähköpostiohjelmalla on helppoa vastata vahingossa viestin kaikille
vastaanottajille, ole erittäin varovainen käyttäessäsi vastaa kaikille -
toimintoa! Huomaa, että vastatun viestin edessä näkyy oheisen kuvan
mukainen symboli.

Raimo Keski-Vääntö lähetti opiskelukaverilleen Alisa Torsionille
sähköpostin, jossa hän harmitteli luennoitsijan vääriä mielipiteitä ja
kummallista puheenpartta. Epäonnekseen Raimo onnistui vahingossa
lähettämään viestin myös koko mysteeritieteiden laitoksen
monisatapäiselle sähköpostijakelulle. Raimo sai oppitunnin niin verkon
käytöstavoissa kuin sähköpostin käytön perusteissakin. Hän oppi jatkossa
harkitsemaan tarkkaan, millaisia viestejä lähettää kenellekin.

VIESTIN VÄLITTÄMINEN EDELLEEN

Voit välittää (Forward) saamasi viestin edelleen jollekin toiselle henkilölle. Valitse
välitettävä viesti ja klikkaa viestin Forward (Välitä) -painiketta (ks. edellinen kuva).
Näytölle tulee esiin viestin välittämisikkuna. Kirjoita ikkunan To (Vastaanottaja) -
kenttään haluamasi henkilön sähköpostiosoite. Viestin Subject (Aihe) -kenttään tulee
yleensä automaattisesti Fwd (Forward) -teksti varsinaisen aihetekstin eteen.
Kyseinen teksti kertoo vastaanottajalle, että kyseessä on edelleen välitetty viesti.

Jos haluat, voit lisätä oman viestisi viestikenttään. Lähetä viesti
klikkaamalla Send (Lähetä) -painiketta. Välitetyn viestin edessä näkyy
seuraava symboli:

AUTOMAATTINEN ALLEKIRJOITUS

Allekirjoitus (signature) on teksti, jonka sähköpostiohjelma liittää viestisi loppuun.
Allekirjoitus sisältää useimmiten esimerkiksi puhelinnumeron tai muita yhteystietoja.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/09/outlook2013_raimo_forwardedsymbol.jpg
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Eri ohjelmissa allekirjoitus luodaan eri tavoin. Voit tehdä myös useita allekirjoituksia
eri tarkoituksiin esimerkiksi suomen- ja englanninkielisille vastaanottajille. Lue ohje
Helpdesk-portaalissa.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3287
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VIESTIEN LUKEMINEN JA KÄSITTELY

Lähetetyt ja vastaanotetut viestit tallentuvat yleensä automaattisesti omiin
kansioihinsa. Näiden lisäksi voit tehdä kansioita omien tarpeidesi mukaisesti.
Kansioiden luominen ja viestien lajittelu on tärkeä taito, koska muuten sinulle tärkeät
viestit voivat helposti hukkua vähemmän tärkeiden viestien joukkoon.

VIESTIEN LUKEMINEN

Kaikki sinulle saapuneet viestit tulevat Inbox (Saapuneet) -kansioon, ellet ole
erikseen luonut muita suodatussääntöjä. Lukemattomat viestit näkyvät yleensä
jollakin tavalla korostettuna.

Sähköpostiohjelmat tarkistavat saapuneet postiviestit lähes reaaliaikaisesti. Tarpeen
tullen voit kuitenkin tarkistaa postisi käsin klikkaamalla ohjelman Send/Receive
(Lähetä tai vastaanota) -välilehdeltä Send/Receive All Folders (Lähetä tai
vastaanota kaikki)  -painiketta. Sama onnistuu myös painamalla näppäimistön F9-
näppäintä.

VIESTIKANSIOT

Lähes kaikissa sähköpostiohjelmissa ja -tileissä on valmiiksi useita
sähköpostikansioita. Valmiiden kansioiden lisäksi voit luoda omia kansioita.

OHJELMILLE TYYPILLISET SÄHKÖPOSTIKANSIOT

Kansioiden nimet vaihtelevat hieman, mutta
useimmiten käytössäsi on ainakin seuraavat
kansiotyypit:

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Inbox (Saapuneet) – kaikki sinulle saapuneet
viestit
Drafts (Luonnokset) – sisältää luonnokset eli
keskeneräiset viestit
Sent tai Sent Items (Lähetetyt) – lähetetyt
viestit
Junk Email (Roskaposti) – palvelimen,
postiohjelman tai sinun itsesi suodattamat
roskapostiviestit
Deleted items tai Trash (Poistetut) –
poistettujen viestien roskakori (huom: eri asia kuin työaseman roskakori!)

OMIEN KANSIOIDEN JA SUODATUSSÄÄNTÖJEN LUOMINEN

On hyvä idea ohjata saapuvia posteja suoraan niille varattuihin kansioihin. Tämä on
kätevää etenkin, jos saat jatkuvasti paljon viestejä.

Raimo Keski-Vääntö on suodattanut esimerkkitieteen ja mysteeritieteiden
koulutusohjelmien opiskelijapostilistojen saapuvat viestit omiin
kansioihinsa. Tämä helpottaa Raimon postinlukua etenkin, koska
apulaislehtori Jacob Spammila lähettää mysteeritieteiden
koulutusohjelman listalle usein monta viestiä päivässä. Lisäksi Raimo
suodattaa turhantärkeät opiskeluun liittymättömät uutiskirjeet omaan
kansioonsa myöhempää perehtymistä varten.

KANSIOIDEN LUOMINEN

Eri ohjelmissa kansioiden luontitapa
vaihtelee hieman. Outlook-ohjelmassa voit
tehdä uuden kansion klikkaamalla Folder
(Kansio) -välilehden New Folder (Uusi kansio)
-painiketta. Kirjoita avautuvassa ikkunassa
kansiolle nimi ja valitse, minkä kansion alle uusi
kansio luodaan. Jos haluat luoda kansion
päätasolle, klikkaa tilisi nimeä ylimpänä
hierarkiassa. Kun olet nimennyt uuden kansion
ja valinnut sille sijaintipaikan, klikkaa OK-
painiketta.
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SUODATUSSÄÄNTÖJEN LUOMINEN

Jos haluat, voit suodattaa saapuvan postin automaattisesti tiettyyn kansioon.,
Klikkaat ensin viestiä, jonka haluat jatkossa suodattaa (esimerkiksi tietyn henkilön tai
automaatin lähettämää viestiä). Klikkaa sitten Home (Koti) -välilehdeltä auki Rules
(Säännöt) -valikko.

Jos haluat suodattaa kaiken samalta lähettäjältä saapuvan postin tiettyyn kansioon,
valitse Always Move Messages From.. (Siirrä aina viestit lähettäjältä…). Valitse
sitten sopiva kansio tai luo uusi klikkaamalla New (Uusi).

Jos haluat suodattaa postia esimerkiksi otsikon tai muiden ehtojen mukaan, valitse
Rules (Säännöt) -valikosta Create Rule (Luo sääntö), ja aseta haluamasi
suodatus..

Kun olet luonut uuden säännön, ohjelma kysyy, haluatko suodattaa myös
kaikki aiemmin saapuneet viestisi samoilla säännöillä.

Lisää ohjeita suodatussääntöjen tekemiseen löydät Helpdesk-sivustolta.

VIESTIEN SIIRTO KÄSIN ERI KANSIOIHIN

Voit siirtää viestejä haluamiisi kansioihin myös käsin: valitse haluamasi viesti (tai
useampi viesti klikkaamalla niitä Ctrl-näppäin painettuna pohjaan). Klikkaa sitten
hiiren oikealla painikkeella viestin päällä, klikkaa valikossa Move (Siirrä) ja valitse
haluamasi kansio.

Voit myös “raahata” siirrettävät viestit hiiren nappi pohjassa kohdekansioon (drag &
drop).

SÄHKÖPOSTIOHJELMAN ROSKAKORI

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/outlook2016_newfolder.jpg
https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/sahkoposti/outlook-2013-sahkoposti#-a-id-roskaposti-name-roskaposti-a-roskaposti


Viestien lukeminen ja käsittely | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-4-sahkoposti/viestien-lukeminen-ja-kasittely/[17.9.2019 16.14.49]

Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

1.1 Tietokoneen käyttö

Tietokoneen perusosat ja toimintaperiaate

Liitännät ja yhteydet

Sähköpostiohjelmissa on yleensä oma erillinen roskakori, johon voit siirtää viestejä. 
Useimmiten voit poistaa viestin joko raahaamalla sen roskakoriin tai painamalla
näppäimistön delete-näppäintä. Outlookissa poistetut viestit menevät oletuksena
Deleted Items (Poistetut viestit) -kansioon.

POISTETUN VIESTIN PALAUTTAMINEN

Koska viestit siirtyvät poiston yhteydessä yleensä roskakoriin eli poistettujen viestien
kansioon, voit tarvittaessa palauttaa ne käyttöösi – joskin sähköpostiohjelmasi
saattaa automaattisesti tuhota roskakorin sisällöt tietyn aikarajan jälkeen. Lisää tietoa
tästä löydät Helpdesk-sivustolta.

Outlookissa voit palauttaa viestin roskakorista, kun klikkaat palautettavaa viestiä ja
valitset Folder (Kansio) -välilehdeltä Recover Deleted Items (Palauta poistetut
tiedostot). Voit myös “raahata” palautettavan viestin hiiren avulla haluamaasi
kansioon.

ROSKAKORIN TYHJENTÄMINEN

Yleensä sähköpostiohjelma tyhjentää roskakorin automaattisesti tietyn ajan jälkeen.
Voit myös tyhjentää roskakorin itse. Roskakorin tyhjentämisen jälkeen viestien
palauttaminen on erittäin vaikeaa, ellei jopa täysin mahdotonta. Tarkista roskakorin
sisältö aina ennen kuin tyhjennät sen.

Kun haluat tyhjentää roskakorin Outlookissa, avaa Deleted items kansio. Valitse
Folder (Kansio) –välilehti ja klikkaa Empty Folder (Tyhjennä kansio) painiketta.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/sahkoposti/outlook-2013-sahkoposti#-a-id-palautus-name-palautus-a-poistettujen-viestien-palauttaminen
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LIITETIEDOSTOT

LIITETIEDOSTOT JA TIEDOSTOJEN JAKAMINEN

Liitetiedostot (Attachments) ovat mitä tahansa tiedostoja, jotka lähetetään tai
vastaanotetaan sähköpostiviestin liitteenä.

Älä lähetä turhia liitetiedostoja, koska ne vievät tilaa sekä sinun että vastaanottajan
postilaatikosta. Lisäksi liitteitä voi olla vaikea löytää postien seasta, eikä niitä voi
muokata postilaatikosta käsin.

Muista käyttää liitteissä tunnettuja tiedostomuotoja, jotta vastaanottaja saa liitteen
auki. Lue lisää tiedostotyypeistä materiaalin luvusta 1.2.

Jos mahdollista, kirjoita asiasi mieluummin viestin tekstikenttään tai linkitä
muualle verkkoon tallennettuihin tiedostoihin. Erilaiset tallennuspalvelut
(kuten Office 365 -paketin mukana tuleva OneDrive tai Funet Filesender)
soveltuvat tarkoitukseen yleensä paremmin. Tallennuspalveluissa on
paremmat mahdollisuudet oikeuksien hallintaan sekä tiedoston
monenkeskiseen muokkaukseen ja kommentointiin. Tällöin myös
ryhmätöiden tekeminen on helpompaa ja nopeampaa. Lisää tästä
kerrotaan materiaalin kakkosluvussa.

SUOSITELTAVA TIEDOSTOKOKO

Monet sähköpostiohjelmat blokkaavat kokonaan isokokoiset liitetiedostot , jotta liitteet
eivät tukkisi palvelimia tai postilaatikoita. Kokorajoite vaihtelee eri järjestelmissä (se
voi olla esimerkiksi 5 MB, 10 MB tai enemmän).

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
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Jos lähetät liian isokokoisen liitteen, viesti voi palata “bumerangina” takaisin sinulle
ilman, että sitä välitetään viestin vastaanottajalle. Syynä viestin voi olla esimerkiksi
vastaanottavan postipalvelimen rajoitus. Näin voi käydä myös, jos postipalvelin ei
hyväksy liitteen tiedostomuotoa.

LIITETIEDOSTOJEN KÄSITTELY

Voit vastaanottaa ja lähettää liitetiedostoja yleensä kaikilla sähköpostiohjelmilla.
Muista, että liitteiden mukana voit saada sähköpostiisi erilaisia viruksia: älä avaa
viestin liitettä, ellet ole varma sen sisällöstä!

LÄHETYS

Kun haluat lisätä liitetiedoston Outlookissa, luo ensin uusi sähköpostiviesti ja
klikkaamaa viesti-ikkunan Attach File (Liitä tiedosto) –painiketta. Ohjelma tuo
näkyviin tiedostojen valintaikkunan. Valitse haluamasi liitetiedosto ja paina Insert
(Liitä). Ohjelma lisää tiedoston viestiisi. Viestiin on kohteliasta kirjoittaa ytimekäs
saateteksti liitettä koskien (ks. seuraava kuva). Tämän jälkeen voit lähettää viestin
normaaliin tapaan.

Tunnistatviestin, jossa on liitetiedosto, paperiliittimen kuvasta tai muusta vastaavasta
symbolista.
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VASTAANOTTO JA AVAAMINEN

Voit avata liitetiedostot seuraavilla tavoilla:

tallenna liite tietokoneelle haluamaasi kansioon ja avaa se kansiosta käsin
avaa liite suoraan sähköpostiviestin liitekuvaketta klikkaamalla.

Parempi tapa on tallentaa liite ensin koneelle. Jos avaat liitteen suoraan, liite voi
avautua väärässä ohjelmassa, vain lukutilassa – tai jäädä kokonaan avautumatta.

Kun avaat liitetiedoston suoraan verkosta tai sähköpostiohjelmasta käsin, liitetiedosto
tallentuu oletuksena sähköpostiohjelmassa määritettyyn tilapäiskansioon. Muista
tallentaa liitetiedosto omaan työkansioosi, jos haluat muokata sitä!

Verkosta ja sähköpostin liitteistä avatut Office-tiedostot avautuvat
oletuksena vain lukutilassa. Jos haluat muokata liitetiedostoa, klikkaa
alla olevassa kuvassa näkyvää Enable Editing (Salli muokkaaminen) -
nappia.

Outlook-ohjelmassa tiedoston tallennus onnistuu, kun klikkaat liitetiedoston kuvaketta
hiiren kakkospainikkeella ja valitset avautuneesta valikosta Save as (Tallenna
nimellä).

EPÄILYTTÄVIEN LIITETIEDOSTOJEN KÄSITTELY

Jos epäilet, että liitetiedosto sisältää viruksen tai haittaohjelman, usein niin myös on.
Jos et ole varma, että liitetiedosto on turvallinen, poista viesti liitteineen. Muista
seuraavat asiat:

Tuttu lähettäjä ei ole tae liitetiedoston aitoudesta! Useat virukset osaavat
väärentää viestin lähettäjän nimen ja saattavat lähettää sinulle aidolta näyttäviä
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viestejä ja liitetiedostoja.
Viruksia sisältävät liitetiedostot on yleensä naamioitu houkutteleviksi ja
tunteisiin vetoaviksi: viestissä kerrotaan esimerkiksi tragediasta, rakkaudesta,
lottovoitosta tai muusta tunteisiin vetoavasta aiheesta, jotta erehtyisit avaamaan
liitteet.
Liitetiedostojen käsittelyssä turvallisinta on olla epäileväinen ja pohtia,
perusteleeko viestin lähettäjä lähettämänsä liitetiedoston sisällön
uskottavasti. Viestin kieli, lähettäjä tai liitetiedoston kuvake on helppo
väärentää. Jopa suomenkielinen ja ystävältäsi tuleva viesti voi sisältää viruksia!

Useat postijärjestelmät (myös HY:llä) estävät tiettyjen tiedostotyyppien
lähettämisen ja vastaanottamisen. Pois rajattuja tiedostotyyppejä ovat
yleensä mm. useat ohjelmatiedostot, joiden tiedostopääte voi olla
esimerkiksi exe, bat, com, scr, vbf tai pif. Tarkista aina, minkä tyyppisestä
liitetiedostosta on kysymys! Ole myös erityisen varovainen niiden liitteiden
kanssa, joissa on kaksi eri tiedostotunnistetta: ensimmäinen tunniste on
useimmiten hämäystä, jolla sinut yritetään huijata luulemaan tiedostoa
aidoksi. Kahdella tiedostotunnisteella nimetty tiedosto voisi olla nimeltään
esimerkiksi: Photo of my girlfriend.jpeg.exe
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VIESTIEN LAJITTELU JA HAKU

Lähes kaikissa sähköpostiohjelmissa voit järjestellä kansioissa olevia viestejä eri
lajittelukriteerien perusteella ja etsiä viestejä esimerkiksi hakusanan perusteella.

VIESTIEN LAJITTELU

Voit lajitella saamiasi viestejä klikkaamalla viestien yläpuolella näkyviä sarakkeita
kuten Subject (Aihe), From (Lähettäjä) tai Received (Saapunut) (ks. seuraava
kuva). Jos klikkaat esimerkiksi Received-painiketta, ohjelma järjestää viestit
saapumispäivämäärän mukaan.

Jos napsautat samaa painiketta uudelleen, järjestää ohjelma viestit käänteiseen
järjestykseen. Sama periaate pätee yleensä myös muihin vastaaviin painikkeisiin.

VIESTIEN ETSIMINEN

Voit tehdä nopean haun auki olevasta viestikansioista Outlookin hakutoiminnolla.
Hakukenttä on viestinäkymässä postilistauksen yläpuolella näkyvä laatikko, jossa
lukee Search Current Mailbox (Haku: Nykyinen postilaatikko).

Kun kirjoitat etsimäsi asian hakuruutuun, ohjelma suodattaa viestinäkymään hakua
vastaavat viestit. Pääset takaisin normaalinäkymään, kun napsautat hakukentän
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oikeassa reunassa olevaa ruksia tai valikkorivin Close Search (Sulje haku) -
painiketta.
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ROSKAPOSTI JA KALASTELUVIESTIT

Roskapostilla eli spämmillä (Spam) tarkoitetaan satunnaisille vastaanottajille
massapostitettuja viestejä.

Roskapostiviestien lähettäjät käyttävät yleensä verkkosivuilta poimittuja osoitteita.
Roskapostit ovat ärsyttäviä ja niiden hallintaan kuluu paljon aikaa. Lisäksi roskapostin
mukana voi levitä haittaohjelmia, esimerkiksi viruksia ja matoja (lisätietoa viruksista).

Roskapostiviestien sisältö vaihtelee suuresti. Usein ne ovat jonkin tuotteen,
verkkopalvelun, rahankeruutavan tai esimerkiksi rikastumismenetelmän mainoksia.
Yleisimpiä roskapostin tunnusmerkkejä ovat lisäksi seuraavat ominaisuudet:

lähettäjä on sinulle täysin tuntematon
viestin otsikko on kirjoitettu englanniksi
viestin otsikko tai teksti sisältää roskapostia suodattavien palvelimien
huijaamiseksi erityismerkkejä, esimerkiksi “Sensattional revolution in meedicine!
Clisk h`ere”
Viestin otsikossa on RE ikään kuin se olisi vastaus aikaisempaan viestiin
Viestissä on HTML-muodossa oleva liitetiedosto
Viesti alkaa “This is not spam”-lauseella.

TUNNUSTEN KALASTELU

Oma lukunsa ovat astetta pidemmälle menevät huijausviestit, joilla huijarit yrittävät
onkia ihmisten henkilötietoja tekeytymällä esimerkiksi posti- tai käyttölupaylläpitäjiksi
tai tietotekniikkatueksi. Tällaista rikollista toimintaa kutsutaan nimellä tunnusten
kalastelu eli phishing.
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Yliopistolaistenkin henkilötietoja yritetään toistuvasti onkia rikollisin keinoin.

Ylläpidon ponnisteluista huolimatta tällaisia viestejä pääsee joskus läpi käyttäjien
sähköpostilaatikoihin asti, ja aina niihin myös joku lankeaa. Usein kalasteluviestien
kieli on varsin kömpelöä, mutta ne voivat olla myös sujuvalla suomella kirjoitettuja.

Paras keino verkkohuijausten torjumiseksi on se, ettet ikinä luovuta salasanaasi
kenellekään. Minkä tahansa palvelun oikea ylläpito osaa ratkaista ongelmasi ilman
salasanaasi. Lisää tietoa verkkohuijauksista löydät tietoturvaa käsittelevästä luvusta.
Jos joudut kalasteluyrityksen kohteeksi, ilmoita siitä yliopiston sähköpostiylläpidolle
tällä sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

OMAN OSOITTEEN VARJELU ROSKAPOSTILTA

Parhaiten vältyt roskapostilta, kun et lisää ensisijaista sähköpostiosoitettasi erilaisille
verkkosivuille tai mainospostituslistoille. Jos sähköpostiosoitteesi kertominen jossakin
on välttämätöntä, voit esittää sen muutetussa muodossa (esim. raimo piste keski-
vaanto at-merkki helsinki piste fi) tai tekemällä tekstimuotoisesta osoitteestasi pienen
valokuvan. Tällöin järjestelmät, jotka etsivät osoitteita roskapostittajille erilaisilta
sivustoilta, blogeista jne., eivät tunnista osoitettasi sähköpostiosoitteeksi.

Alla muutamia ohjeita siltä varalta, että saat roskapostia:

Älä lähetä roskapostin lähettäjälle vastausta, sillä näin roskapostin levittäjät
saavat varman tiedon siitä, että joku todella lukee osoitteeseesi lähetettyjä
viestejä.
Usein roskapostiviestissä tarjotaan mahdollisuutta poistaa osoite
postituslistalta. Ole kuitenkin epäileväinen poistotoiminnon tarjoamista kohtaan,
sillä pahanilkiset roskapostittajat käyttävät tapaa osoitteen toiminnan
tarkistamiseen.
Älä avaa roskaposteissa olevia linkkejä tai kuvia. Linkkiin tai kuvan
osoitteeseen on voitu lisätä tunniste, joka kertoo roskapostin lähettäjälle
sähköpostiosoiteen, josta kuvaa katsotaan.
Ole erittäin epäileväinen roskaposteissa esitettyjä tarjouksia kohtaan: useat
tuntemattomista osoitteista saapuvista tarjouksista ovat laittomia. Ole realisti:
jos tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se lähes aina myös on sitä.
Ketjukirjeet lasketaan roskapostiksi, joten älä lähetä ketjukirjeitä eteenpäin.

ROSKAPOSTIN AUTOMAATTINEN SUODATUS

Useissa sähköpostiohjelmissa on mahdollisuus suodattaa roskapostia lähettäjän
mukaan tai automaattisesti. Tietotekniikkakeskuksen sivuilta löydät lisätietoa
roskapostin suodattamisesta Outlook-ohjelmalla.
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Suurin osa roskapostista suodattuu pois jo postipalvelimella. Helsingin yliopiston
sähköpostissakin on tällainen suodatin. Palvelimella tapahtuvan keskitetyn
roskapostitunnistuksen ansiosta laatikkoosi tulee vähemmän roskapostia.

Koska suodatus on automaattista, on olemassa pieni mahdollisuus, että
automaatti luokittelee asiallisia sähköposteja roskapostiksi. Siksi sinun
kannattaakin aina välillä käydä vilkaisemassa roskapostikansiota (Junk)!
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LUVUN 1.4 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – Sähköpostiohjelmat

1. Asenna tietokoneellesi tai laitteellesi jokin sähköpostiohjelma oppimateriaalin
sekä Helpdesk-sivuston ohjeiden mukaisesti.

2. Luo sähköpostiohjelmaan sähköpostitili ja aseta tiliin sen edellyttämät tiedot.
3. Kirjaudu yliopiston sähköpostiisi. Kokeile toimiiko kaikki oikein kirjoittamalla

testiviesti itsellesi!

HARJOITUS 2 – Viestien lähettäminen

Useat seuraavista tehtävistä edellyttävät sähköpostiohjelman asentamista
harjoituksen 1 mukaisesti. Jos sinulla ei ole omaa sopivaa laitetta, ohita sitä
edellyttävät tehtävät.

1. Mitä eroa on tekstimuodossa ja html-muodossa lähetetyillä viesteillä?
2. Luo sähköpostiohjelmaasi allekirjoitus.
3. Kokeile näkyykö allekirjoitus oikein lähettämällä viesti itsellesi.

HARJOITUS 3 – Viestien luku ja arkistointi kansioihin

Tee seuraavat harjoitukset vain, jos käytössäsi on tietokone tai mobiililaite, ja jos olet
asentanut siihen sähköpostiohjelman harjoituksen 1 mukaisesti.

1. Tarkista, onko sähköpostiohjelmasi roskakorissa viestejä. Jos roskakorissa on
poistettavia viestejä, tyhjennä roskakori.

2. Luo sähköpostiohjelmaasi kansioita opiskeluasi, harrastuksiasi ja ystäviäsi
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varten.

HARJOITUS 4 – Liitetiedostojen käsittely

1. Mitä tiedostotyyppejä voit lähettää sähköpostiohjelmilla?
2. Vastaanottaessasi liitetiedostoja, mihin Windows-tietokoneissa käytettyihin

ohjelmatiedostotyyppeihin liittyy erityisesti käyttöriskejä? Miksi?
3. Kokeile lähettää esimerkiksi itsellesi tai ystävällesi liitetiedosto (valitse

lähetettävä tiedosto itse). Tarkista ennen viestin lähetystä liitetiedoston koko:
jos koko on huomattavan suuri, pakkaa tiedosto ennen lähettämistä tai harkitse
liitetiedoston koon pienentämistä muilla keinoin (jos liite on valokuva, voit mm.
pienentää kuvaa).

HARJOITUS 5 – Viestien lajittelu ja etsintä

1. Lajittele Inbox (Saapuneet) -kansion viestit siten, että vanhin niistä on
ylimpänä.

2. Lajittele em. kansion viestit lähettäjän mukaan nousevaan aakkosjärjestykseen.
3. Etsi kaikki joltakin tietyltä henkilöltä sinulle saapuneet viestit.

HARJOITUS 6 – Roskaposti

1. Tarkista sähköpostiohjelmastasi löytyvä roskapostikansio (Spam, Junk tai
Junk Email) ja varmista, ettei sinne ole päässyt tärkeitä viestejä.

VASTAUKSET

HARJOITUS 2 – Viestien lähettäminen

1. Tekstimuodossa lähetetty viesti ei sisällä html-viestille tyypillisiä
muotoilumahdollisuuksia. Tekstimuotoinen sähköpostiviesti vie kuitenkin html-
viestiä vähemmän tallennustilaa, ja tekstimuotoisten viestien toimivuus on usein
html-viestejä parempi.

HARJOITUS 4 – Liitetiedostojen käsittely

1. Voit lähettää periaatteessa mitä tahansa tiedostotyyppejä. Useat organisaatiot
kuitenkin estävät tietyntyyppisten liitteiden lähettämisen tai vastaanottamisen
(näitä tiedostotyyppejä ovat usein mm. ohjelmatiedostot).

2. Exe, bat, com, scr, vbf ja pif ovat erityisen vaarallisia liitetiedostotyyppejä, sillä
ne voivat sisältää tietokoneessa suoritettavia ohjelmia. Huomaa, että em.
tiedostyyppien lisäksi myös monet muut tiedostotyypit ovat vaarallisia (lue lisää
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Tämän osion opiskeltuasi osaat käyttää yliopiston sinulle tarjoamia
tietotekniikkapalveluita. Saat perustiedot muun muassa käyttöluvista,
kotihakemistoista, sähköpostista, kalenterista ja muista pilvipalveluista, opintojen
omatoimisesta seuraamisesta, opintojen suunnittelemisesta sekä yliopiston monista
verkkopalveluista.
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2.1 KÄYTTÖLUVAT JA KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

Kun aloitat opinnot Helsingin yliopistossa, sinulle myönnetään käyttölupa
yliopiston tietotekniseen ympäristöön. Käyttölupa sisältää paitsi oikeuden käyttää
yliopiston tietoteknisiä järjestelmiä, myös välttämättömät tiedot sinusta sekä
käyttöoikeutesi voimassaolosta. Käyttölupasi tiedoista käy ilmi esimerkiksi se, milloin
sinun on vaihdettava salasanasi, jotta se ei vanhene. Käyttölupaan liittyy aina
henkilökohtainen käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus ja salasana yhdessä muodostavat
avaimen, jolla voit kirjautua siihen järjestelmään, johon sinulla on käyttölupa.
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KÄYTTÖLUVAN HYÖDYT SINULLE

Kun saat Helsingin yliopiston käyttöluvan, saat käyttöoikeuden useisiin yliopiston
palveluihin. Näitä palveluita ovat muun muassa tietokoneet eri kampuksilla,
henkilökohtaiset kotihakemistot, sähköposti, tulostus sekä muut yliopiston
verkkopalvelut.

SÄHKÖPOSTI, KALENTERI JA TALLENNUS PILVEEN

HY:n käyttöluvalla saat käyttöösi yliopiston sähköpostiosoitteen ja kalenterin. Kaikki
etunimi.sukunimi@helsinki.fi -muotoiset sähköpostiosoitteet kuuluvat samaan
järjestelmään. Voit lukea yliopiston sähköpostia sähköpostiohjelmalla tai selaimen
kautta OWA-sovelluksella.

Sähköposti ja kalenteri ovat osa HY:n Office 365 -palvelua, jonka mukana saat
käyttöösi myös OneDrive-pilvitallennustilan ja monta muuta hyödyllistä ominaisuutta.
Lisäksi voit asentaa Office-ohjelmat omille laitteillesi.

KOTIHAKEMISTO

Yliopiston käyttölupaan liittyy henkilökohtaista tallennustilaa eli ns. kotihakemisto
yliopiston omalla verkkolevyllä. Kotihakemisto löytyy yliopiston koneilta Z-kirjaimella
merkittynä verkkolevynä. Kotihakemistoa voi käyttää myös mistä vain omalla
laitteella.

Jos sinulla on unix-tunnus, löydät kotihakemistosi unix-palvelimelta.

MUUT YLIOPISTON VERKKOPALVELUT
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Tilat ja laitteet

Toiminta tietotekniikkatiloissa

Käyttölupa antaa oikeuden myös muiden opiskelijoille tarkoitettujen palveluiden
käyttöön. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Opintoni, eli opiskelijan etusivu
kurssisivuineen, oppimisympäristöt kuten Moodle, wikit, blogit sekä kymmenet muut
yliopiston omat palvelut.

YLIOPISTON TIETOKONEET JA TILAT

Yliopiston käyttäjätunnuksilla pääset kirjautumaan yliopiston yleisten tilojen
tietokoneisiin. Voit  hakea joihinkin tiloihin yökäyttöavaimen, jolla pääset sisään myös
varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella Näistä löydät lisää tietoa luvusta 2.2.

TULOSTAMINEN

Jokaisella kampuksella on opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja tulostimia. Voit
tulostaa kaikilla monitoimilaitteilla, joissa on Unigrafian tarra. Tulostamista varten
sinun pitää ostaa tulostussaldoa Unigrafian saldokaupasta osoitteessa
http://tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo/. Tarkempia ohjeita tulostukseen löytyy myös
Helpdesk-sivustolta.

https://student.helsinki.fi/
http://tulostus.unigrafia.fi/tulostussaldo/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5040
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KÄYTTÖLUPA

Kun aloitat opinnot, allekirjoitat
sitoumuksen, jolla suostut
käyttämään yliopiston
tietoteknisiä laitteita annettujen
sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti. Tämä on helpointa
tehdä verkossa sähköisten
käyttölupien aktivointipalvelussa. Tämän jälkeen näet käyttölupasi koosteena, josta
käyvät ilmi sinulle myönnettyjen valtuuksien yksityiskohdat (esimerkiksi
käyttäjätunnuksesi).

Huomaa, että voit käyttää sähköistä aktivointipalvelua, jos sinulla on a) suomalainen
henkilötunnus sekä b) suomalaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai
poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti. Jos sinulla ei ole näitä, ota yhteyttä
Helpdeskiin.

KÄYTTÄJÄTUNNUS

Kun aktivoit käyttölupasi, saat etu- ja sukunimesi kirjaimista muodostetun
käyttäjätunnuksen. Alla olevassa kuvassa näet esimerkkiopiskelija Raimo Keski-
Väännön käyttäjätunnuksen tiedot:
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Käyttäjätunnuksellasi voit kirjautua yliopiston eri palveluihin. Älä käytä
sähköpostiosoitettasi kirjautumistunnuksena: sähköpostiosoite ja
käyttäjätunnus ovat eri asioita!

ERI JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖLUVAT

Saat aluksi käyttöluvan todennäköisesti vain yhteen järjestelmään. Mikäli opintosi
tätä edellyttävät, voit kuitenkin saada käyttölupia muihinkin järjestelmiin.

Yliopiston käyttäjätunnus eli AD-tunnus: kaikkien opiskelijoiden ensisijainen
käyttäjätunnus on ns. AD-tunnus, jolla kirjaudutaan yliopiston koneille sekä
kaikkiin yleisimpiin verkkopalveluihin, kuten sähköpostiin sekä WebOodiin.
Muut tunnukset: Saatat joskus tarvita myös testitunnuksia,
konferenssitunnuksia tai yhteiskäyttöisiä ryhmätunnuksia. Näitä voi hakea
eLomakkeella. HY:n ulkopuolisille vierailijoille on tarjolla vierailijatunnus, jolla on
pääsy yliopiston avoimeen langattomaan verkkoon sekä kirjastotietokantoihin.
Lisäksi joillain kampuksilla ja koulutusohjelmilla on omia, suljettuja järjestelmiä,
kuten tietokoneluokkia, joihin kirjautuaksesi saatat tarvita erillisen käyttöluvan.
Näistä saat lisää tietoa kyseisten koulutusohjelmien ja tilojen ylläpitäjiltä.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71855/lomake.html
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5017
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SALASANOJEN HALLINTA

Käyttölupaasi liittyvä käyttäjätunnus ei ole salaista tietoa, mutta siihen liittyvä
salasana sen sijaan on. Salasana on henkilökohtainen “avain”, jolla varmennetaan,
että käyttäjätunnuksen käyttäjänä olet juuri sinä eikä esimerkiksi naapurisi. Sinun on
ehdottomasti pidettävä salasanasi salassa., Et saa antaa sitä koskaan kenellekään!
Vaikka itse luottaisitkin varauksetta toiseen henkilöön, hänellä ei ole kuitenkaan
oikeutta käyttää HY:n sinulle myöntämää käyttäjätunnustasi.

Salasanan antaminen toiselle on vakava käyttösääntöjen rikkomus. Jos
annat salasanasi toiselle, saatat menettää kokonaan käyttöoikeuden
yliopiston tietojärjestelmiin. Järjestelmien ylläpitäjät eivät koskaan vaadi
sinua kertomaan salasanaasi. Ylläpitäjät pystyvät
selvittämään mahdolliset ongelmat ilman salasanaasi. Jos siis joku
kyselee salasanaasi esimerkiksi järjestelmän ylläpitäjänä, kyseessä on
huijausyritys.  Älä koskaan kerro salasanaasi, vaan kerro kyselystä heti
Helpdeskiin.

ALOITUSSALASANA

Löydät ensimmäisen salasanasi käyttölupakoosteesta, jonka saat käyttölupasi
aktivoinnin lopuksi. Tietoturvasyistä sinun on vaihdettava saamasi
aloitussalasana heti ensimmäisellä käyttökerralla. Kaikki kirjautumista vaativat
palvelut eivät välttämättä toimi kunnolla ennen kuin vaihdat aloitussalasanasi.

Voit vaihtaa salasanasi kahdella eri tavalla:

HY:n työasemakoneella painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Del ->
Change Password
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Missä tahansa maapallolla käyttämällä tietotekniikkakeskuksen verkkosivuilta
löytyvää työkalua.

Tarkemmat ohjeet löydät Helpdesk-sivustolta.

MILLAINEN ON HYVÄ SALASANA?

Nyrkkisääntönä hyvä salasana on sellainen, jonka sinä muistat helposti, mutta jota
kukaan muu ei pysty arvaamaan. Se ei saa muistuttaa liikaa aiemmin tai muissa
palveluissa käyttämiäsi salasanoja. Hyvä salasana on tarpeeksi pitkä (vähintään 10
merkkiä), eikä se löydy sellaisenaan sanakirjasta.

Jokaisessa palvelussa tai järjestelmässä on salasanoille tiettyjä erityisvaatimuksia.
Näin on myös Helsingin yliopistossa. HY:n käyttäjätunnuksen salasanassa täytyy olla
isojen ja pienten kirjainten lisäksi mm. vähintään yksi numero. Hyvistä ja huonoista
salasanoista kerrotaan lisää tietoturvaluvussa.

JOS UNOHDAT SALASANASI

Jos salasanasi on päässyt unohtumaan, voit luoda itsellesi uuden väliaikaisen
salasanan yliopiston sähköisessä salasanan resetointipalvelussa. Kun käytät
palvelua, tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen sekä verkkopankkitunnuksen,
mobiilivarmenteen tai poliisin myöntämän sähköisen henkilökortin. Sinun pitää
vaihtaa myös resetointipalvelun antama väliaikainen salasana itse keksimääsi!

JOS SALASANASI VANHENTUU

Yliopiston käyttäjätunnuksen salasana on voimassa yhden vuoden (täsmällisemmin
365 päivää). Saat automaattisen muistutuksen hieman ennen ajan umpeutumista,
jos et ole vaihtanut salasanaasi jo aikaisemmin. Tietoturvasyistä salasana kannattaa
vaihtaa useammin kuin kerran vuodessa. Voit vaihtaa salasanasi osoitteessa
https://www.helsinki.fi/salasana.

Salasanan vaihtaminen hyvissä ajoin kannattaa, koska vanhentuneella
salasanalla et pysty kirjautumaan käytännössä mihinkään HY:n
palveluun. Vanhentuneen salasanan vaihtaminen onnistuu vain
resetoimalla se ensin verkkopankkitunnuksilla tai tunnistautumalla ID
point –palvelupisteessä!

http://www.helsinki.fi/salasana
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5024
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25968
https://www.helsinki.fi/salasana
https://www.helsinki.fi/salasana
https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/kirjautuminen-ja-yhteydet/unohtuneen-salasanan-vaihtaminen
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7002
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KÄYTTÖLUVAN JA SALASANAN VOIMASSAOLO

Tärkein tietolähteesi omiin käyttölupiisi liittyen on “Omien käyttölupien tiedot” -
lomake, jota voit tarkastella tietotekniikkakeskuksen Helpdesk-sivustolla. Sieltä näet
esimerkiksi omat käyttäjätietosi sekä käyttölupasi eli käyttäjätunnuksesi
päättymispäivän.

KÄYTTÖLUVAN JATKUMINEN

Normaalisti käyttölupa jatkuu automaattisesti, kun ilmoittaudut läsnäolevaksi
yliopistolle. Luvan voimassaoloaika riippuu siitä, ilmoittaudutko läsnäolevaksi koko
lukuvuodeksi vaiko vain toiseksi lukukaudeksi.

 Läsnä  Lupa voimassa

 Koko lukuvuoden  30.9. asti

 Vain syyslukukauden  31.1. asti

 Vain kevätlukukauden  30.9. asti

Muista että käyttölupa ja salasana ovat eri asioita. Käyttöluvan jatkuminen ei pidennä
salasanasi voimassaoloaikaa!

SALASANAN VOIMASSAOLO

Yliopiston käyttöluvan salasanan voimassaoloaika on yksi vuosi.  Jos olet saanut
laitokselta tai tiedekunnalta muita käyttäjätunnuksia, niiden  salasanojen
voimassaoloaika saattaa vaihdella. Näistä saat tiedon aina kunkin tunnuksen
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myöntäneeltä taholta.

Muista huolehtia itse, ettei salasanasi pääse vanhentumaan tai
unohtumaan! Jos näin käy,
– nollaa salasanasi sähköisessä resetointipalvelussa tai
– todista henkilöllisyytesi ID Point-pisteessä ja soita Helpdeskiin.

Voit toki parantaa tietoturvaa ja vaihtaa salasanasi useamminkin kuin vain kerran
vuodessa.

KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN LUKKIUTUMINEN

Mikäli kirjoitat väärän tai vanhentuneen salasanan useampia kertoja peräkkäin,
käyttäjätunnuksesi menee lukkoon. Kun tunnus on lukossa, et voi enää kirjautua
yliopiston palveluihin, vaikka kirjoittaisit salasanan oikeinkin.

Yleensä tunnus vapautuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua. Jos et edelleenkään
muista omaa salasanaasi, tai se on päässyt vanhentumaan, nollaa salasanasi
resetointipalvelussa tai asioi ID Point -palvelun kautta Helpdeskissä (ks. linkit yllä).

 

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5001
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3176
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KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VELVOLLISUUTESI

VASTUU TIETOTURVASTA

Vastuu tietoturvasta on jokaisella. Yliopistoyhteisön jäsenenä olet velvollinen
noudattamaan yliopiston johdon hyväksymiä käyttösääntöjä ja tietoturvaohjeita
(lisätietoa tietoturvasta).

KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Kun saat käyttöluvan, allekirjoitat sitoumuksen, jossa lupaudut käyttämään yliopiston
järjestelmiä ja laitteita  sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Tietotekniikan käyttöä koskevat
säännöt löytyvät käyttösäännöistä. Lisäksi joistakin tietotekniikkapalveluista, kuten
Office 365 -järjestelmästä, on annettu erikseen ohjeita ja sääntöjä. Käyttösäännöt
koskevat kaikkea toimintaa yliopiston käyttäjätunnuksilla tai yliopiston verkossa. Lue
käyttösäännöt ja muista, että sinun odotetaan toimivan niiden mukaan ilman erillistä
kehotusta tai ilmoitusta! Käyttösääntöjen pohjana on kolme yleisperiaatetta:

1. ANNA KAIKILLE MAHDOLLISUUS ASIALLISEEN KÄYTTÖÖN

Käyttölupasi on periaatteessa ensisijaisesti tarkoitettu opiskelusi tukemiseksi eikä
esimerkiksi harrastus- tai vapaa-ajankäyttöön. Kohtuullinen oma käyttö on toki
sallittua. Sen sijaan yliopiston järjestelmien käyttö kaikenlaisiin kaupallisiin tai
poliittisiin tarkoituksiin on kielletty. Käyttölupasi on tarkoitettu vain sinulle. Et saa
luovuttaa käyttäjätunnustasi kenenkään muun käyttöön, etkä saa antaa kenenkään
käyttää yliopiston palveluita sinun käyttäjätunnuksellasi.

Voit ajatella tilannetta siltä kannalta, että vaikka oletkin yksittäinen käyttäjä, tekosi
vaikuttavat suoraan tai välillisesti kokonaisuuden toimintaan. Yliopisto on täynnä
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yksittäisiä käyttäjiä, joiden kaikkien toiminta on merkityksellistä.

Immanuel Kantin kategorinen imperatiivi on hyvä ohje myös tietoteknisten
järjestelmien yhteiskäyttöön: “Toimi aina vain sellaisen
maksiimin mukaisesti, jonka voisit aidosti toivoa tulevan yleiseksi laiksi,
jota kaikki muutkin noudattaisivat.”

2. ÄLÄ AIHEUTA HAITTAA MUILLE

Käyttäjä voi aiheuttaa haittaa muille käyttäjille joko tahallisesti tai
ajattelemattomuuttaan. Häviävän pieni osa käyttäjistä haittaa tahallaan toisten
käyttäjien toimintaa, mutta yhdenkin käyttäjän ajattelemattomuudesta toisille koituva
haitta saattaa olla yhtä merkittävä kuin tahallinenkin:esimerkiksi jos puhut puhelimeen
sellaisessa tilassa, jossa muut työskentelevät, häiritset varmasti muita. Siirry siis
puhelun ajaksi muualle.

Saatat haitata muiden käyttäjien toimintaa myös, jos varaat yksin ryhmätyötilaa
 pitkiksi ajoiksi tai käytät yliopiston tietokonetta muuhun kuin opiskeluun (kuten
pelaamiseen tai naamakirjan selaamiseen).

Samoin esimerkiksi sähköpostilistoja tulee kunnioittaa: yksittäisellä ainejärjestölistalla
voi olla satoja vastaanottajia, joten harkitse mitä lähetät ja minne.

Yllä mainittu pätee myös HY:n palveluiden yksityiseen käyttöön.
Tallennustilojen, sähköpostin ja muiden palveluiden käyttö omaan,
yliopistoon liittymättömään toimintaan on sallittua, kunhan se ei haittaa
muuta järjestelmän käyttöä!

 

3. KUNNIOITA YKSITYISYYDEN SUOJAA

On selvää, että yksityisasiat eivät kuulu muille ja että mm. tietomurrot sähköpostiin tai
toisen käyttäjän kotihakemistoon ovat jo Suomen lainkin mukaan kiellettyjä. Joskus
saatat kuitenkin saapua tietokoneelle, jonka edellinen käyttäjä on unohtanut kirjautua
ulos. Tällaisessa tilanteessa kirjaa toinen henkilö välittömästi ulos ja kirjaudu sisään
omilla tunnuksillasi ennen kuin aloitat työskentelyn. Muista, että toisen henkilön
käyttäjätunnuksen käyttäminen on automaattisesti käyttösääntöjen vastaista, ja se voi
tapauksesta riippuen olla myös rikollista.

Käyttösääntöihin liittyviä toimintaohjeita ja rajoituksia:
 
– Älä häiritse muita käyttäjiä.
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– Järjestelmään kirjautuminen väärillä tunnuksilla sekä oman tunnuksen
valtuuksien ylittäminen tai sen yrittäminen on kielletty.
– Älä luovuta salasanojasi muille missään tilanteessa.
– Mahdollisten tietoturvaheikkouksien etsiminen ja käyttäminen on
kielletty.
– Järjestelmiin murtautuminen tai murron yritys on kielletty.
– Älä levitä asiattomia joukkopostituksia, ketjukirjeitä tai tietokoneviruksia.
– Ohjelmien tai tiedostojen luvaton kopiointi, hallussapito ja levittäminen
sekä laittomien kopioiden tallennus HY:n järjestelmiin on kiellettyä.

Käyttösäännöissä selvitetään myös väärinkäytökset ja niiden seuraamukset.
Väärinkäyttötapauksissa sovelletaan ensisijaisesti yliopiston omia selvitys- ja
rajoitustoimia. Esimerkiksi käyttäjätunnus voidaan sulkea, jos on perusteltu epäily
väärinkäytöksestä tai tietoturvan vaarantumisesta. Vakavissa tapauksissa yliopisto
voi antaa asian viranomaisten tutkittavaksi.
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LUVUN 2.1 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – Salasanojen hallinta

1. Pohdi: ovatko salasanasi, joita käytät internetin eri palveluissa, turvallisia?
2. Jos joku salasanasi on esimerkiksi a) oma nimesi + syntymävuotesi, b)

lemmikkisi nimi, c) sosiaaliturvatunnuksesi, d) syntymäpäiväsi+vuotesi tms.,
vaihda em. huonot salasanat saman tien turvallisiin, lauseisiin perustuviin
salasanoihin.

HARJOITUS 2 – Käyttölupatietojen hallinta

1. Etsi paikka, mistä löydät tarkempaa tietoa käyttöluvastasi
2. Selvitä, milloin käyttölupasi vanhenee.

HARJOITUS 3 – Käyttölupiin liittyvät velvollisuudet

Mieti, mitä käyttösääntöjen kohtaa tai kohtia rikkoo henkilö, joka

1. Ei huolehdi kannettavan tietokoneensa turvallisuuspäivityksistä ja joka sitten
kytkee viruksen saastuttaman koneensa avoimiin verkkoihin?

2. Imuroi ns. vertaisverkosta (esimerkiksi torrent-ohjelmilla) laittomasti elokuvia
omalle tietokoneelleen yliopiston verkossa?

3. Pelaa nettishakkia yliopiston koneilla?
4. Tekee tarjouspyyntöjä ja tulostaa firmansa kuitteja yliopiston koneilla?

VASTAUKSET
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Helsingin yliopistolla on sekä tietotekniikkakeskuksen että tiedekuntien ylläpitämiä
tietotekniikkatiloja. Tilojen käyttöoikeudet eroavat toisistaan jonkin verran.
Tietotekniikkakeskus ylläpitää suurinta osaa yliopiston yhteisistä
tietotekniikkapalveluista. Koneiden ja laitteiden lisäksi tarjolla on mittava valikoima
erilaisia verkkopalveluita sekä ohjeistusta niiden käyttöön. Neuvontaa on saatavilla
verkossa, puhelimitse sekä sähköpostitse.

Kannattaa huomata, että  tietotekniikkakeskuksen ylläpitämissä tiloissa varustelu ja
ohjelmistotarjonta on suhteellisen yhtenäistä, mutta tiedekuntien tiloissa tarjonta
saattaa vaihdella.
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TILAT JA LAITTEET

TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN YLLÄPITÄMÄT TILAT

Yliopistolaisena käytössäsi on työskentelytiloja suurista keskuksista yksittäisiin
pikatyöpisteisiin. Tarjolla on yhteensä noin 600 työpistettä. Tilat ovat kaikkien niiden
käytettävissä, joilla on voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus. Myös yliopiston
kirjaston toimipisteissä on kaikille yliopistolaisille tarkoitettuja tietokoneita.

Useissa tiloissa on ID Point -piste, jonka avulla voit hoitaa opiskeluun liittyviä
käyttölupa-asioita.

Tilojen palveluihin ja aukioloihin voit tutustua Flammassa.

TILOJEN VARUSTELU

Suurin osa tiloista on varustettu perustietokoneilla. Joissain tiloissa on lisäksi
muutamia paremmin varusteltuja koneita, joissa voit käyttää esimerkiksi skanneria,
taitto-ohjelmia ja kuvankäsittelyohjelmia. Näitä koneita löytyy mm. Aleksandrian 4.
kerroksesta.

Lähes kaikki koneet ovat Windows-käyttöjärjestelmällä toimivia PC:itä. Löydät
lisätietoa tiloista ja laitteista Flammassa. Lähes kaikissa tiloissa on maksullisia
tulostinlaitteita, joilla voi myös skannata ilmaiseksi töitä sähköpostiin.

YÖKÄYTTÖ

Voit käyttää osaa tietotekniikkakeskuksen ylläpitämistä tiloista myös normaalien
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https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3176
https://flamma.helsinki.fi/group/tilat/tietotekniikan-opetus-ja-tyoskentelytilat
https://flamma.helsinki.fi/group/tilat/tietotekniikan-opetus-ja-tyoskentelytilat
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Tilat ja laitteet

aukioloaikojen ulkopuolella. Tällaiset tilat ovat avoinna klo 07.00–01.00 muutamia
poikkeuksia lukuunottamatta. Tällaisten tilojen käyttöä varten tarvitset erillisen
magneettiavaimen, jonka saat käyttölupapalvelusta. Jos olet Läsnäoleva opiskelija,
voit hakea magneettiavainta käyttölupatoimistosta. Jotta saat avaimen, sinulla pitää
olla voimassaoleva käyttölupa johonkin yliopiston tietokonejärjestelmistä. Tarkempia
ohjeita yökäyttötiloista ja magneettiavaimen hankinnasta löydät Helpdesk-sivustolta.

RYHMÄTYÖTILAT

Opiskelijoiden käyttöön on tarjolla myös erilaisilla laitteistoilla varustettuja,
opiskelukäyttöön varattavia ryhmätyötiloja. Ryhmätyötiloista ja niiden varustelusta
löydät lisää tietoa kirjaston sivuilta. Näiden ryhmätyötilojen varaaminen onnistuu
verkossa Office 365 -kalenterin kautta. Ohjeen ryhmätyötilojen varaamiseen löydät
Helpdesk-sivustolta.

TIEDEKUNTIEN OMAT TILAT

Joillakin tiedekunnilla tai koulutusohjelmilla on omia, itsenäisesti ylläpidettyjä
tietotekniikkatiloja. Tiedekuntien tilat on yleensä tarkoitettu kyseisen tiedekunnan tai
oppiaineen omille opiskelijoille. Lisäksi niiden käyttöön saattaa liittyä myös muita
erityispiirteitä, joista kannattaa kysyä tilan ylläpitäjiltä.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/10490
http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/asioi/tyoskentele-kirjastossa/ryhmatyotilat/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/office-365/owa-outlook-web-app-kalenteri
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TOIMINTA TIETOTEKNIIKKATILOISSA

Avoimissa tiloissa syntyy helposti paljon melua, joten otathan muut huomioon
työskennellessäsi siellä. Jos joku käyttäytyy häiritsevästi, huomauta ensin
ystävällisesti asiasta häiritsijälle. Jos tämä ei auta, ilmoita asiasta henkilökunnalle,
esim. vahtimestarille. Joissakin tiloissa on myös hätäpuhelimia, joihin valvomon tai
yövartijan numero on ohjelmoitu pikavalintana.

Jos havaitset, että käyttämäsi tietokone, tulostin, kopiokone tai muu käyttämäsi laite
on hajonnut, ota heti yhteyttä henkilökuntaan jotta ongelma saadaan korjattua.
Tulostimien paperilokeroiden täyttö kuuluu jokaiselle tilaa käyttävälle, mutta koneiden
avaamista ruuvimeisselillä vaativat korjausoperaatiot taas täytyy suosiolla jättää
henkilökunnan murheeksi!

Tietotekniikkatilojen käytön säännöt:
 
1.Laita puhelimesi äänettömälle. Puhelimeen puhuminen saleissa ja
luokissa on kielletty.
 
2. Huomioi toiset ja tee ryhmätyösi niille varatuissa tiloissa. Äänekäs
keskustelu saleissa ja niiden välittömässä läheisyydessä on kielletty.
Muista, että ihmiset tekevät tietokoneilla työtään.
 
3. Voit lukita koneen itsellesi, jos poistut enintään 20
minuutiksi. Poistuessasi hetkeksi koneelta muista aina lukita kone ja
jättää näppäimistön päälle lappu, jossa lukee, milloin olet lähtenyt
tietokoneen äärestä. Huomaa, että tietokoneen varaaminen poissaolon
ajaksi ruuhka-aikana (yleensä arkisin klo 12-17) ei ole kohteliasta muita
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käyttäjiä kohtaan. Käyttäjät voidaan kirjata automaattisesti ulos yli 20
minuutin ajaksi lukituilta koneilta! Erityisvarustellut koneet
(grafiikkakoneet, videoneuvottelukoneet) on varattu ensi sijassa niiden
erityisominaisuuksia tarvitseville.
 
4. Älä ruokaile tietokoneiden ääressä. Ruokailu likaa helposti
näppäimistön ja muita laitteita, ja ruokailun jälkeen roskat unohtuvat usein
pöydälle. Juomat saattavat kaatuessaan aiheuttaa koneen
rikkoontumisen tai suoranaisen vaaratilanteen. Siivoa aina jälkesi.
 
5. Kysy tarvittaessa apua.  Saat helpdeskistä chatin yli, sähköpostitse
(helpdesk@helsinki.fi) ja puhelimitse (02 941 55555) apua
tietokoneongelmiisi.
 
6. Älä käsittele laitteita kovakouraisesti! Kaikissa tiloissa on nauhoittava
kameravalvonta. Niinpä ilkivalloin hajotetuista laitteista koituu harmin ja
käyttökatkon lisäksi lasku syylliselle.

 

mailto:helpdesk@helsinki.fi
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HY:N WINDOWS-TIETOKONEIDEN PERUSKÄYTTÖ

Tällä sivulla kerrotaan Helsingin yliopiston Windows- eli AD-verkosta, joka on HY:n
”paikallisverkko”. Yliopistolaiset kaikilla kampuksilla käyttävät samaa
tietokoneverkkoa. Tällä sivulla käsitellään seuraavia asioita:

Yliopiston tietokoneverkko ja käyttäjätunnus
Sisään- ja uloskirjautuminen
Ohjelmien käynnistäminen
Tietokoneen lukitseminen
Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen
Salasanan vaihto

YLIOPISTON WINDOWS-TIETOKONEVERKKO JA
KÄYTTÄJÄTUNNUS

Windows-verkolla tai AD-verkolla viitataan yliopiston Windows-tietokoneet
yhdistävään tietoverkkoon sekä siihen kytkeytyviin verkkopalveluihin: mm.
kotihakemistoon, tulostukseen ja salasanojen vaihtoon. Verkon idea on, että
tietokone tunnistaa yliopiston käyttäjätunnuksesi ja pääset käsiksi henkilökohtaiseen
kotihakemistoosi miltä tahansa järjestelmään kytketyltä tietokoneelta.

Lähes kaikki yliopiston tietokoneet ovat osa tätä keskitetysti ylläpidettyä verkkoa, ja
niihin voi kirjautua yliopiston käyttäjätunnuksella eli AD-tunnuksella. Huomaa
kuitenkin, että osalla tiedekunnista ja koulutusohjelmista on omia erillisiä
tietokoneluokkia, joihin on anottava käyttöoikeudet ja tunnukset erikseen.

SISÄÄN- JA ULOSKIRJAUTUMINEN
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Kun tulet tietokoneelle, näet ensimmäisenä kirjautumisikkunan (ks. kuva alla). Kirjoita
tunnuksesi ja salasanasi ko. kenttiin ja paina näppäimistön Enter-painiketta tai
ruudulla näkyvää nuolta.

Kirjautuminen on onnistunut, jos kirjautumisikkuna häviää näkyvistä. Windowsin
työpöytä tulee näkyviin ja voit aloittaa työnteon.

Jos kirjautuminen ei onnistu, varmista että:
– Olet kirjoittanut tunnuksesi oikein.
– Olet kirjoittanut salasanasi oikein.
–Caps lock (isot kirjaimet) ei ole päällä.
– Käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ovat voimassa.
– Kirjautumisruudussa lukee ”Sign in to: ATKK”. Jos ei, lisää ATKK\
ennen käyttäjätunnustasi tunnuskenttään (esim. ATKK\rkeskiva).

Jos kirjautuminen ei edelleenkään onnistu, ota yhteyttä Helpdeskiin. Jos sait
kirjautumisyrityksen yhteydessä virheilmoituksen, kirjoita se muistiin tai ota siitä kuva!

Kun lopetat työskentelyn, muista kirjautua ulos. Se on tärkeää sekä oman että
muiden käyttäjien turvallisuuden vuoksi. Mikäli unohdat kirjautua ulos, kuka tahansa
myöhemmin paikalle tuleva käyttäjä voi käsitellä kotihakemistosi sisältöä tai tehdä
muuta sopimatonta sinun nimissäsi.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2019/09/win10_login-rkeskiva.jpg
http://www.helsinki.fi/helpdesk
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Uloskirjautuminen tapahtuu napsauttamalla tietokoneen Start (Käynnistä) -valikosta
profiilikuvaa (2). Valitse sitten avautuvasta valikosta vaihtoehto Sign out (Kirjaudu
ulos) (3 alla olevassa kuvassa).

Jos haluat sammuttaa koneen, valitse Start (Käynnistä) -valikosta virtakytkimen
kuva (Power) ja Shut down (Sammuta).

Jos jokin ohjelma on vielä käynnissä, kun yrität kirjautua ulos, joudut todennäköisesti
ensin kuittaamaan ohjelmien sammutusikkunoita kiinni. Älä siis lähde koneelta suin
päin, vaan odota niin kauan, että uloskirjautuminen on valmis ja kirjautumisikkuna
tulee jälleen näkyviin.

Voit kirjautua ulos myös painamalla Ctrl-Alt-Del ja valitsemalla Sign out
(Kirjaudu ulos).

OHJELMIEN KÄYNNISTÄMINEN

Ohjelmat käynnistetään Helsingin yliopiston tietokoneilla samalla tavoin kuin muillakin
Windows-koneilla. Klikkaa ensin ruudun vasemmassa alareunassa olevaa Start
(Käynnistä) -painiketta. Voit valita haluamasi ohjelman valikon viereen avautuvasta
listasta.

Jos et löydä haluamaasi ohjelmaa käynnistysvalikosta, sen asentaminen saattaa

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2019/09/win10_sign-out.jpg
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onnistua HY:n Windows-ohjelmistoportaalin (Software centerin) kautta. Lisää tietoa
ohjelmien asentamisesta löydät seuraavalta sivulta.

TIETOKONEEN LUKITSEMINEN

Mikäli lähdet lyhyeksi ajaksi pois tietokoneen luota, voit lukita sen tilapäisesti.
Painamalla Ctrl, Alt ja Del -näppäimet yhtä aikaa pohjaan pääset valikkoon, joka on
kuvattuna alla.

Kun valitset valikosta vaihtoehdon Lock (Lukitse), kone lukittuu. Lukitun tietokoneen
voi avata ainoastaan sen lukinnut henkilö tai järjestelmänvalvoja.

Voit lukita koneen myös painamalla yhtäaikaisesti pohjaan Windows- ja L-
näppäimet!

Voit lukita HY:n luokkakoneen enintään 20 minuutiksi. Tämän jälkeen
lukitulle koneelle kirjautunut käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos!

SALASANAN VAIHTO HY:N TIETOKONEELLA

Jos olet kirjautuneena yliopiston Windows-koneelle ja haluat vaihtaa yliopiston
käyttäjätunnuksesi salasanan, paina näppäimet Ctrl, Alt ja Del yhtä aikaa pohjaan,
jolloin saat eteesi valikon. Valitse valikosta tällöin Change a password (Vaihda
salasana). Kirjoita sitten alla olevan kuvan mukaisesti Old password -kenttään
voimassa oleva salasanasi ja New password -kenttään uusi, itse keksimäsi
salasana. Vahvista uusi salasana vielä kirjoittamalla salasanasi uudelleen Confirm
new password -kenttään ja paina OK.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25857
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2019/09/win10-ctrlaltdel-screen.jpg
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Huomaa, että voit vaihtaa salasanasi tämän ohjeen mukaan vain sellaisella koneella,
joka on yliopiston AD-verkossa!

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2019/09/win10-changepassword.jpg


HY:n tietokoneiden erityispiirteet | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/...itaidot/2-helsingin-yliopiston-tietotekninen-ymparisto/2-2-tilat-ja-palvelut/hyn-windows-tyoasemien-erityispiirteet/[17.9.2019 16.18.07]

HY:N TIETOKONEIDEN ERITYISPIIRTEET

Helsingin yliopiston tietokoneiden käyttö on hyvin samanlaista kuin minkä tahansa
Windows-tietokoneen käyttö. HY:n koneissa on kuitenkin muutamia erityisiä piirteitä.
Tällä sivulla käsitellään seuraavia asioita:

Tallentaminen ja kotihakemisto HY:n Windows-koneilla
Ohjelmien asentaminen ohjelmistoportaalista
Kotihakemistosta poistettujen tiedostojen palautus

TALLENTAMINEN WINDOWS-VERKOSSA

Jokaisella Windows-verkon käyttäjällä on omien tiedostojen tallettamista varten oma
kotihakemisto. Kotihakemistot sijaitsevat tarkoitukseen varatuilla palvelimilla: kun
kirjaudut yliopiston Windows-tietokoneelle, palvelin antaa käyttäjätunnuksesi
perusteella sinun käyttää omaa kotihakemistoasi. Koska kotihakemisto ei sijaitse
käyttämässäsi työasemassa vaan verkossa, kotihakemistosta käytetään usein myös
termiä “verkkolevy”.

Avaa Resurssienhallinta (File explorer), joka löytyy esim. käynnistysvalikosta tai
ruudun alaosan tehtäväpalkista. Klikkaa siellä This PC (Tämä PC). HY:n Windows-
koneella näet oman kotihakemistosi Z-kirjaimella merkittynä levyasemana (alla
esimerkkikuva Raimo Keski-Väännön kotihakemistosta).

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
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Kotihakemistoon tallennetut työt varmuuskopioidaan automaattisesti kerran
vuorokaudessa. Hyvän tietoturvan lisäksi verkkolevyn käytöstä on se etu, että pääset
käsiksi sen sisältämiin tiedostoihin yleensä mistä päin maailmaa tahansa. Yliopiston
Z-verkkolevyä on myös mahdollista käyttää yliopistoverkon ulkopuolelta (lisää
aiheesta tällä sivulla).

Huomaa, että yliopiston Windows-koneilla myös muutamaan muuhun paikkaan
tallentamasi tiedostot ohjautuvat suoraan omaan kotihakemistoosi:

Documents -kansioon tallentamasi tiedostot tallentuvat Z-verkkolevysi
Documents-alihakemistoon
Työpöydälle (Desktop) tallentamasi tiedostot tallentuvat Z-levyn
alihakemistoon Desktop.

Seuraavat asiat kannattaa ottaa huomioon verkkolevyn käytössä:

Verkkolevylle on yleensä asetettu tallennuskiintiö eli nk. quota. Huolehdi siitä,
ettei tämä kiintiö täyty – muuten et voi tallentaa edes keskeneräisiä töitäsi
verkkolevylle!
Jos vahingossa poistat sinulle elintärkeän tiedoston verkkolevyltä, järjestelmää
ylläpitävä henkilö saattaa onnistua palauttamaan tiedoston takaisin. Usein voit
tehdä palautuksen myös itse (lisää palautuksesta).

KOTIHAKEMISTON LEVYKIINTIÖ

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2019/09/win10_computer.jpg
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25886
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/5-tietoturva/5-2-suojautuminen-uhkatekijoilta/tiedostojen-varmuuskopiointi/
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Yliopiston Windows-verkon kotihakemiston tallennuskiintiö on 50 gigatavua.

Tarkkaile levykiintiösi tilaa aika ajoin, ettei se pääse täyttymään. Liian täynnä oleva
levy aiheuttaa usein järjestelmän käyttöön liittyviä ongelmia. Jos kotihakemistosi tila
loppuu, et voi tallentaa tiedostoja ennen kuin olet tehnyt lisää tilaa poistamalla
kotihakemistossasi olevia tiedostoja.

Voit tarkistaa kotihakemistosi tilan seuraavasti:

1. Avaa yliopiston työasemalla Resurssienhallinta (File explorer) -ikkuna
2. Valitse This PC (Tämä PC)
3. Etsi oma kotihakemistosi (Z:).
4. Tarkista käytetty tila ikkunassa.

OHJELMIEN ASENTAMINEN
OHJELMISTOPORTAALISTA

Yliopiston koneilla on käyttöjärjestelmän lisäksi erilaisia ohjelmia. Yleisimmät
ohjelmat asennetaan koneelle automaattisesti. Joitakin hieman vähemmällä käytöllä
olevia ohjelmia ei asenneta kaikille koneille, vaan voit tilata asennuksen itse
helppokäyttöisen ohjelmistoportaalin avulla. Löydät ohjelmistoportaalin Start
(Käynnistä) -valikosta kohdasta HY – Software Portal:

Ohjelmistoportaalin avulla ohjelmat asentuvat automaattisesti, joten sinun ei tarvitse
pohtia millaisilla asetuksilla tai minne ohjelmat asennetaan. Ohjelmistoportaalin
käyttöohjeen löydät Helpdesk-sivuilta.

KOTIHAKEMISTOSTA POISTETTUJEN TIEDOSTOJEN
PALAUTUS

Jos poistat vahingossa väärän tiedoston omasta verkkohakemistostasi yliopiston
koneella, voit koittaa itse palauttaa sen ns. Previous versions (Aiemmat versiot) -
toiminnon avulla. Voit palauttaa aiemmat versiot halutussa kansiossa olleista
tiedostoista napsauttamalla kansiota hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla
avautuvasta valikosta Properties (Ominaisuudet) ja valitsemalla avautuvasta
ikkunasta välilehti Previous versions (Aiemmat versiot). Tällä vällehdellä voit valita
kansiosta mahdollisesti tallentuneista varmuuskopioista haluamasi version. Palautus
onnistuu napsauttamalla vielä (Restore) Palauta.

Tiedostojen palauttaminen verkkolevyltä on mahdollista, koska niillä olevat tiedostot
varmuuskopioidaan automaattisesti joka yö. Tämän takia aiempien tiedostojen

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3238
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palautus onnistuu vain, jos tiedosto on ollut olemassa vähintään vuorokauden.
Palautettavassa versiossa ei ole mukana sellaisia muutoksia, jotka olet tallentanut
edellisen automaattisen varmuuskopioinnin jälkeen.

Kannattaa kuitenkin huomata, että tiedostopalautus kuvatulla tavalla voi onnistua
vain, jos tiedostoa on säilytetty kotihakemistossa: omalta koneeltasi palauttaminen ei
onnistu samalla tavalla. Muista, että varmuuskopiointi on varmin tapa välttää
ongelmia! Mikäli omatoiminen tiedostopalautus ei onnistu, hätätilassa voit myös
pyytää palautusta osoitteesta helpdesk@helsinki.fi.
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TULOSTAMINEN YLIOPISTOLLA

TULOSTUSKAUPPA JA KORTIN REKISTERÖINTI

Jokaisella kampuksella ja lähes jokaisen tietotekniikkatilan yhteyteen on sijoitettu
opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja tulostimia ja monitoimilaitteita. Voit tulostaa
kaikilla Unigrafian tarroilla merkityillä laitteilla. Tulostamista varten sinun pitää ostaa
tulostussaldoa Unigrafian saldokaupasta osoitteessa
https://unigrafia.fi/palvelut/tulostus-ja-paino/saldokauppa/. Myös hinnasto on
nähtävissä Unigrafian sivuilla.

Tunnistaudu Smartcard-tulostimille jollakin älykortilla (esim. HSL:n matkakortilla tai
uusimmilla opiskelijakorteilla).

Ensimmäisellä käyttökerralla näytä kortti tulostimelle ja rekisteröi se omalla
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jatkossa riittää, että näytät korttisi laitteelle. Kun
tulostat, saldo vähenee tililtäsi automaattisesti.

OHJEITA VERKKOTULOSTINTEN KÄYTTÖÖN

Yliopiston tietotekniikkatiloissa käytetään monitoimilaitteita ja verkkotulostimia, eli
sama laite on verkon kautta käytetävissä suurella määrällä tietokoneita. Voit käyttää
samalla koneella kaikkia samassa rakennuksessa olevia tulostuslaitteita. Kun olet
rekisteröinyt itsellesi kortin tulostusta ja kopiointia varten, voit vapauttaa työsi miltä
tahansa monitoimilaitteelta tämän kortin avulla, kunhan olet ensin lähettänyt työsi 
Smartcard-tulostusjonoon. Samoin voit myös kopioida kaikilla monitoimilaitteilla niin
paljon kuin saldosi kestää.
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https://unigrafia.fi/palvelut/tulostus-ja-paino/saldokauppa/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3188
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Voit tulostaa turvallisesti selaimen tai ohjelman File (Tiedosto) -valikon Print
(Tulosta) -toiminnon avulla, joka antaa sinun itse määritellä, mille tulostimelle tulostat
työsi.

Esimerkiksi Microsoft Officessa (Word, Excel, PowerPoint) tulostaminen onnistuu
klikkaamalla vasemman yläkulman File-painiketta (kohta 1 alla olevassa kuvassa) ja
valitsemalla avautuvassa ikkunassa Print (Tulosta) (kohta 2).

Valitse Printer (Tulostin) -listasta (3) mikä tahansa tulostusjono, jossa lukee
Smartcard, ja klikkaa lopuksi Print (Tulosta) -painiketta (4), jolloin työ singahtaa
palvelimen tulostusjonoon.

Tämän jälkeen mene sen tulostimen luo, johon haluat tulostaa työsi. Tunnistaudu
näyttämällä rekisteröimäsi kortti tulostimelle. Tulostin näyttää listan töistäsi. Valitse
tulostettava työ ja paina Print + Delete tulostaaksesi työn ja poistaaksesi sen
samalla jonosta. Kirjaudu lopuksi ulos tulostimelta painamalla Log out, jotta kukaan
muu ei pysty käyttämään tulostussaldoasi.

Tarkempia ohjeita tulostinten käyttöön löydät Helpdesk-sivustolta.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5040
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1 Perusteet

MITÄ PITÄÄ TEHDÄ, JOS TIEDOSTOSI EI NÄY TULOSTIMELLA?

1. Palaa koneelle ja avaa tiedosto, jota yrität tulostaa.
2. Siirry  File (Tiedosto) -valikon kautta Print (Tulostus) -valikkoon ja varmista

että valittuna on varmasti oikea tulostusjono.
3. Huomaa, että tulostinlista sisältää myös ns. PDF-tulostimia (kuten esimerkiksi

Adobe PDF tai PDF-XChange), joilla voit tulostaa tiedostosi sähköiseksi PDF-
asiakirjaksi paperille tulostamisen sijaan.

4. Jos työsi tulostaminen ei yrityksistäsi huolimatta onnistu, ota yhteyttä
Helpdeskiin.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä johonkin henkilökunnan jäseneen. Esimerkiksi
vahtimestari voi auttaa tulostimen jumien kanssa. Tulostussaldoihin liittyviin
kysymyksiin vastaa tulostusmaksut@unigrafia.fi. Tarkemmat ohjeet tulostuksen
ongelmatilanteisiin löydät Helpdesk-sivustolta.

VINKKEJÄ PAPERIMÄÄRÄN VÄHENTÄMISEEN

Kun tulostat, pidä mielessäsi myös ekologiset ja taloudelliset näkökohdat – tulosta
vain tarpeellinen. Periaatteessa kaikki työt yliopistolla pitäisi voida palauttaa
sähköisesti. Jos tähän ei jollain kurssilla ole mahdollisuutta, sitä kannattaa pyytää.

Voit myös tulostaa useampia sivuja samalle arkille. Varmista ensin yhdellä paperilla,
että kaikki toimii kunnolla, ja tulosta vasta sitten suurempia määriä.

TULOSTAMINEN PDF-TIEDOSTOKSI

Voit tulostaa eli tallentaa tekstitiedostoja PDF-muotoon useimmilla
tekstinkäsittelyohjelmilla, kuten OpenOffice Writerilla ja Microsoft Wordilla.

Microsoft Wordilla luot PDF:n tallennusvalikosta: klikkaa File (Tiedosto) ja Save As
(Tallenna nimellä). Valittuasi sopivan tallennuspaikan klikkaa Save as Type
(Tallennusmuoto) -valikosta *.PDF (pdf) ja paina vielä Save (Tallenna) -nappia.

Oheinen demonstraatio näyttää, kuinka voit tulostaa haluamasi tiedoston
PDF-tulosteeksi käyttämällä Microsoft Word -ohjelmaa Windowsissa.

mailto:tulostusmaksut@unigrafia.fi
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5040
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/demot/PDF-tulostus_2017e_fi/
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LANGATTOMAT VERKOT

EDUROAM

Helsingin yliopisto kuuluu maailmanlaajuiseen korkeakoulujen
ja tutkimuslaitosten Eduroam-verkkovierailuorganisaatioon.
Voit kirjautua Eduroam-verkkoihin yliopiston
käyttäjätunnuksellasi niin Helsingin yliopiston kampuksilla kuin muissa Eduroam-
organisaatioissakin ympäri maailman. Eduroamiin liitytään langattomasti WLAN-
yhteyden avulla.

Kampusten lisäksi Eduroam toimii myös monissa muissa julkisissa tiloissa,
sairaaloissa, kirjastoissa ja muissa paikoissa ympäri maailman. Lisää tietoa
sijainneista löydät Eduroamin suomalaisilta sivuilta.

Eduroamin liikenne on suojattu mahdollisilta salakuuntelijoilta. Lisäksi kun käytät
yliopistolla Eduroamia, pääset suoraan HY:n eteisverkkoon, jolloin et tarvitse erillistä
VPN-kirjautumista esimerkiksi kirjastojen aineistoihin pääsemiseksi.

Lisää tietoa ja ohjeita aiheesta löydät Helpdesk-sivustolta.

Toisin kuin muihin HY:n verkkopalveluihin, Eduroamiin kirjaudutaan
tunnusmuodolla tunnus@helsinki.fi. Myös Office 365:sta tuttu muoto
tunnus@ad.helsinki.fi käy!

HUPNET
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https://www.eduroam.fi/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5070
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Vierailijoille, konferenssivieraille ja muille yliopiston ulkopuolisille
on tarjolla HUPnet-verkko, jonka käyttöön tarvitaan erilliset,
väliaikaiset HUPnet-tunnukset.

Helsingin yliopiston henkilökuntaan kuuluvat voivat luoda
HUPnet-tunnuksia muille tämän ohjeen avulla.

HUPnet on avoin vierailijaverkko. Siksi kaikkea sen kautta kulkevaa
salaamatonta tietoliikennettä – kuten normaalia verkkoselailua – voidaan
kuunnella melko helposti. Tämän vuoksi HUPnetissä kannattaa käyttää
salattua VPN-yhteyttä, josta löydät lisää tietoa luvusta 2.5.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5018
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25887
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HELPDESK JA ASIAKASPALVELU

HELPDESK

Tuhansien ihmisten yliopistossa harva ongelma tulee eteen ensimmäistä kertaa. On
hyvin mahdollista, että joku muukin on aikaisemmin miettinyt samaa kysymystä, ja
vastaus siihen löytyy verkosta.

HELPDESK-SIVUSTO

Kun sinulle tulee ongelmia tietotekniikan kanssa, etsi vastausta ensin
tietotekniikkakeskuksen Helpdesk-sivustolta. Siellä on runsaasti ohjeita ja
ohjevideoita helposti selattavassa muodossa. Löydät ohjeet osoitteesta
https://helpdesk.it.helsinki.fi/.
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Sivulta löydät myös Helpdeskin ja ID Point -pisteiden yhteystiedot.

Lisäksi Helpdesk-sivuston oikeasta laidasta löydät ajankohtaiset tietotekniikan
häiriötiedotteet. Häiriötiedotteista saat tietoa katkojen syistä, kestoista ja siitä, mitä
käyttäjäryhmää asia koskee.

YHTEYDENOTTO HELPDESKIIN

Helpdesk neuvoo kaikkia yliopistolaisia Helsingin yliopistossa opiskeluun ja
työskentelyyn liittyvissä tietotekniikkaongelmissa. Voit ottaa Helpdeskiin yhteyttä, jos
tarvitset apua esimerkiksi yliopiston tietotekniikkaympäristön, sähköpostin tai
yliopiston palveluihin kirjautumisen kanssa.

Varoittavana esimerkkinä työskentelevä pahantekijä Aaro Nisti oli saanut
Raimo Keski-Väännön sähköpostiosoitteen tietoonsa internetin
puutarhanhoitopalstalta ja alkanut toteuttaa maailmanvalloitusaiettaan
lähettämällä Raimolle eri osoitteista kasoittain roskapostia. Raimo otti
asiasta yhteyttä Helpdeskiin, mistä hän sai ohjeet postin suodatukseen.
Näin Raimo sai tehdyksi Aaron ilkityöt tyhjäksi, ja pystyy nyt myös
lajittelemaan saamansa ihailijapostin automaattisesti omaan kansioonsa
avainsanojen perusteella.

CHAT

Helpdeskin asiakaspalveluun saa
yhteyden myös chatin välityksellä.
Pääset chattiin Helpdesk-sivuston

https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/tuki-ja-neuvonta/helpdesk/helpdeskin-yhteystiedot
http://www.helsinki.fi/helpdesk
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kautta, josta löydät myös chatin
aukioloajat. Kun palvelu on
käytettävissä, Heldpesk-sivun
alalaidassa näkyy viereisen kuvan
näköinen ikkuna. Voit kirjoittaa
kysymyksesi puhekuplan vieressä
olevaan tekstikenttään. Vastaukset
ilmestyvät allekkain alkuperäisen
kysymyksen perään.

ID POINT

Kun asioit Helpdeskin kanssa, muista, että salasanoja ei voida
turvallisuussyistä vaihtaa puhelimitse. Sama koskee muitakin
käyttölupa-asioita, jotka edellyttävät henkilöllisyyden todentamista.
Asia kuitenkin muuttuu, jos käyt ensin tunnistautumassa jossakin
lukuisista ID point -palvelupisteistä henkilöllisyystodistuksen

kanssa. ID point -tunnistuksen jälkeen voit hoitaa puhelimitse Helpdeskin kanssa
kaikki käyttölupa-asiasi.

Unohtuneen salasanan vaihdat helpoiten itse verkossa salasanan
resetointipalvelussa!

PUHELIN JA SÄHKÖPOSTI

Tavoitat Helpdeskin puhelimitse numerosta 02 941 55555 ja sähköpostitse
osoitteesta helpdesk@helsinki.fi. Helpdeskin aukioloajat löydät täältä.

Kun otat yhteyttä Helpdeskiin, sinulta kysytään yleensä seuraavat
kysymykset:
1. Mitä olit tekemässä ja millä ohjelmalla?
2. Mitä tarkalleen ottaen tapahtui?
3. Minkä virheilmoituksen kone antoi? Kirjaa virheilmoitus erittäin tarkasti
ylös tai ota siitä kuva.

Jos sinulla on edellä mainittujen kysymysten mukaiset tiedot valmiina, kun haet apua,
niitä ei tarvitse etsiä erikseen. Tällöin ongelman ratkaiseminen nopeutuu

http://www.helsinki.fi/helpdesk/ohjeet/kayttoluvat_ja_salasanat/kayttoluvat/id-point.html
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7002
https://www.helsinki.fi/salasana
https://www.helsinki.fi/salasana
https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/tuki-ja-neuvonta/helpdesk/helpdeskin-yhteystiedot
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huomattavasti.

Helpdesk auttaa kaikissa käyttölupiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.
Tyypillinen ongelma on “en pääse kirjautumaan”. Monet käyttöluville tehtävät
toimenpiteet vaativat henkilöllisyyden varmistamista, joten muistathan tunnistautua
ID-point-pisteessä ennen kuin soitat Helpdeskiin.

Tavaratalomusiikin opiskelija Samuel Jytäkangas on täysipäiväisen
opiskelunsa ohella tuurannut lähettipoikaa Raimon serkun, Taksikuski-
Teuvon liikeyrityksessä. Velvoitteet vaativat veronsa, ja eräänä päivänä
Samuel huomasikin yliopiston koneelle istuessaan unohtaneensa
salasanansa. Asioidessaan ID Point -pisteellä Samuel esitti
henkilöllisyystodistuksensa ja sai koodin, jolla hän voi tunnistautua
puhelimitse Helpdeskissä. Sieltä hän sai uuden salasanan ja kuuli
samalla, kuinka hän voi vastaavan tilanteen sattuessa saada uuden
salasanan myös kotoaan käsin käyttämällä verkkopankkitunnuksiaan.

Näin vältät yleisimmät käyttölupaasi liittyvät ongelmat:
1. Vaihda ensimmäinen saamasi salasana välittömästi.
2. Vaihda jatkossa salasana vähintään kerran vuodessa.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/tuki-ja-neuvonta/helpdesk/yhteydenotto
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3176
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LADATTAVAT OHJELMAT

OFFICE-OHJELMIEN ILMAINEN ASENNUS OMILLE LAITTEILLE

Helsingin yliopiston opiskelijana ja Office 365 -käyttäjänä (lisää O365:stä
seuraavassa luvussa!) sinulla on mahdollisuus asentaa ja käyttää kaikkia Office
ProPlus -paketin toimisto-ohjelmia ilmaiseksi omalle tietokoneellesi ja muille
laitteillesi opiskelujesi keston ajan. Pakettiin sisältyvät tekstinkäsittelyohjelma Word,
taulukkolaskentaohjelma Excel, esitysohjelma PowerPoint, sähköpostiohjelma
Outlook ja muistio-ohjelma OneNote.

Pääset asentamaan ohjelmat OWA:n kautta klikkaamalla vasemman ylälaidan Office
365 -tekstipainiketta (ks. kuva alla). Klikkaa Install now asentaaksesi ohjelmat
pöytäkoneellesi tai kannettavallesi. Jos olet asentamassa pakettia mobiililaitteelle,
valitse Get Office on your devices.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
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Tarkempia ohjeita Officen asennukseen omille laitteillesi löydät Helpdesk-
sivustolta.

OHJELMISTOJAKELU

Helsingin yliopisto tarjoaa opiskelijoille ohjelmia ilmaiseksi omaan käyttöön
Ohjelmistojakelu-nimisessä palvelussa. Ohjelmistojakelussa on sekä ilmaisia että
yliopiston kustantamilla lisensseillä jaossa olevia ohjelmia. Löydät ohjelmistojakeluun
osoitteesta http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi. Lista ladattavista ohjelmista löytyy
Flammasta.

Palvelussa näkyvät ohjelmistot vaihtelevat jonkin verran käyttäjän mukaan.
Esimerkiksi poissaolevaksi merkitty näkee paljon vähemmän ohjelmia kuin
läsnäoleva opiskelija, ja jatko-opiskelijalle tai henkilökuntaan kuuluvalle
ohjelmatarjonta on hieman erilainen.

Jotkin Ohjelmistojakelun asennuspaketit on pakattu mm. zip- gz- ja 7z-
formaateissa. Lisää tietoa pakkaamisesta ja purkamisesta löydät materiaalin
ykkösluvusta.
Osa asennuspaketeista on ladattavissa ns. levykuvana (image). Levykuvan
tunnistat tiedostopäätteestä ”.iso”. Tällaisen tiedoston asentamiseen tarvitset
ohjelman, joka mahdollistaa levynkuvan käyttämisen suoraan tiedostosta ilman

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/05/owa_install_owndevice.jpg
http://www.helsinki.fi/helpdesk/6006
http://www.helsinki.fi/helpdesk/6006
http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/
https://flamma.helsinki.fi/fi/group/it-ja-puhelin/ohjelmistolisenssit-ja-kotikayttooikeudet
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-2-tiedostot-ja-hakemistot/pakkaaminen-ja-purkaminen/
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2.1 Käyttöluvat ja käyttäjätunnukset

Käyttöluvan hyödyt sinulle

että sinun tarvitsee polttaa se DVD-levylle. Virtual CloneDrive on eräs tähän
tarkoitukseen soveltuvista ilmaisohjelmista. Löydät sen asennus- ja
käyttöohjeen tietotekniikkakeskuksen Helpdesk-sivustolta.

Oheinen demovideo näyttää, kuinka voit ladata ohjelman yliopiston
ohjelmistojakelusta. Tämän materiaalin ensimmäisestä luvusta löydät
lisää tietoa ja demovideoita ohjelmien poistamisesta ja asentamisesta.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3049
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/ojakelu_fi/multiscreen
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LUVUN 2.2 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – Tietotekniikkatilat ja laitteet

HUOM: mikäli sinulla on voimassa oleva käyttölupa, kannattaa
työaseman käyttöä käydä harjoittelemassa jossakin tietotekniikkatilassa.

Verkossa sijaitsevan kotihakemiston käyttö

1. Etsi kotihakemistosi pikakuvake. Luo sen sisälle uusi kansio nimellä Koe. Sulje
ikkuna.

2. Avaa haluamasi tekstinkäsittelyohjelma, ja luo sillä uusi dokumentti. Kirjoita
ensimmäiselle sivulle “Kokeilu”-teksti. Tallenna dokumentti kotihakemistosi
Koe-kansioon nimellä Kokeilu. Sulje tekstinkäsittelyohjelma.

3. Avaa nyt Windows Explorer (ei Internet Exploreria, joka on www-selain). Etsi
äsken luomasi “Kokeilu”-dokumentti kotihakemistostasi käyttäen Exploreria.
Kun olet löytänyt dokumentin, poista se. Poista myös Koe-kansio.

HARJOITUS 2 – Toiminta tietotekniikkatiloissa

Verkon reittipalveluiden avulla voit helposti selvittää osoitteen perusteella
mistä tietotekniikkatilat ja tietokoneluokat löytyvät. Käytä sopivaa verkon
reittihakua ja etsi sopivat reitit ja pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen
reittiyhteydet kotoasi valitsemiisi tiloihin.

Karttahakupalveluita:
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http://www.reittiopas.fi YTV:n pääkaupunkiseudun
reittiopas

http://maps.google.com Googlen kartat

HARJOITUS 3 –  Windows- eli AD-verkko

Tietokoneluokassa on kaksi konetta, kone A ja kone B. Opiskelija käyttää konetta A
ja tallentaa esitelmän kotihakemistoonsa (Z:) ja artikkeleita koneen kiintolevylle
C:\HY-temp. Opiskelija käy kahvilla ja palaa luokkaan todeten, että kone A on varattu
ja siirtyy käyttämään konetta B. Koneessa B näkyy kotihakemisto Z: ja koneen
kiintolevy C:HY-temp.

Mitä tiedostoja opiskelija voi lukea koneella B, jotka hän tallensi koneella A?

a) esitelmää
b) artikkeleita
c) molempia

Vastaus: a) esitelmää. Paikalliset kiintolevyt eivät näy koneelta toiselle.

Kun tallennat tiedostoja yliopiston koneilla, muista ero tietokoneen
kiintolevyllä sijaitsevien hakemistojen sekä verkossa sijaitsevan
kotihakemistosi välillä: vain kotihakemistossa sijaitsevat tiedostot ovat
turvassa toisten käyttäjien ulottuvilta ja muokattavissasi myös muilla
yliopiston verkkoon liitetyillä työasemilla.

HARJOITUS 4 – Ohjelmistojakelu

1. Siirry yliopiston ohjelmistojakeluun, osoite http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi.
2. Selaile jakelun sinulle tarjoamia ohjelmia.
3. Imuroi haluamasi ohjelmat ja asenna ne kotitietokoneellesi.

http://www.reittiopas.fi/
http://maps.google.com/
http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/
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2.3 HY:N SÄHKÖPOSTI JA KALENTERI

Helsingin yliopisto tarjoaa jokaiselle opiskelijalle sähköpostilaatikon Microsoftin Office
365 -järjestelmässä. Aktivoidessasi käyttäjätunnuksesi saat käyttöösi Helsingin
yliopiston sähköpostiosoitteen, joka on tyypillisesti muotoa
etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

Sähköpostin lukemiseen tarvitaan aina jokin ohjelma tai sovellus. Tällaisia ovat
selaimella käytettävä Outlook Web App (OWA) sekä erilliset sähköpostiohjelmat
kuten esimerkiksi Microsoftin Outlook, Applen laitteiden Mail, Mozilla Thunderbird
ja Pine. Sähköpostin perusteista ja postiohjelmien käytöstä kerrotaan tarkemmin
tämän materiaalin ykkösluvussa.

Office 365:n käyttö eroaa tavallisesta sähköpostista siten, että siihen on kytketty
paljon erilaisia lisäominaisuuksia. Kalenteri, toimisto-ohjelmat ja tallennus pilveen
toimivat kaikki yhdessä Office 365:ssä.

Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin Helsingin yliopiston sähköpostin ja siihen
liittyvien ominaisuuksien käytöstä. Käytössäsi saattaa toki olla myös muita
sähköpostiosoitteita, ja suuri osa oppimateriaalista on sovellettavissa myös näiden
käyttöön.
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https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25831


2.3 HY:n sähköposti ja kalenteri | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/2-helsingin-yliopiston-tietotekninen-ymparisto/2-3-sahkoposti-helsingin-yliopistossa/[17.9.2019 16.19.09]

Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

2.1 Käyttöluvat ja käyttäjätunnukset

Käyttöluvan hyödyt sinulle

Käyttölupa

Salasanojen hallinta

Käyttöluvan ja salasanan voimassaolo

Käyttöön liittyvät velvollisuutesi

Luvun 2.1 harjoitukset

2.2 Tilat ja palvelut

Tilat ja laitteet

Toiminta tietotekniikkatiloissa

HY:n Windows-tietokoneiden peruskäyttö

HY:n tietokoneiden erityispiirteet
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Katso video, jossa kerrotaan lyhyesti mikä on Office 365 ja mitä hyötyä
siitä on sinulle:
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HY:N SÄHKÖPOSTI

Huomaa, että et voi kirjautua yliopiston verkkopalveluihin
sähköpostiosoitteellasi, vaan omalla käyttäjätunnuksellasi!

POSTINIMI

Osoitemuotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi kutsutaan postinimeksi. Sen avulla
postia voidaan ohjata eri postilaitteistoihin.

Postinimi muodostetaan käyttäjän etu- ja sukunimestä, mutta jos yliopistolla on
useampia saman nimisiä henkilöitä, osoitteita joudutaan toisinaan erottelemaan
toinen toisistaan: tällöin etunimi.sukunimi-osoitteeseen lisätään toisen nimen
alkukirjain, tai tarvittaessa joitakin muita kirjaimia (esimerkiksi
matti.z.meikalainen@helsinki.fi).

Jos käytät useampia postijärjestelmiä (esimerkiksi HY:n Office 365– ja Unix-
postijärjestelmät) voit itse valita, mihin postinimelläsi lähetetty posti ohjautuu Office
365:stä. Uusilla käyttäjillä postinimi osoittaa Office 365 -järjestelmään. Huomaa, että
postinimeä kannattaa käyttää postiohjelmasi ns. lähettäjäosoitteena.

OIKEAN SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN LÖYTÄMINEN

Sähköpostiosoitteiden etsinnästä henkilöhakemistosta kerrotaan lisää myöhemmin
tässä luvussa.

KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA YKSITYISKÄYTTÖ
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https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/2-helsingin-yliopiston-tietotekninen-ymparisto/2-4-sahkoposti-helsingin-yliopistossa/kalenteri-ja-osoitekirja/
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Yliopiston käyttösääntöjen suositus on, että et käytä yliopiston sähköpostia muihin
kuin yliopiston toimintaan liittyviin asioihin.  Säännöissä suositellaan myös, että et
käytä yliopiston sähköpostia, kun rekisteröidyt  HY:n ulkopuolisiin verkkopalveluihin.
Jos  unohdat tällaisen palvelun salasanan valmistumisesi jälkeen, et saa sitä
välttämättä enää mitenkään takaisin, koska  käyttöoikeutesi yliopiston sähköpostiin
on päättynyt. Käytä yliopiston ulkopuolisten asioiden hoitamiseen jotain muuta
palvelua, kuten ilmaista Gmail-sähköpostia.

Samojen salasanojen käyttö yliopiston järjestelmiin ja ulkopuolisiin palveluihin on
kielletty HY:n käyttösäännöissä.

Lisää tietoa salasanoista ja tietoturvasta löydät tämän materiaalin tietoturvaosiosta.
Tietoturvaohjeita sähköpostin käsittelyyn löydät myös Flammasta.

Kun otat käyttöösi Office 365 -palvelun, sitoudut noudattamaan siihen
liittyviä käyttösääntöjä. Jos olet jostain syystä ohittanut nämä
käyttösäännöt, lue ne ajatuksella!

https://www.helsinki.fi/fi/it/it-palveluiden-kayttosaannot-ja-rekisteriselosteet
http://www.gmail.com/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25959
https://flamma.helsinki.fi/group/turvallisuus/tietoturvan-saannot-ja-ohjeet
http://www.helsinki.fi/atk/tike/liitetiedostot/Office365_EULA_fi.pdf
http://www.helsinki.fi/atk/tike/liitetiedostot/Office365_EULA_fi.pdf
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KIRJAUTUMINEN JA PERUSKÄYTTÖ

Outlook Web App eli OWA on palvelu, jolla voit lukea sähköpostia  suoraan
selaimella. OWA:a käytetään HY:n lisäksi monissa muissakin yliopistoissa. Löydät
HY:n OWA:n osoitteesta http://www.helsinki.fi/office365. Tässä käsittelemme
seuraavat asiat:

Kirjautuminen
Viestien käsittely
Kansiot

KIRJAUTUMINEN

1. Avaa OWA:n kotisivu osoitteessa www.helsinki.fi/office365.
2. Siirryt automaattisesti kirjautumissivulle, jonka osoite alkaa stshy.helsinki.fi tai

stshy.itx.helsinki.fi.
3. Kirjaudu sisään yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja sen salasanalla (ks. kuva

alla).
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http://www.helsinki.fi/office365
http://www.helsinki.fi/office365
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25849
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Jos käytät jotakin O365-mobiilisovellusta, tai sinua ei jostain syystä ohjata
yliopiston omalle kirjautumissivulle, Office 365 -palvelu ei tiedä, että tulet
juuri Helsingin yliopistolta. Tämän vuoksi tunnus pitää silloin kirjoittaa
muodossa tunnus@ad.helsinki.fi.

 

VIESTIEN KÄSITTELY

VIESTIEN LUKEMINEN

Kun olet kirjautunut, näet saapuneiden viestien kansion eli Inboxin sisällön. Uudet
viestit on merkitty lihavoituna (ks. seuraava kuva).

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/05/owa_login_raimo_uus.jpg
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/owa_inbox_raimo_iso_en.jpg
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Voit lukea viestin klikkaamalla sitä. Viesti avautuu luettavaksi näkymän oikealle
puolelle. Jos haluat, voit avata viestin uuteen ikkunaan kaksoisklikkaamalla sitä.

VIESTIEN JÄRJESTELEMINEN VIESTINÄKYMÄSSÄ

Oletusasetuksena OWA:n viestinäkymä näyttää viestit saapumisjärjestyksessä.
Joskus on kuitenkin hyödyllistä järjestellä viestejä jollain muulla perusteella,
esimerkiksi:

jos haluat löytää postilaatikosta tietyn liitetiedoston, järjestä viestit koon mukaan
jos haluat  löytää tietyltä henkilöltä tulleen viestin, järjestä viestit lähettäjän
mukaan.

Klikkaamalla vasemman laidan Saapuneet (Inbox) -kansiota pääset saapuneiden
viestiesi laatikkoon, ja näet samalla viestiluettelon yläreunassa erilaisia painikkeita.
Klikkaamalla saat näytettyä näkymässä joko kaikki (All) kansion viestit, vain
lukemattomat (Unread) viestit, ne viestit, jotka on osoitettu esim. jonkin postilistan
sijaan suoraan sinulle (Minulle, To me) tai vain tehtäviksi merkityt viestit (Flagged).

Huomaa, että kun käytät jotain näistä suodattimista, suodatat muunlaiset viestit pois
näkymästä! Saat kaikki viestit näkymään kun valitset taas Kaikki (All).

Klikkaamalla näiden yläpuolella olevaa Keskustelut,
peruste: PVM (Items by date) -otsaketta voit valita,
minkä lajitteluperusteen mukaan viestit näytetään
postilaatikossa. Mahdollisia lajitteluperusteita ovat
esimerkiksi viestin lähettäjä (From), otsikko eli aihe
(Subject), päivämäärä (Date) sekä koko (Size). Voit
myös muuttaa järjestyksen suuntaa ylhäältä alas ja
toisin päin, sekä vaihtaa useamman viestin mittaiset
keskustelut näkymään ketjuina (Conversations ->
On) normaalin päällekkäislistauksen sijaan.

Valittuna oleva lajitteluperuste näkyy tummennettuna,
ja sen vieressä on V-valintamerkki.

Mikäli viestit näkyvät postilaatikossasi kummallisessa järjestyksessä, olet
todennäköisesti vahingossa klikannut lajitteluperusteeksi jonkin muun kuin
päiväyksen!

VIESTIEN POISTAMINEN

Voit poistaa viestin monella eri tavalla. Valitse poistettava viesti ja

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/owa_inbox_sortby_2016.jpg
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Paina näppäimistön Delete-näppäintä TAI
Klikkaa OWA:n yläreunan …-valikossa Delete (Poista) -painiketta TAI
Paina hiiren kakkospainiketta poistettavan viestin päällä ja valitse avautuvasta
valikosta Delete (Poista).

Jos haluat poistaa useamman viestin kerrallaan, valitse ensin poistettavat viestit ja
paina sitten Delete (Poista) -painiketta. Voit valita useamman viestin kerrallaan joko
rastittamalla viestit listausnäkymässä tai pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa samalla
kun klikkaat viestejä yksitellen.

Huomaa, että kun painat Delete, viesti EI oletusarvoisesti häviä heti iäksi, vaan se
siirtyy poistettujen viestien Deleted items -kansioon! Voit tuhota  viestit poistettujen
kansiosta lopullisesti avaamalla kansion ja poistamalla viestit siellä yllä kuvatulla
tavalla. Tällöin OWA kysyy vielä varmistustasi poistolle.

Jos haluat tyhjentää koko Deleted items -kansion sisällön, klikkaa hiiren oikealla
painikkeella kansion päällä ja valitse avautuvasta valikosta Tyhjennä kansio (Empty
folder).

POISTETTUJEN VIESTIEN PALAUTTAMINEN

Jos haluat palauttaa poistetun viestin takaisin esim. Inboxiin, voit siirtää  sen
haluamaasi kansioon joko raahaamalla (drag and drop) tai klikkaamalla  hiiren
oikealla napilla ja valitsemalla ensin Siirrä (Move) ja sen jälkeen sopivan kansion.

VIESTIEN KIRJOITTAMINEN

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/owa_raimo_emptyfolder2016.jpg
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Voit kirjoittaa uuden viestin klikkaamalla OWA-ikkunan vasemman yläreunan Uusi
(New) -painiketta. Joissain mobiilinäkymissä painikkeena on pelkkä plusmerkki.

Näytölle aukeaa viesti-ikkuna. Täytä To (Vastaanottaja)- sekä Subject (Aihe) -
kentät ja kirjoita viesti niiden alapuolelle tekstialueelle. Tarkempi kuvaus eri
viestikenttien merkityksestä.

Lähetä viesti kirjoitusikkunan yläreunassa olevalla Send (Lähetä) -komennolla.

Lähetetyt viestit tallentuvat Sent items (Lähetetyt viestit) -kansioon, jota selaamalla
voit myös halutessasi varmistaa, onko viesti lähtenyt matkaan.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25832#title
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25832#title
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

2.1 Käyttöluvat ja käyttäjätunnukset

Käyttöluvan hyödyt sinulle

Käyttölupa

Salasanojen hallinta

Käyttöluvan ja salasanan voimassaolo

Käyttöön liittyvät velvollisuutesi

Luvun 2.1 harjoitukset

Voit vastata sinulle tulleeseen viestii klikkaamalla viestiä ja painamalla yläreunan
Reply (Vastaa) -painiketta.

OUTLOOK-SÄHKÖPOSTIKANSIOT

Sähköpostiohjelmissa viestit on mahdollista taltioida eri kansioihin, ja näin kannattaa
tehdä myös OWA:ssa. Ainakin seuraavat kansiot kannattaa opetella tunnistamaan:

Kansionimi Kansion merkitys

Saapuneet (Inbox) Saapuneet viestit

Lähetetyt (Sent items) Lähetetyt viestit

Luonnokset (Drafts) Keskeneräiset viestiluonnokset

Poistetut (Deleted items) Poistetut viestit
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LIITETIEDOSTOT, TALLENTAMINEN JA JAKAMINEN

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista asioista:

Liitetiedostojen käsittely
Tallennustila sähköpostissa
Tiedostojen tallennus, jakaminen ja muokkaaminen OneDriven avulla

LIITETIEDOSTOJEN KÄSITTELY

Älä avaa liitetiedostoa, ellet ole varma sen sisällöstä: liitetiedostot saattavat sisältää
viruksia! HY:ssä saapuvat sähköpostit tarkistetaan tunnettujen virusten varalta ja
havaitut virusviestit tuhotaan automaattisesti. Koska uusia viruksia kuitenkin tulee
jatkuvasti, saattaa postilaatikkoosi päästä välillä myös viruksen sisältäviä viestejä.
Noudata siis varovaisuutta käsitellessäsi liitetiedoston sisältäviä viestejä! Lisätietoa
tietoturvaluvussa.

LIITETIEDOSTON AVAAMINEN

Jos saamasi viestit sisältävät liitetiedostoja, ne näkyvät OWA:n viestinäkymässä
klemmarikuvakkeina. Lukunäkymässä liitteet näkyvät viestin yläreunassa
vastaanottajien alla, ennen viestin sisältöä:

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Voit avata liitetiedoston esikatseluun klikkaamalla sitä. Jos haluat tallentaa tiedoston
tai avata sen oikeassa ohjelmassaan, klikkaa liitteen vieressä olevaa alaspäin
osoittavaa nuolta ja valitse Tallenna (Download). Vaihtoehtoisesti voit myös klikata
liitettä hiiren oikealla napilla. Kun valitset Tallenna nimellä (Save link as), pääset
valitsemaan liitteelle sopivan tallennuskansion.

Jos käytät Internet Explorer -selainta, ruutuun ilmestyy palkki, jossa kysytään,
haluatko avata (Open) vai tallentaa (Save) tiedoston. Kun liitetiedosto on latautunut,
voit avata tiedoston joko etsimällä sen tallennuspaikasta tai painamalla Open (Avaa)
tai Open Folder (Avaa kansio) tallentamisen yhteydessä avautuvasta ikkunasta (ks.
seuraava esimerkkikuva Internet Explorer -selaimesta).

Huomaa, että Mozilla Firefox -selaimella liitetiedostot tallentuvat
oletustallennuskansioon, ellet määritä muuta. Kun lataus on valmis, selaimen oikean
yläreunan Downloads (Lataukset) -nuolipainike välähtää. Avaa liite klikkaamalla
Downloads-painiketta ja sitten lataamaasi tiedostoa.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/05/owa_downloads_ie.jpg


Liitetiedostot, tallentaminen ja jakaminen | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/...in-yliopiston-tietotekninen-ymparisto/2-3-sahkoposti-helsingin-yliopistossa/liitetiedostot-tallentaminen-jakaminen/[17.9.2019 16.19.36]

LIITETIEDOSTON LIITTÄMINEN VIESTIIN

Kun haluat liittää viestiin liitetiedoston, esimerkiksi tekstidokumentin tai kuvan, aloita
viestin kirjoittaminen normaalisti. Klikkaa viestin kirjoitusikkunan yläreunassa
klemmarikuvalla merkattua Lisää (Insert) -painiketta ja valitse Liitteet tai OneDrive-
tiedostot (Attachments or OneDrive files). OWA:ssa voit hakea liitettäviä tiedostoja
joko OneDrive-pilvestä (josta lisää tietoa myöhemmin tässä luvussa) tai omalta
laitteeltasi tai tietokoneeltasi (Computer).

Etsi tiedostoikkunasta haluamasi tiedosto, valitse se hiirellä ja paina Open (Avaa).
Valitse avautuvasta ikkunasta vielä Send as an attachment.
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Kun olet lisännyt viestiisi liitetiedoston, sen tiedot näkyvät kirjoitusikkunassa. Jos
haluat poistaa liitteen, napsauta ristipainiketta liitteen oikeassa reunassa.

TALLENNUSTILA SÄHKÖPOSTISSA
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Sähköpostisi tallennustila on 50 gigatavua. Huomaa, että sähköpostin tallennustila
on eri asia kuin henkilökohtaisen kotihakemistosi tallennustila.

Jos lähetät vain tavallisia sähköposteja ja liitetiedostoja, sähköpostisi tallennustila
riittää hyvin koko opiskeluajaksi. Tilanne muuttuu, jos lähetät tai vastaanotat paljon
suurikokoisia liitetiedostoja. Liitetiedostojen koot vaihtelevat paljon, ja yksi
isokokoinen liitetiedosto saattaa viedä helposti satoja megatavuja tallennustilaa.
Lisäksi isojen tiedostojen käsittely sähköpostiohjelmalla voi olla hidasta ja
vaivalloista.

Tämän vuoksi isoja liitetiedostoja ja suuria määriä tiedostoja kannattaa tallentaa ja
jakaa muulla tavalla! Office 365 -palvelun mukana tulee OneDrive-
pilvitallennuspalvelu, joka soveltuu hyvin juuri tähän tarkoitukseen.

TALLENNUS JA JAKAMINEN ONEDRIVESSA

OneDrive on Microsoftin pilvitallennuspalvelu. Muita tunnettuja
pilvitallennuspalveluja ovat mm. DropBox, Applen iCloud ja Google Drive.
Pilvitallennuspalveluiden idea on tarjota käyttäjille tallennustilaa verkossa. Kun olet
tallentanut tiedostosi pilvipalveluun, voit muokata tiedostoja kätevästi missä vain
yleisimpien toimisto-ohjelmien selainversioilla. Lisäksi monissa palveluissa – myös
OneDrivessä – voit antaa erilaisia luku- ja kirjoitusoikeuksia eri käyttäjille ja
käyttäjäryhmille. Ohjelmista on saatavilla myös mobiiliversiot, joilla voit käsitellä ja
jakaa tiedostoja missä vain.

Katso tästä lyhyt demovideo, jossa esitellään OneDriven peruskäyttöä!

Omalla tietokoneellasi pääset OneDriveen selaimen avulla OWA:n kautta. Kirjaudu
OWA:an sivulla  www.helsinki.fi/office365 ja klikkaa vasemman ylälaidan
“vohvelipainikkeen” takaa löytyvää OneDrive-kuvaketta (kuva alla).

TALLENNUS

Voit tallentaa olemassa olevan tiedoston  pilveen klikkaamalla Upload-painiketta. Etsi

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/demot/onedrive_fi/
http://www.helsinki.fi/office365
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/owa_voffeli_onedrive.jpg
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

ja valitse tiedosto ja klikkaa Open. Vaihtoehtoisesti voit luoda  uuden tiedoston
suoraan pilveen klikkaamalla New. Voit luoda uuden hakemiston  samalla
painikkeella.

JAKAMINEN JA MUOKKAAMINEN

Kun olet tallentanut tiedoston pilveen ja haluat jakaa sen, valitse tiedosto
 OneDrivessä ja klikkaamaa Share. Saat eteesi ikkunan, johon voit kirjoittaa niiden
henkilöiden nimiä ja sähköpostiosoitteita, joille haluat jakaa tiedostosi. Jos henkilö on
yliopiston Office 365 -käyttäjä, ohjelma löytää nimen perusteella hänen osoitteensa ja
lähettää tiedon jaetusta tiedostosta tai tiedostoista tämän sähköpostiin. Samalla voit
valita, saako henkilö täydet kirjoitusoikeudet (Can edit) vai vain lukuoikeudet (Can
read) jaettuun sisältöön.

Voit muokata OneDriveen tallennettuja tiedostoja yleisimpien toimisto-ohjelmien
selainversioiden avulla. Ryhmä voi kokoontua vaikkapa yhtäaikaisesti muokkaamaan
Word-asiakirjaa, kun kukin jäsen klikkaa saman jaetun asiakirjan auki ja avaa sen
muokkaustilaan. Tämä onnistuu valitsemalla katselunäkymässä Edit -> Edit in Word
Online. Tämän jälkeen jokaisen henkilön muokkaukset ja kommentit näkyvät toisille
reaaliaikaisesti. Toisin kuin ohjelmien työpöytäversioissa, selainversiossa muokatut
tiedostot tallentuvat automaattisesti reaaliajassa.

SYNKRONOINTI

Jos valitset hakemiston OneDrivessa ja klikkaat valikkorivillä Sync, OneDrive luo
laitteellesi paikallisen kopion hakemistosta ja sen sisällöstä, ja pitää sen
samansisältöisenä (eli synkronoituna) verkkoversion kanssa aina laitteen ollessa
kytkettynä verkkoon. Vastaavasti kaikki tähän paikalliseen kansioon tallentamasi
tiedostot ja hakemistot ilmestyvät OneDriveen eli pilveen sitä mukaa, kun ohjelma
ehtii niitä synkronoimaan.

Synkronoitava kansio löytyy Windowsissa oletusarvoisesti oman profiilikansiosi alta
(polun C:\users\käyttäjätunnus) alta OneDriven mukaan nimettynä.

Käytitpä sitten sähköpostia tai pilvitallennusta, muista aina noudattaa
palvelun käyttöehtoja. Esimerkiksi arkaluonteisten henkilötietojen
välittäminen ja tallennus HY:n Office 365 -palvelun avulla on kielletty
palvelun käyttöehdoissa!

http://www.helsinki.fi/atk/tike/liitetiedostot/Office365_EULA_fi.pdf
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KALENTERI JA OSOITEKIRJA

YLIOPISTOLAISEN KALENTERI JA LUKUJÄRJESTYS

Helsingin yliopistolla on useampia verkkopalveluita, joissa on kalenteriominaisuuksia.
Esimerkiksi Opintoni-sivun kalenterissa näet lukujärjestyksen kursseista, joille olet
ilmoittautunut WebOodissa. Voit mm. viedä kalenteritapahtumia sieltä omaan Office
365 -kalenteriisi. Tästä kerrotaan lisää opintojen suunnittelusta kertovassa
alaluvussa.

OFFICE 365 -KALENTERI

HY:n Office 365 -sähköpostitiliisi kuuluu monipuolinen kalenteri, jonka avulla voit
mm.:

vastaanottaa ja käsitellä tulevia kalenterikutsuja
kutsua muita tapahtumiisi sähköpostitse
koota yhteen tapahtumia muista kalentereista ja lukujärjestyksistä (esim.
Flamman Opintoni)
synkronoida tapahtumasi esim. puhelimesi kalenteriin

Outlook Web Appissa eli OWA:ssa pääset kalenteriisi klikkaamalla vasemman
ylälaidan “vohvelipainiketta” ja valitsemalla Calendar (ks. kuva alla).

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

https://student.helsinki.fi/
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Joissain mobiililaitteissa kalenteripainike saattaa löytyä näkymän alalaidasta!

KALENTERITAPAHTUMAN LUOMINEN

Avattuasi kalenterisi voit luoda uuden oman tai muille jaettavan kalenteritapahtuman
klikkaamalla Uusi (New) -painiketta.

Valitse ensin tapahtumasi aika ja kesto Aloitus (Start)– ja Kesto (Duration)-
valikoista. Jos haluat, voit asettaa itsellesi muistutuksen (Reminder) esimerkiksi 15
minuuttia ennen tapahtumaa.

Lisää tapahtumallesi nimi (Event) sekä sijainti (Location). Voit varata tapahtumalle
tilan (esim. Aleksandrian ryhmätyötilat) klikkaamalla Lisää huone (Add room) -
painiketta. Avautuvasta listasta voit valita osoitteen ja tilan sekä varata kyseisen tilan
tapahtumallesi, mikäli sen on vapaana.

Jos haluat kutsua muita tapahtumaasi, lisää heidän sähköpostiosoitteensa – tai
yliopistolaisen tapauksessa nimensä – Osallistujat (Attendees)-riville. Jos
kutsumasi henkilöt löytyvät yliopiston osoitekirjasta, OWA ehdottaa mielestään
sopivia nimiä automaattisesti sitä mukaa kuin kirjoitat.

Vahvista valinta painamalla Enter-näppäintä oikean nimen kohdalla (tai kirjoitettuasi
sähköpostiosoitteen loppuun), ja toista sama muiden kutsuttavien kohdalla. Voit toki
lähettää kutsun myös sähköpostilistalle, jolloin kaikki vastaanottajat saavat sen. Älä
kuitenkaan sorru spämmäykseen – ja muista noudattaa HY:n tietotekniikan ja Office
365:n käyttösääntöjä myös kalenterin käytössä!

KALENTERIKUTSUJEN KÄSITTELY

Kun olet luonut uuden tapahtuman, se ilmestyy kalenteriisi. Kutsumasi henkilöt
saavat sähköpostiinsa pyynnön hyväksyä (Accept) tai hylätä (Decline)
kalenterikutsusi.

Kun saat kutsun toisen järjestämään tapahtumaan, kuittaa kutsu vastauksen kanssa
(response), olit sitten hyväksymässä tai hylkäämässä sitä. Näin tilaisuuden järjestäjä

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/05/owa_vohveli_calendar1.jpg
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-5-sahkoposti/roskaposti/
https://www.helsinki.fi/fi/it/it-palveluiden-kayttosaannot-ja-rekisteriselosteet
http://www.helsinki.fi/atk/tike/liitetiedostot/Office365_EULA_fi.pdf
http://www.helsinki.fi/atk/tike/liitetiedostot/Office365_EULA_fi.pdf
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saa tietää, aiotko osallistua vai et. Jos haluat kirjoittaa vastausviestin ja lähettää sen
vahvistuksen ohessa, valitse Edit the response before sending.

Jos ehdotettu aika sopii huonosti, voit hyväksyä kutsun alustavasti (Tentative) tai
ehdottaa uutta aikaa (Propose new time).

Jos haluat, että  tapahtuman kutsuja saa tiedon osallistumisestasi, valitse
vaihtoehto “Lähetä vastaus”. Vastauksetta hyväksytty kutsu ei näy
tapahtuman kutsujalle mitenkään!

KALENTERIN SYNKRONOINTI

Jos käytät yliopiston Office 365 -sähköpostia mobiililaitteellasi, voit synkronoida
sähköpostin lisäksi siihen liittyvät kalenterisi. Tällöin Office 365 -kalenterisi
tapahtumat ja niihin liittyvät muutokset näkyvät myös mobiililaitteen
kalenterisovelluksessa reaaliaikaisesti. Koska kalenteriin pystyy tuomaan
automaattisesti tapahtumia monesta eri lähteestä (kuten vaikkapa Google-
kalenterista), sinun kannattaa koota kaikki opiskeluihisi ja vapaa-aikaasi liittyvät
kalenteritapahtumat samaan paikkaan.

Tarkempia ohjeita yliopiston Office 365 -kalenterista, sen synkronoinnista
sekä tapahtumien tuonnista löydät Helpdesk-sivustolta.

YHTEYSTIEDOT JA OSOITEKIRJA

http://www.helsinki.fi/helpdesk/3280
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1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

Kun lähetät sähköpostia, tarkista vastaanottajan osoite Outlookin HY-
henkilöhakemistosta ennen viestin lähettämistä – etenkin jos hänellä on
yleinen nimi. Omasta osoitekirjastasi löydät niiden ihmisten yhteystiedot,
joiden kanssa olet viestinyt – tai jotka lisäät sinne itse.

OFFICE 365 -HENKILÖHAKEMISTO

Yliopistolaiset löytävät toisensa Outlookin henkilöhakemistosta. Alla kuvatussa
Outlook Web App -selainsovelluksessa henkilöhakemisto löytyy painamalla ylänurkan
”vohvelipainikketta” ja People (Henkilöt) -kuvaketta.

Henkilöhakemiston vasemmasta laidasta löydät kohdan Omat yhteystiedot
(My contacts), josta saat auki osoitekirjasi. Se sisältää kaikkien niiden
henkilöiden yhteystiedot, joiden kanssa olet viestinyt OWA:n avulla, tai joiden
yhteystiedot olet lisännyt itse. Voit lisätä yhteystietoja osoitekirjaan esimerkiksi
klikkaamalla New-painiketta ruudun vasemmassa ylälaidassa).
Kohdasta Hakemisto (Directory) löydät kaikki Helsingin yliopiston
käyttäjätunnuksen omaavat henkilöt.
Voit etsiä tiettyä henkilöä kirjoittamalla nimen tai sähköpostiosoitteen
 hakukenttään, jossa on suurennuslasin kuva, ja painamalla Enter.
Suurennuslasin viereisestä ruksipainikkeesta peruutat haun ja palaat edelliseen
näkymään.
Henkilöhakemistossa voit myös selata sinulle näkyvien ryhmien ja
sähköpostilistojen sekä varattavissasi olevien tilojen tietoja.
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LISÄOMINAISUUDET JA SOVELLUKSET

Tällä sivulla käydään läpi seuraavat asiat:

Office 365 -asetukset, joita on hyvä osata tarvittaessa muuttaa
Muut Office 365:n ohjelmat ja toiminnot

OFFICE 365 -ASETUKSET

Sinun on hyvä tutustua sähköpostiasetuksiisi, niin pystyt tarvittaessa muuttamaan
niitä. Esimerkiksi yhteystietojen pitäminen ajan tasalla on tärkeää tavoitettavuuden ja
opiskelujen sujuvuuden takia.

Voit itse muutta Office 365 -sähköpostin tarkempia asetuksia. Kirjaudu OWA:an ja
avaa sähköpostinäkymä.  Klikkaa oikean yläkulman rataskuvaketta, ja valitse Mail
(Posti) kohdasta My App settings (Sovellusasetukseni).

General (Yleinen) -alavalikossa voit mm. tarkastella muille näkyviä
yhteystietojasi kohdassa My account (Oma tili), vaihtaa sähköpostin ja
kansioiden kieltä ja aikavyöhykettä (Region and time zone). Voit myös
vaihtaa taustakuvan ja näkymän värit (Theme, Teema) sekä aloitussivun
(Start page).
Sähköpostiasetukset (Mail settings) -valikossa voit määrittää mm.
automaattista käsittelyä (Automatic processing, esim. lomaviestit,
suodatussäännöt, roskapostiasetukset) sekä viestinäkymän näyttöasetuksia
(Display settings).
Tilit (Accounts) -valikossa voit halutessasi estää tai sallia viestit tietyiltä
lähettäjiltä tai ohjata postit muualle, jolloin et joudu seuraamaan monia eri
postilaatikoita.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Layout (Asettelu) -valikossa (ks. kuva yllä) voit vaihtaa OWA:n tapaa näyttää
viestejä ja viestiketjuja sekä lisätä sähköposteihisi automaattisen
allekirjoituksen (Lisää allekirjoituksista ykkösluvussa).

POSTIN OHJAUS JA YLIOPISTON ULKOPUOLISET SÄHKÖPOSTIPALVELUT

Sähköpostin ohjaamista helsinki.fi-osoitteesta muualle tai ulkopuolisten
sähköpostipalveluiden käyttöä opiskeluun ei suositella seuraavista syistä:

Jotkin opintojesi kannalta tärkeät palvelut toimivat vain helsinki.fi-osoitteella
Helsinki.fi-osoitteen käyttö saattaa olla osallistumisen edellytyksenä joillain
kursseilla
Ulkopuoliset palvelut eivät välttämättä osaa näyttää kalenterikutsuja ja muita
yliopiston järjestelmään liittyviä toiminnallisuuksia oikein. Toisin sanoen ne eivät
välttämättä toimi!

MUUT OFFICE 365 -OHJELMAT JA OMINAISUUDET

Office 365:een sisältyy myös muita hyödyllisiä ohjelmia. Näihin pääset Outlook Web
Appin eli OWA:n vasemman ylälaidan vohvelipainikkeen avulla (ks. kuva alla).

Tasks (Tehtävät) on kalenteriin ja sähköpostiin liittyvä tehtävänäkymä eli
eräänlainen “todo-lista”. Jos merkitset saamasi sähköpostin postinäkymässä
tehtävälipulla (flag), se ilmestyy tehtävänäkymääsi, jossa keskeneräiset asiat
on helpompi hahmottaa
OneDrive on Microsoftin pilvitallennuspalvelu, joka on liitetty Office 365:een.
HY:n opiskelijana käytössäsi on 5 teratavua eli 5000 gigatavua tallennustilaa
OneDrivessä. OneDriven avulla voit jakaa ja muokata dokumentteja helposti
muiden yliopistolaisten kanssa.
Käytettävissäsi ovat myös Wordin, Excelin, PowerPointin ja OneNoten
selaimella toimivat verkkoversiot (Online), joilla voit avata ja muokata

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-5-sahkoposti/viestien-lahettaminen/
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HY:n sähköposti

Kirjautuminen ja peruskäyttö

dokumentteja lähes samoin kuin ohjelmien kiinteästi asennetuilla versioillakin.
Verkkokokouksiin, pikaviesteilyyn ja videopuheluihin on tarjolla Skype for
Business, josta kerrotaan lisää edempänä tässä luvussa.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/2-helsingin-yliopiston-tietotekninen-ymparisto/2-6-opiskelu-verkossa/videokuva-ja-aani-verkossa/
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LUVUN 2.3 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – HY:n sähköpostiosoitteet

1. Lue Helsingin yliopiston tietojärjestelmien sekä Office 365 -palvelun
käyttösäännöt. Pohdi, voiko Raimo Keski-Vääntö lähettää Office 365 -palvelun
avulla:

A. Agraariyhteiskuntaa käsittelevän esseensä arvosteltavaksi kurssin
vetäjälle?

B. Koehenkilö Aku Punktuurin lääketieteelliset mittaustulokset ja niistä
laaditun raportin kurssin vetäjälle?

HARJOITUS 2 – Kirjautuminen ja peruskäyttö

Viestin lähettäminen

1. Aloita Outlook Web App -ohjelmassa uuden viestin kirjoittaminen.
2. Kirjoita Vastaanottaja-kenttään oma sähköpostiosoitteesi.
3. Lisää viestiisi otsikko “koeviesti”.
4. Lähetä viesti itsellesi ja kokeile, kuinka nopeasti posti saapuu laatikkoosi.

Viestin lukeminen, merkitseminen poistettavaksi ja viestin tuhoaminen

1. Kun viesti ilmestyy Inbox-kansioosi, klikkaa viestin otsikkoa lukeaksesi sen.
Viesti avautuu viereiseen tilaan. Tuplaklikkaa otsikkoa, ja viesti avautuu uuteen
ikkunaan.

2. Poista seuraavaksi äsken lähettämäsi viesti. Voit merkitä viestin poistettavaksi
valitsemalla Poista-vaihtoehdon, mutta käytä tällä kertaa näppäimistöä. Valitse
siis poistettava viesti klikkaamalla sitä ja merkitse viesti poistetuksi painamalla
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Delete-näppäintä. Viesti häviää Inboxista ja siirtyy Deleted items -kansioon.
Huomaa, että se ei ole vielä tuhoutunut lopullisesti, ja voit joko tuhota tai
palauttaa viestin ko. kansiosta!

3. Tuhotaan seuraavaksi viesti lopullisesti. Etsi Deleted items -kansio, klikkaa se
auki ja paina Delete-painiketta näppäimistöltä. Varmista poistaminen, jolloin
viesti tuhotaan ja viestin viemä tila palautuu käyttöösi.

HARJOITUS 3 – Asetukset ja lisäominaisuudet

1. Jos sinulla on älypuhelin, tabletti tai tietokone, kokeile asentaa Office-
ohjelmistopaketti laitteellesi.

2. Mitä haittaa voi olla sähköpostin ohjaamisesta helsinki.fi -osoitteen
ulkopuolelle?
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Edellinen Seuraava

2.4 OPINTOJEN SUUNNITTELU

Helsingin yliopiston digitaalinen oppimisympäristö uudistuu. Opiskelijana
käytettävissä on Opintoni-palvelu, joka kerää selkeään näkymään paljon tietoa ja
toimintoja opiskelun tueksi. Opintoni on tärkeä työkalu opinnoissa missä vain, milloin
vain ja millä laitteella tahansa. Sen kautta pääset kaikkiin opinnoissasi tarvitsemiin
palveluihin.

WebOodi on työkalu, jolla voit ilmoittautua monille kursseille, tilata
opintosuoritusotteen ja antaa kurssipalautetta. Lisäksi WebOodissa voit ylläpitää
yhteystietojasi: opiskelijana sinun on itse pidettävä ajan tasalla mm. osoite-,
puhelinnumero-, kotikunta- ja luovutusehtotietosi.

Kun luet tätä osiota, pidä selaimessa auki Opintoni-sivua ja WebOodia. Näin pystyt
paremmin samalla harjoittelemaan näiden palveluiden käyttöä.
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OPINTONI

Opintoni-palvelusta (http://student.helsinki.fi) näet opintojesi aikataulut
kalenterinäkymässä, jonka voit siirtää halutessasi myös omaan sähköiseen
kalenteriisi. Näet lisäksi käynnissä olevat kurssisi ja niiden materiaalit.

Katso alta palvelun lyhyt esittelyvideo:

TOIMINNALLISUUDET

Opintoni-palvelun kautta:

Pääset helposti käynnissä olevien kurssiesi kurssisivuille ja Moodle -
linkkeihin
Näet tulevat luennot Nyt opinnoissani -näkymässä joko listana tai kalenterina,
ja voit viedä ne omaan sähköiseen kalenteriisi
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Näet uusimmat kurssisuorituksesi
Voit muokata henkilökohtaista tehtävälistaasi

OPINTONI-SIVUN PERUSKÄYTTÖ

Kirjaudu Opintoni-sivulle osoitteessa student.helsinki.fi. Yläriveillä näet linkkejä
tärkeimpiin palveluihin ja eri kieliversioihin.

Navigaation alapuolella näet lähiaikojen opetustapahtumat kurssikalenteristasi
sekä uusimmat opintosuorituksesi opintorekisteristä. Voit klikata valintoja
nähdäksesi tarkempia tietoja. Klikkaamalla Lisää kalenteriisi voit siirtää tämän
näkymän sisällön omaan sähköiseen kalenteriisi.

Oikeassa laidassa näet muistilistan. Kun haluat lisätä uuden tehtävän
muistilistallesi, kirjoita se ”Uusi tehtävä…” -kenttään ja paina +-painiketta.

Alimpana näet Suosikit-rivin, jossa näkyy oletuksena lähimmän UniCafe-ravintolan
lounaslista viimeisimmän sijaintitietosi mukaan. Voit lisätä suosikkeihisi ravintoloita,
Unisportin varaustilanteesi tai muuta uutisvirtaa RSS- tai Twitter-syötteistä Lisää
uusi -nappia painamalla.

Opiskelijan ohjeet

https://student.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2019/07/Digitaidot-kuvakaappaukset-Opintoni-01-1.jpg
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Opiskelijan ohjeista löydät kootusti opiskeluusi liittyvän ohjeistuksen. Näet lisäksi
sekä yleiset että koulutusohjelmasi tiedotteet. Pääset ohjesivulle osoitteesta
guide.student.helsinki.fi.

Pääset ohjeisiin myös kirjautumatta, mutta kirjautuneena näet automaattisesti oman
koulutusohjelmasi ohjeet ja tiedotteet ensin. Voit myös halutessasi valita jonkin muun
koulutusohjelman, jolloin näet sen omia ohjeita.

https://guide.student.helsinki.fi/fi
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2019/07/Digitaidot-kuvakaappaukset-Opiskelijan-ohjeet-01-1.jpg
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Näin saat parhaan hyödyn ohjesivuista:

Kirjaudu sisään. Kirjauduttasi huomaat, että oma koulutusohjelmasi on
automaattisesti valittuna.
Voit etsiä ohjeita joko hakutoiminnolla tai valmiiksi koostettujen teemojen
sisältä. Voit kokeilla hakua myös pelkästään hakusanan alkuosalla.
Teemalaatikoiden sisältä löydät kuhunkin aihepiiriin liittyvät ohjeet. Yksittäinen
ohje saattaa löytyä myös useamman kuin vain yhden teeman alta.
Voit järjestellä teemat näytölläsi haluamaasi järjestykseen raahaamalla. Kun
teet tämän kirjautuneena, teemojen järjestys tallentuu seuraavia
kirjautumiskertojasi varten.
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OPINTOJEN SUUNNITTELU

WebOodi on Helsingin yliopiston opiskelija- ja opintorekisteri, jonne tallennetaan
tiedot suorittamistasi opinnoista ja jonka kautta voit ilmoittautua kursseille ja tentteihin
 suurimmassa osassa tiedekuntia. WebOodiin kannattaa tutustua tarkoin, sillä
WebOodissa voit varmistaa, että suorittamasi kurssit on merkitty opintorekisteriin
oikein ja että et jää sinua kiinnostavien kurssien ulkopuolelle. Käsittelemme tässä
WebOodista seuraavat asiat:

Käytön aloittaminen
Opetuksen ja tenttien haku
Opetustapahtumiin ilmoittautuminen
Ilmoittautumisen peruminen
Kurssipalautteen antaminen

KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Pääset käyttämään WebOodia osoitteessa www.helsinki.fi/weboodi. Kirjaudu
yliopiston käyttöluvalla ja sen salasanalla. Painettuasi Kirjaudu sisään –painiketta
kirjaudut WebOodiin.

Etusivulla näet mm. Oodia koskevia uutisia ja ilmoituksia, viimeksi katsotut opinto-
oppaat, Oodin kalenterisi sekä viimeisimmät rekisteröidyt opintomerkintäsi.

OPINTO-OPPAAT WEBOODISSA

Opetustiedot ja tutkintovaatimukset löytyvät WebOodista. Pääset lukemaan opinto-
oppaita klikkaamalla Opintotarjonta-valikon alta Opinto-oppaat -linkkiä. Yksiköt
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näkyvät listattuna, ja klikkaamalla kunkin vieressä olevaa plussakuvaketta saat auki
niiden alla olevat tarkemmat koulutusohjelmakohtaiset tiedot.

KURSSIEN JA TENTTIEN HAKU HAKUTERMILLÄ

Voit etsiä opetusta WebOodista sekä hakutermeillä että organisaatioittain.

Kirjoita haluamasi hakutermit hakuikkunaan. Yksi parhaista hakuehdoista on
opintojakson koodi eli tunniste, joka löytyy opinto-oppaastasi. Tunniste on usean
numeron tai kirjaimen sarja, esimerkiksi AY2240102. Tunnistetta käyttämällä löydät
aina juuri sen opetustapahtuman, jota olet etsimässä. Mikäli et tiedä opintojakson
tunnistetta, voit tehdä haun myös sen nimellä tai nimen osalla. Annettuasi haluamasi
termin paina Hae-painiketta.

Näytölle ilmestyy hakusi tulos. Näet haluamasi opintojakson tarkat tiedot painamalla
ko. rivin Ilmoittautumiseen-painiketta. Alla olevassa kuvassa kysymyksessä on
tentti.

ILMOITTAUTUMINEN

Kun olet löytänyt sen opetustapahtuman, johon haluat ilmoittautua, laita rasti ruutuun
sen kohdalle (ks. kuva) ja paina Tallenna. Huomaa kuitenkin, että ilmoittautumisia
voidaan yleensä ottaa vastaan rajallinen määrä: ilmoittautumisten määrä suhteessa
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maksimimäärään näkyy rastitusruudun ja opetustapahtuman välissä Lkm. -kohdassa.

Ilmoittautumisen jälkeen näet vielä opetuksen tai tentin tiedot, jotka kannattaa
tarkistaa huolellisesti.

Se, voidaanko opetustapahtumiin ottaa vastaan ylimääräisiä ilmoittautumisia tai
henkilöitä varasijoille, vaihtelee. Varmista asia kurssin vastuuhenkilöltä. Löydät
nimitiedot kurssin tiedoista.

Huomaa, että omia ilmoittautumisia pitää myös seurata: jos et aiokaan
osallistua kurssille, peru ilmoittautumisesi hyvissä ajoin. Järjestelmä
antaa kurssipaikan automaattisesti seuraavalle jonottajalle! Jos et peruuta
osallistumistasi, kurssille voi jäädä tyhjiä paikkoja, vaikka varasijalistalla
olisi monta opiskelijaa. Joillakin suosituimmista kursseista saattaa olla
jopa sanktioita turhista ilmoittautumisista, koska ne vievät muilta
opiskelijoilta kurssipaikkoja.

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN

Jos et pääsekään tenttiin tai kurssille johon ilmoittauduit, tai jos epähuomiossa
ilmoittauduit väärälle kurssille, voit perua ilmoittautumisesi jos kurssin
ilmoittautumisaika on vielä käynnissä. WebOodin sivuvalikon Ilmoittautumiset-
linkin kautta pääset selaamaan kursseja ja tenttejä, joihin olet ilmoittautunut.

Jos haluat poistaa ilmoittautumisen, valitse Toiminnot-kohdassa oikealla oleva
Poista -painike.

Järjestelmä kysyy sinulta vielä varmistusta poistamiselle. Mikäli poisto onnistuu, saat
siitä vielä vahvistuksen.

Oheisesta demovideosta näet, miten voit ilmoittautua WebOodissa
opetustapahtumaan ja miten voit perua ilmoittautumisesi.

KURSSIPALAUTTEEN ANTAMINEN

WebOodin avulla voit antaa palautetta suorittamastasi kurssista. Palautteenanto
tapahtuu Työkalut-välilehden Omat palautteet -linkistä.

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Weboodi-ilmo_demo_fi/
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Linkkiä painettuasi näet listalla opetuksen, joihin sinut on ilmoitettu tai joihin olet itse
ilmoittautunut. Valitse kurssi, josta haluat antaa palautetta, ja siirry
palautelomakkeelle painamalla Anna palaute pp.kk.vvvv mennessä-linkkiä (linkki
on tarjolla, jos kurssin pitäjä on tehnyt kurssia varten palautelomakkeen ja jos
palauteaika on voimassa).

Palaute annetaan klikkaamalla hiirellä halutut valinnat tai valitsemalla
pudotusvalikoista sopivat palautevaihtoehdot. Avoimiin kysymyksiin voit kirjoittaa
haluamasi kommentit. Pakolliset kysymykset on merkitty tähdillä (*):
palautejärjestelmä hyväksyy palautteen vasta, kun kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on
vastattu. Vastaamatta jääneet kysymykset näkyvät näytöllä punaisella. Tarkista
antamasi palaute huolellisesti ja paina Lähetä-painiketta lähettääksesi palautteen.

Huomaa, että voit antaa palautetta vain kerran, etkä voi muuttaa jo
antamaasi palautetta! Vastaukset tallentuvat järjestelmään, josta vain
tilastoja katseleva virkailija tai opettaja pääsee katselemaan niitä tilastojen
muodossa – saamatta selville palautteenantajan henkilöllisyyttä (avoimet
vastauksesi näkyvät opettajalle anonyymeinä). Pääset kuitenkin
katsomaan antamaasi palautetta valitsemalla Antamasi palaute-linkin.

Ilmoita teknisistä ongelmista osoitteeseen weboodi-palaute@helsinki.fi.

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA:
DIGITAALISET VÄLINEET

Kaikkien yliopisto-opiskelijoiden kuuluu laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma
(hops), jonka tarkoitus on tukea opintojen suorittamista ja etenemistä. Sinun on hyvä
tietää, että yliopiston palveluvalikoimassa on tarjolla digitaalisia työvälineitä hopsin
laatimiseen.

Hopsin laatimisen käytännöt vaihtelevat, joten sinun tulee tarkistaa yksityiskohtaiset
ohjeet koulutusohjelmastasi.

SUUNNITELMAN LAADINTA UUDELLA TYÖKALULLA

Lukuvuonna 2018-19 ja sen jälkeen aloittaneilla opiskelijoilla on käytössään uusi
opintojen suunnitteluväline Sisu. Pääset uuteen välineeseen Opintoni-sivun kautta tai

mailto:weboodi-palaute@helsinki.fi
https://student.helsinki.fi/
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Edellinen Seuraava
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2.1 Käyttöluvat ja käyttäjätunnukset

Käyttöluvan hyödyt sinulle

Käyttölupa

Salasanojen hallinta

Käyttöluvan ja salasanan voimassaolo

Käyttöön liittyvät velvollisuutesi

Luvun 2.1 harjoitukset

2.2 Tilat ja palvelut

Tilat ja laitteet

Toiminta tietotekniikkatiloissa

HY:n Windows-tietokoneiden peruskäyttö

HY:n tietokoneiden erityispiirteet

Tulostaminen yliopistolla

Langattomat verkot

Helpdesk ja asiakaspalvelu

Ladattavat ohjelmat

suoraan linkistä: https://sis-helsinki.funidata.fi/.

Sisun avulla voit paitsi suunnitella ja aikatauluttaa opintojasi, myös ottaa tulosteen
hopsistasi. Ohjeita opintosuunnitelman tekoon Sisulla löydät tämän materiaalin
lisälukemistosta.

SUUNNITELMAN LAADINTA VANHALLA TYÖKALULLA

Joissain koulutusohjelmissa on käytössä myös WebOodista löytyvä työkalu, Oodin
hops. Voit tutustua Oodin hopsiin ja sen käyttöön oppimateriaalin lisälukemistossa.

https://sis-helsinki.funidata.fi/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/opintosuunnitelma-verkossa/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/opintosuunnitelma-verkossa/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/oodin-hops/
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OPINTOSUORITUSTEN SEURANTA JA OMIEN TIETOJEN

HALLINTA

OPINTOSUORITUSTEN KATSELU

Voit katsella opintosuorituksiasi WebOodin Omat opinnot -valikon kohdassa
Suoritukset.

Suoritukset-sivulla näet listan WebOodiin viedyistä suorituksistasi. Rekisteröidyt
opintokokonaisuudet näkyvät kunkin kokonaisuuden otsakkeella merkittynä (esim.
Yleis-, kieli- ja perusopinnot). Jos haluat tarkastella näiden otsakkeiden alla olevia
opintokokonaisuuksien osia, paina kokonaisuuden nimen vieressä olevaa + -merkkiä.
Sivun alareunassa näet suorittamiesi opintopisteiden yhteismäärän.

OPINTOSUORITUSOTTEEN TILAAMINEN

Valitse WebOodin Työkalut-välilehdeltä Opintosuoritusote. Jos valintaa ei ole
näkyvissä, valitse ensin Omat opinnot –kohta laajentaaksesi näkymää.

Valitse suoritusotteelle tulostettava opintopisteiden laajuus ja suoritusotteen kieli, ja
paina Tilaa raportti -painiketta. Tilaamasi suoritusote tulee katsottavaksi WebOodin
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

2.1 Käyttöluvat ja käyttäjätunnukset

Käyttöluvan hyödyt sinulle

Käyttölupa

Salasanojen hallinta

Käyttöluvan ja salasanan voimassaolo

Käyttöön liittyvät velvollisuutesi

Luvun 2.1 harjoitukset

2.2 Tilat ja palvelut

Tilat ja laitteet

Toiminta tietotekniikkatiloissa

HY:n Windows-tietokoneiden peruskäyttö

HY:n tietokoneiden erityispiirteet

Tulostaminen yliopistolla

etusivulle noin 10 minuutin kuluttua tilauksesta. Saat tiedon tilauksen valmistumisesta
omaan yliopiston sähköpostiosoitteeseesi. Voit tilata saman päivän aikana
kymmenen suoritusotetta. WebOodissa voi olla maksimissaan kolme suoritusotetta
yhtä aikaa tilattuna. Suoritusotteita säilytetään WebOodin etusivulla kolme päivää
tilauksen valmistumisesta.

OMIEN TIETOJEN HALLINTA

Jos osoite- tai muut yhteytietosi muuttuvat, ilmoita muutoksista yliopistolle
WebOodissa. Kun haluat muuttaa henkilökohtaisia tietojasi, valitse WebOodin
kirjautumisvalikosta Henkilötiedot.

Näet sivulla tiedot, jotka sinusta on tallennettu opintorekisteriin (esimerkiksi
koulutusohjelma- ja läsnäolotiedot). Voit tarvittaessa muokata mm. yhteystietojasi
WebOodin Muuta-toiminnon avulla.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

LUVUN 2.4 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – Opintoni

1. Kirjaudu Opintoni-sivulle. Tilaa kalenterisyöte omaan puhelimeesi.
2. Siirry ohjeisiin. Etsi oman koulutusohjelmasi tiedot opintojen suorittamisesta ja

selvitä ohjeista mitä Tvärminnen tutkimusasemalla tutkitaan.

HARJOITUS 2 – Omien yhteys- ym. tietojen tarkistaminen WebOodissa

1. Siirry WebOodiin ja avaa Henkilötiedot-sivu.
2. Tarkista ja muokkaa tarvittaessa henkilötietojasi. Tallenna lopuksi tekemäsi

muutokset.

HARJOITUS 3 – Suoritusotteen tilaaminen WebOodissa

1. Siirry suoritusotteen tilaussivulle.
2. Valitse haluamasi kieli suoritusotteelle ja tilaa ote sähköpostiisi.
3. Tarkista postiin saapunut suoritusotteesi. Ovathan kaikki siinä mainitut tiedot

oikein?
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2.5 OPISKELU VERKOSSA

Verkkopalveluiden käyttö opiskelussa on tärkeä osa opiskelijan arkea. Tieto- ja
viestintätekniikan avulla kiireisen opiskelijan on usein mahdollista rytmittää ja
aikatauluttaa opiskeluaan paremmin ajasta ja paikasta riippumatta. HY:n
verkkopalvelut tekevät kurssityöskentelystä, ryhmätöistä ja töiden palautukseta
helppoa.

Tämä osio avaa sinulle tarjolla olevaa verkkopalveluiden kirjoa eri oppimistilanteita
varten kurssin alkumetreiltä sen suorittamiseen saakka:

Kurssien oppimisympäristöt
Tenttiminen verkossa
Ryhmätyöskentelyn apuvälineet
Töiden tallentaminen
Videotallenteet ja suoratoisto
HY:n verkon etäkäyttö
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KURSSIEN OPPIMISYMPÄRISTÖT

Verkko-oppimisympäristöllä tarkoitetaan verkkoselaimella käytettävää palvelua, joka
tarjoaa opiskelijoille ja opettajille yhteisen toimintatilan. Verkko-oppimisympäristössä
voi olla esimerkiksi luentomateriaaleja, tarkempia kurssiaikatauluja, harjoituksia,
testejä sekä mahdollisuus keskustella ja palauttaa erilaisia kurssiin liittyviä tehtäviä.

Opiskelu onnistuu verkkoympäristössä parhaiten, kun olet selvittänyt itsellesi ainakin
seuraavat opintojaksoasi koskevat asiat:

Mihin kyseisellä opintojaksolla on tarkoitus käyttää ympäristöä (esim.
luentomuistiinpanojen jako, kurssitiedotus, tehtävien palautus jne.)?
Onko verkko-oppimisympäristön käytölle jotakin aikataulua?
Mikäli aikataulu on olemassa, millainen se on?
Mitä sinulta edellytetään oppimisympäristön käytössä?

Opintojakson suoritusta ei aina arvioida tentillä, vaan suoritusvaatimuksena voi olla
vaikkapa oppimisympäristössä käytävään keskusteluun osallistuminen tai muiden
opiskelijoiden töiden vertaisarviointi opettajan antamien arvostelukriteerien mukaan.
Useimmiten työmuodot edellyttävät yhteistyötä. Opettajalla on oikeus määrittää, mitä
sinulta edellytetään ja hyväksyä opintosuorituksesi sen mukaisesti. On tärkeää, että
huomioit verkkokeskusteluissa internetin etiketin.

KURSSISIVU

Joskus kaikki opintojaksoon liittyvä tieto ja materiaali on voitu jakaa pelkästään
opintojakson kurssisivun kautta, eikä opetukseen ole omaa Moodle-aluetta tai
vastaavaa. Jos olet ilmoittautunut WebOodissa opintojaksolle, löydät sen kurssisivun
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jatkossa helpoiten Opintoni-sivun kautta.

Opintojakson kurssisivulla on perustietojen lisäksi mahdollisesti jaossa myös vain
ilmoittautuneille opiskelijoille lisättyä lisämateriaalia, kuten ladattavia tiedostoja ja
videoita.

MOODLE – HTTP://MOODLE.HELSINKI.FI

Helsingin yliopistossa käytetään pääasiassa Moodle-oppimisympäristöä.
Vaihtoehtoisia palveluja ovat esimerkiksi wikialue tai kurssiblogi.

Moodle tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia verkossa oppimiseen. Moodlessa voit
esimerkiksi osallistua verkkokeskusteluihin, vastata kyselyihin, palauttaa sähköisesti
opintotehtäviä ja osallistua tentteihin. Moodle-kurssi voi olla vaikkapa ajallisesti
jaksotettu, aihepiirien mukaan järjestetty tai sosiaaliseen vuorovaikutukseen
perustuva. Alla näet osakuvan Moodlen käyttöliittymästä:

Kirjaudu Moodleen osoitteessa https://moodle.helsinki.fi yliopiston (AD-)
käyttäjätunnuksella ja sen salasanalla.

Seuraavassa esitellään lyhyesti Moodlen perustoimintoja opiskelijan näkökulmasta.
Lisää tietoa näistä ja monista muista Moodlen ominaisuuksista löydät Helsingin
yliopiston opetusteknologiapalveluiden laatimasta opiskelijan Moodle-oppaasta.

KURSSEILLE REKISTERÖITYMINEN MOODLESSA

Kun olet kirjautunut Moodleen, voit rekisteröityä kurssialueille. Ne kurssit, joille olet

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/moodle2016_fi-1.jpg
https://student.helsinki.fi/
https://moodle.helsinki.fi/
https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opiskelijan+opas
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rekisteröitynyt, näkyvät listana Katsaus kursseistani -sivulla. Joillakin kursseilla
kurssin opettaja rekisteröi sinut kurssille, kun taas toisilla kursseilla käytetään
itserekisteröitymistä.

Jos itserekisteröityminen on mahdollista, pääset Moodlen kurssialueelle heti ilman
opettajan toimia. Parhaassa tapauksessa sinut rekisteröidään opintojakson Moodle-
kurssille automaattisesti WebOodi-ilmoittautumisen yhteydessä. Usein tarvitset
rekisteröitymiseen kurssiavaimen eli salasanan, jota Moodle kysyy sinulta
ensimmäisen kerran, kun yrität mennä kurssialueelle. Löydät kurssiavaimen
opintojakson kurssisivulta (esim. Opintoni-sivun kautta) – tai saat sen opintojakson
vastuuopettajalta.

Huomaa, että pelkkä Moodle-rekisteröityminen ei yleensä riitä kurssi-
ilmoittautumiseksi. Esimerkiksi WebOodia käytetään laajalti niin kurssi-
kuin tentti-ilmoittautumiseen. Katso siis aina tarkemmat
ilmoittautumisohjeet opinto-oppaista ennen kursseille rekisteröitymistä!

Moodlessa kurssit on järjestetty tiedekunnittain kurssikategorioihin. Pääset
selaamaan  kurssikategorioita napsauttamalla Moodlen etusivun vasemmassa
reunassa valintaa Etusivu ja kurssikategoriat. Siirryttyäsi haluamaasi
kurssikategoriaan näet kuvaukset eri kursseista. Voit myös etsiä haluamasi kurssin
syöttämällä sen nimen hakukenttään ja napsauttamalla Hae-painiketta. Alla oleva
kuva esittää erään tiedekunnan kurssikuvauksia sekä hakutoimintoa.

http://www.helsinki.fi/weboodi
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Huomaa, että kirjautumalla sisälle Moodleen näet kursseista
huomattavasti enemmän tietoa kuin mitä on esitetty yllä olevassa
kuvassa. Kirjaudu siis aina ensin Moodleen ja etsi vasta sitten haluamasi
kurssit!

PROFIILITIEDOT

Pääset tarkastelemaan profiiliasi Moodlessa klikkaamalla kirjautumisen jälkeen omaa
nimeäsi selainikkunan oikeassa ylälaidassa. Aukeavasta valikosta pääset katsomaan
ja muokkaamaan tietojasi, lukemaan saapuneita viestejä sekä seuraamaan
arviointeja. Oheinen kuva esittää Raimo-opiskelijan Moodle-profiilia.

Voit
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muokata tietojasi napsauttamalla ylläolevassa kuvassa näkyvää Muokkaa tietoja -
linkkiä. Muokkaussivulla voit mm. vaihtaa Moodlessa käytettävää kieltä, lisätä
profiilikuvan tai muokata yhteystietojasi. Ohjeet tähän löydät opiskelijan Moodle-
oppaasta.

Eri kursseilla saatetaan viestiä Moodlen itsensä lisäksi monella muullakin
välineellä, joten profiilitietojen päivittämisestä voi olla suurta hyötyä!

MOOC – HTTP://MOOC.HELSINKI.FI

MOOC on kirjainlyhenne, joka tulee sanoista Massive Open Online Course. Tällä
tarkoitetaan kaikille avointa, ilmaista verkkokurssia. MOOC-kurssin materiaalit voivat
olla mm. tekstimateriaaleja, verkkoluentoja, etätyöpajoja, foorumikeskusteluja,
erilaisia tehtäviä tai lähes mitä vain verkko-oppimisen muotoja. MOOC-kursseilla ei
ole tyypillistä kestoa, rakennetta, alustaa tai osallistujamäärää, vaan kurssin järjestäjä
päättää, minkälaiseksi kukin kurssi muotoutuu. Helsingin yliopiston MOOC-ympäristö
löytyy osoitteesta http://mooc.helsinki.fi.

https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opiskelijan+opas
https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opiskelijan+opas
http://mooc.helsinki.fi/
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RYHMÄTYÖSKENTELYN APUVÄLINEET

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista ryhmätyöskentelyä helpottavista ohjelmista ja
palveluista:

Kalenterivaraukset, ryhmätyötilat ja etätapaamiset
OneDrive – tallenna ja jaa tiedostojasi pilvessä
Office Online – luo ja muokkaa tiedostoja reaaliaikaisesti selaimella
Microsoft Teams – alusta pikaviestintään ja ryhmätöihin
Skype for Business
Yliopiston wikit
Yliopiston blogit

KALENTERIVARAUKSET, RYHMÄTYÖTILAT JA ETÄTAPAAMISET

Omat ja ryhmien kanssa tehtävät työt kannattaa hyvissä ajoin oppia aikatauluttamaan
muun elämän kanssa. Yliopiston Office 365 -palvelun Outlook-sähköposti- ja
kalenteriohjelmisto on kätevin tapa ottaa käyttöön sähköinen kalenteri, joka on
kaikkien yliopistolaisten käytössä.

Lisäksi kampuksilla on varattavia ryhmätyötiloja etenkin kirjastojen yhteydessä. Voit
varata niitä Outlook-kalenterin avulla. Kalenterin käytöstä ja tilavarausten tekemisestä
kerrotaan lisää toisaalla tässä luvussa.

ONEDRIVE – JAA RYHMÄN TIEDOSTOT PILVESSÄ

Pilvipalvelun kautta yhteisten töiden käsittely on helppoa, koska voit jakaa ryhmällesi
oikeudet lukea ja muokata yksittäisiä tiedostoja tai kokonaisen kansion.

OWA:sta löytyvässä OneDrivessa voit jakaa sinne tallentamaasi materiaalia kahdella
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tapaa:

1. Lisää oikeudet käyttäjille yksitellen. Valitse ensin kansio tai tiedosto, jonka
haluat jakaa. Valitse sitten yläpalkista Share. Kun lisäät käyttäjät yksitellen
Share-toiminnolla, varmistat, että kukaan muu kuin ryhmän jäsenet eivät pääse
katsomaan tai muokkaamaan tiedostoa. Yksittäiselle käyttäjälle jaettu materiaali
ilmestyy hänen omaan OneDrive palveluunsa Shared with me -keräilykansion
alle, mistä hän löytää aineiston helposti uudelleen.

2. Luo jaettava linkki, jota klikkaamalla toiset pääsevät käsiksi materiaaliin.
Valitse ensin kansio tai tiedosto, jonka haluat jakaa. Valitse sitten yläpalkista
Get link. Voit määrittää, pääseekö linkin kautta muokkaamaan vai ainoastaan
lukemaan tai lataamaan sen takana olevaa materiaalia. Linkin avulla on
helpompaa jakaa tiedosto isolle joukolle, kun voit lähettää saman linkin kerralla
kaikille sähköpostissa. Avoimessa linkkijaossa on toisaalta riski tiedon
hallitsemattomasta leviämisestä. Voit parantaa turvallisuutta rajaamalla sen
Helsingin yliopiston käyttäjille koko maailman sijaan.

Voit myös asettaa jaoille voimassaolon päivämäärän, jonka jälkeen jako loppuu. Näin
sinun ei tarvitse myöhemmin yrittää muistaa, mitä olet jakanut kellekin.

Lisää tietoa OneDriven peruskäytöstä löydät toisaalla materiaalissa!

OFFICE ONLINE – RYHMÄTYÖSKENTELYÄ REAALIAIKAISESTI SELAIMELLA

OneDrive-pilvipalvelussa olevia Word-, Excel-, PowerPoint- ym. tiedostoja voi
käsitellä suoraan pilvessä joko koneelle asennetun Office-ohjelman avulla tai
ohjelmien selainversioiden kautta. OneDrive-palvelussa voit valita, avataanko esim.
.docx-tiedosto normaalissa Word-ohjelmassa vai selaimella pyörivässä Word Online -
kevytversiossa.

Selainversioiden etu on, että ne toimivat selaimessa millä tahansa koneella ja
käyttöjärjestelmällä riippumatta siitä, onko koneelle asennettu Microsoft Office-paketti
vai ei. Toinen hyöty on se, että tiedostoa muokkaavien muutokset näkyvät
reaaliaikaisesti kaikille, joilla on sama tiedosto avoinna.

Office-ohjelmien selainversioissa ei ole kaikkia työpöytäversion ominaisuuksia,
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eivätkä ne näytä kaikkia muotoiluja aina oikein. Niinpä ne soveltuvat parhaiten
luonnosteluun ja alkusisällön tuottamisvaiheeseen. Dokumentin jatkotyöstäminen ja
viimeistely voi siis olla tarpeen tehdä ohjelman täysversion avulla.

MICROSOFT TEAMS

Teams on Office 365:n monipuolinen ryhmätyöalusta. Teamsin avulla voit

Luoda ryhmiä ja lisätä niihin sisältöä ja käyttäjiä
Ottaa yhteyttä muihin jäseniin chatin ja ääni- tai kuvayhteyden välityksellä ja
jakaa työpöytäsi
Lisätä kalenterikutsuihin valmiiksi yhteyslinkin
Työstää yhdessä tekstiasiakirjoja, työlistoja, taulukoita ja wikisivuja ym.
Hoitaa projektien aikajanoja ja muuta suunnittelua

Teamsin voi asentaa mobiililaitteille sovelluskaupoista. Pöytäkoneille ja kannettaville
sen voi asentaa ilmaiseksi muiden Office-kotiohjelmien mukana tulevassa
asennuspaketissa. Kertakirjautuminen kaikkiin Office 365-ohjelmiin toimii yliopiston
käyttäjätunnuksella.

SKYPE FOR BUSINESS

Skype for Business löytyy osana Office-pakettia Windows- ja Mac-koneille (tästä
kerrottiin lisää aiemmin tässä luvussa). Lisäksi ohjelmasta löytyy versiot myös
mobiililaitteille.

Jos koko ryhmä tai joku sen jäsenistä haluaa osallistua virtuaalisesti videopuhelun,
ääniyhteyden tai chatin välityksellä, Outlook-kalenterissa voi sopia suoraan Skype for
Business -kalenterivarauksen klikkaamalla Skype Meeting -nappia uuden
tapahtumaikkunan valikkorivillä. Tällöin varauksen kautta syntyy myös linkki Skype-
kokoukseen, johon voi liittyä klikkaamalla kutsussa olevaa linkkiä.

Skypen peruskäyttö on helppoa ja intuitiivista. Yleisimmät käyttötavat lienevät
pikaviestin lähettäminen ja videoneuvottelu. Näin pääset alkuun:

Kirjoita nimen alkua kenttään (ks. kohta 1 kuvassa alla). Skype täydentää listaa
ja ehdottaa sopivia henkilöitä. Kuvassa Anu Pöyry on tavoitettavissa ja lisäksi
hänen kanssaan on mahdollista käydä videoneuvotteluja (2).
Pikaviestin voit lähettää valitsemalla hiiren kakkospainikkeella Send an IM
(Lähetä pikaviesti). Videopuhelun voi aloittaa valitsemalla Start a Video Call
(Aloita videopuhelu).

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/2-helsingin-yliopiston-tietotekninen-ymparisto/2-4-sahkoposti-helsingin-yliopistossa/
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Kirjoita viesti avautuvaan viesti-ikkunaan ja paina Enter.
Vastaanottaja saa ilmoituksen tulevasta viestistä ja voi hyväksyä sen
napsauttamalla Accept (Hyväksy) tai hylätä napsauttamalla Ignore (Ohita)
(ks. kuva alla).

Verkkokokouksessa on kuitenkin enemmän läsnäoloa ja vuorovaikutusta siinä, että
jokainen pakertaa omalla suunnallaan jotain osaa ryhmän työstä tietämättömänä
siitä, missä vaiheessa muut ryhmän jäsenet menevät. Mikäli kasvokkain tapaaminen
ei aikataulullisesti ole helppoa tai järkevää ryhmälle, voi hyvin ajoitetulla
verkkokokouksella sopia työnjaosta ja sisällöistä tehokkaammin, jotta ryhmätyön
aikataulu pitää.

YLIOPISTON WIKIT

Yliopiston wikipalvelussa voit perustaa alueen, jolla tallentaa ja työstää yhteistä
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tekstiä. Wikisivuille voi myös lisätä kuvia ja liitetiedostoja. Helsingin yliopiston
wikipalvelu löytyy osoitteessa https://wiki.helsinki.fi.

Etusivun (Dashboard) oikeasta yläreunasta löydät  sisäänkirjautumispainikkeen.
Kirjaudu palveluun klikkaamalla Login-painiketta (ks. kuva alla) ja valitsemalla
seuraavasta ikkunasta kirjautumistavaksi Helsinki University account. Syötä sitten
avautuvassa ruudussa näkyviin kenttiin yliopiston käyttäjätunnuksesi sekä salasanasi
sekä napsauta Kirjaudu-painiketta jatkaaksesi.

Ryhmätyö on wikin suola. Jos haluat perustaa wikin esimerkiksi kurssin ryhmätöitä tai
harrastejärjestöä varten, tähän tarkoitukseen soveltuu paremmin vapaasti nimettävä
ryhmäwiki. Tällaisen voit luoda yksinkertaisella wikialueiden luontityökalulla.

Kun olet luonut itsellesi wikitilan, voit alkaa luoda sinne sisältöä. Vasemmasta
yläreunasta löydät Create-painikkeen (ks. kuva alla), jonka avulla voit luoda sivuja ja
sisältöä wikitilaasi. Nappia painamalla ruudulle aukeaa ikkuna, josta voit valita joko
tyhjän sivun tai jonkin tarjolla olevista sivupohjista.

Klikkaamalla oikean yläreunan Edit-painiketta pääset muokkaamaan sivua. Sivu
avautuu editori-ikkunaan, jonka painikkeet ovat useimmille tuttuja
tekstinkäsittelyohjelmista. Usean henkilön työstäessä samanaikaisesti samaa sivua
näkevät ryhmän jäsenet reaaliaikaisesti missä kohtaa kukin tekee mitäkin muutoksia.
Seuraavassa esimerkkikuvassa on havainnollistettu editori painikkeineen.

https://wiki.helsinki.fi/
https://wiki.helsinki.fi/hy/creator
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Alueen tai yksittäisten sivujen käyttöoikeuksia voi
säädellä täysin avoimesta täysin suljettuun. Alueen
perustajana pääset määrittelemään perusoikeudet
haluamillesi henkilöille  wikialueen oikeasta alalaidasta
valikosta Space Tools > Permissions.

Kannattaa huomata, että ylläoleva ohje kattaa vain wikin
perustoiminnot. Kattavampaa ohjeistusta löydät HY-
wikin pikaohjeesta sivulta
https://wiki.helsinki.fi/display/support.

Lisää yleistä tietoa wikeistä löydät ajokortin lisälukemistosta.

YLIOPISTON BLOGIT

Helsingin yliopisto pitää yllä myös blogipalvelua, jonne kaikilla yliopistolaisilla on
mahdollisuus luoda oma blogisivunsa. Blogipalvelu löytyy osoitteesta
https://blogs.helsinki.fi. WordPress-alustalla toimiva HY:n blogipalvelu ei
automaattisesti edellytä ”päiväkirjatyyppistä” julkaisua. Blogeissa tapahtuukin paljon
muunlaista viestintää – etenkin opetusta. Paraikaa lukemasi oppimateriaali on siitä
esimerkki.

Oman blogin perustaminen on helppoa. Riittää, kun kirjaudut osoitteessa
https://blogs.helsinki.fi/wp-admin/, ja sinulle luodaan automaattisesti

https://wiki.helsinki.fi/display/support
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/viestinta-internetissa/verkkoviestinnan-valineita/wikit-yhteisollisen-sisallontuotannon-valineet/
https://blogs.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/wp-admin/
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VIDEOTALLENTEET JA SUORATOISTO

Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle suuren määrän erilaisia tallenteita mm. luennoista ja
seminaareista. Nykyään myös monella opintojaksolla on tarjolla luentotallenteita tai
mahdollisuus seurata luentoja etänä verkossa.

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista asioista:

Videotallenteet ja suoratoisto
Unitube-katsomo
Adobe Connect

Opiskelijoiden oma videotuotanto
Unitube-lataamo

UNITUBE-KATSOMO

Unitube on yliopistolaisille kehitetty videoiden katselu- ja jakelukanava. Unitube-
katsomon löydät yliopiston avoimilta verkkosivuilta osoitteesta
www.helsinki.fi/fi/unitube sekä Flamman ajankohtaista-välilehdeltä. Voit katsoa
Unitubesta mm. luentosaleista suorana lähetettyjä luentoja ja niiden tallenteita,
opetus- ja ohjevideoita sekä muita verkkoon vietyjä tallenteita.
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Unitubessa videot on julkaistu sarjoittain. Löydät haluamasi videot yleensä helpoiten
lajittelemalla ne sarjan tai tiedekunnan mukaan. Huomaa myös, että joidenkin
Unitube-videoiden katseluoikeuksia on rajattu esimerkiksi niin, että ne näkyvät vain
tietyn Moodle-kurssin osallistujille.

ADOBE CONNECT

Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä (tuttavallisemmin AC) mahdollistaa yli
sadan hengen verkkokokoushuoneet ja 1500 osallistujan verkkoseminaarit. Tieteen
tietotekniikan keskus CSC ylläpitää HY:n käyttämää korkeakoulujen yhteistä Adobe
Connect -järjestelmää. Opiskelijat eivät voi itse perustaa omia kokoushuoneita.

Koska kaikki luentosalit eivät ole Unitube-saleja, osa luentolähetyksistä ja/tai
tallenteista on toteutettu Adobe Connectin avulla. AC-kokoushuoneen osoitteen (ja
mahdollisesti huoneen tunnusluvun) avulla pääsee seuraamaan opetusta
nettiselaimen kautta tai mobiilisti ilmaisella Connect Mobile -sovelluksella. Adobe
Connect -järjestelmässä tehdyt tallenteet vaativat Adobe Flash Player -lisäosan,
mikäli opettaja ei ole vienyt luentoa Unitubeen. Niinpä useimmilla mobiilisovelluksilla
ei voi katsoa AC-tallenteita, vaan siihen tarvitaan edelleen tavallista tietokonetta.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2019/01/unitube-iso.jpg
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MUUT OPETUSVIDEOT

Opintojaksolla voi olla tarjolla myös muita videoita. Osa opettajista on voinut laittaa
videot nähtäville yleisesti tunnettuihin videonjakopalveluihin kuten YouTubeen tai
Vimeoon.  Videomateriaalia voi olla tarjolla myös erikseen ladattavina tiedostoina
esimerkiksi avi-, mov-  tai mp4-tiedostomuodoissa. Näiden tiedostomuotojen
avaaminen onnistuu toisto-ohjelmien avulla, joskin videot saattavat toimia myös
suoraan selainikkunassasi. Video- ja äänitiedostojenkin avaamiseen soveltuu hyvin
ilmainen VLC player.

OPISKELIJOIDEN OMA VIDEOTUOTANTO

UNITUBE-LATAAMO

Kaikki yliopistolaiset voivat viedä omia tallenteitaan Unitube-lataamoon. Unitube-
lataamoa päivitetään vuoden 2019 aikana, mutta se löytyy toistaiseksi vanhan
Flamman Työkalut-välilehdeltä. Lataamoon voi tallentaa esimerkiksi tabletilla,
kännykkäkameralla tai videokameralla kuvattuja videoita, tietokoneanimaatioita,
sanelukoneella tehtyjä äänitiedostoja sekä muita mediatiedostoja.

Eri puolilla yliopistoa on opetustiloja ja studioita, joihin on asennettu Unitube-
tallennuslaitteistoja. Näiden erikseen varattavien ns. Unitube-tilojen avulla voit
kuvata ja tallentaa videoita suoraan Unitube-lataamoon. Laitteita käytetään salin
ohjauspöydän  avulla. Tarkempia ohjeita Unitube-lataamon ja
luentotallennuslaitteistojen käyttöön löydät Helpdesk-sivustolta.

https://emerita.flamma.helsinki.fi/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/10654


Videotallenteet ja suoratoisto | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/...elijan-digitaidot/2-helsingin-yliopiston-tietotekninen-ymparisto/2-5-opiskelu-verkossa/videokuva-ja-aani-verkossa/[17.9.2019 16.21.32]

Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

2.1 Käyttöluvat ja käyttäjätunnukset

Käyttöluvan hyödyt sinulle

Käyttölupa

Salasanojen hallinta

Käyttöluvan ja salasanan voimassaolo

Käyttöön liittyvät velvollisuutesi

Luvun 2.1 harjoitukset

2.2 Tilat ja palvelut

Tilat ja laitteet

Toiminta tietotekniikkatiloissa

HY:n Windows-tietokoneiden peruskäyttö

HY:n tietokoneiden erityispiirteet

 



HY-verkon palveluiden etäkäyttö | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/...-digitaidot/2-helsingin-yliopiston-tietotekninen-ymparisto/2-5-opiskelu-verkossa/hy-verkon-palveluiden-etakaytto/[17.9.2019 16.21.41]

HY-VERKON PALVELUIDEN ETÄKÄYTTÖ

Moniin Helsingin yliopiston opiskelijoiden käytössä oleviin sähköisiin aineistoihin ja
palveluihin pääsee vain yliopiston verkosta. Pääsyä rajataan tietoturvan takia tai siksi,
että palvelut ovat yliopistolle maksullisia, eikä niitä siksi voida antaa muiden kuin
yliopistolaisten käyttöön. Yliopistoverkon sisälle on rajattu muun muassa useat
kirjaston palvelut kuten sanakirjat sekä lukuisat hakutietokannat tekstiaineistoineen.
Muista palveluista esimerkiksi kotihakemiston etäkäyttö edellyttää yhteyttä yliopiston
verkkoon.

Kotona tai esimerkiksi vaihto-oppilasmaassa olet normaalisti yliopiston sisäverkon
ulkopuolella. Tällöin et pääse yliopiston sisäverkkoon rajoitettuihin palveluihin ilman
etäyhteyttä.

Helsingin yliopistolla on käytössä kaksi eri tapaa muodostaa yhteys yliopiston
verkkoon:

VPN-yhteysohjelma Pulse Secure
VPN-portaali verkkoselaimella

Palvelut eroavat toisistaan hieman. Nyrkkisääntönä voi pitää, että sellaisiin laitteisiin,
joita käytät paljon, kannattaa asentaa VPN-yhteysohjelma. Satunnaiskäyttöön taas
sopii paremmin selainpohjainen VPN-portaali. Tutustu palveluiden ominaisuuksiin,
niin osaat valita sinulle sopivan etäyhteyden!

PULSE SECURE
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Pulse Secure on helppokäyttöinen ohjelma, joka muodostaa suojatun VPN-
yhteyden yliopiston verkkoon. VPN-yhteydessä koneesi verkkoliikenne kulkee
salattua “putkea” pitkin turvallisesti yliopiston palvelimille. Koneesi saa myös IP-
osoitteen yliopiston verkkoavaruudessa, jolloin se on käytännössä osa yliopiston
verkkoa niin kauan kuin yhteys on auki. Tämän ansiosta pääset VPN-yhteyden avulla
kaikkiin yliopiston verkkoon rajattuihin palveluihin, kuten kirjaston tietokantoihin ja
omaan kotihakemistoosi. Suositus on, että käytät VPN-yhteyttä myös turvaamaan
tiedonsiirto avoimissa langattomissa verkoissa (esimerkiksi useat kirjastojen ja
kahviloiden verkot ovat avoimia).

Pulse Secure on saatavilla kaikille yleisimmille käyttöjärjestelmille ja mobiililaitteille.
Siksi yhteydenotto yliopiston kirjastotietokantoihin ja sanakirjoihin onnistuu Pulse
Securella vaivatta myös puhelimella ja tabletilla.

Lataa Pulse Securen asennusohjelma HY:n ohjelmistojakelusta. Ohjeet ja linkit Pulse
Securen asennukseen ja käyttöön löydät HY:n Helpdesk-sivustolta.

Alla vielä yhteenveto ohjelman hyvistä ja huonoista puolista:

+ Ensiasennuksen jälkeen helppokäyttöinen

+ Yhteys on salattu yliopistolle asti, joten pahantekijät esimerkiksi avoimissa
langattomissa verkoissa eivät voi “salakuunnella” liikennettäsi

+ Mobiilikäyttö

– Asennus vaatii ohjeiden lukemista, joskin niillä työ hoituu helposti

VPN-PORTAALI

VPN-portaali on yksinkertainen selaimen kautta käytettävä palvelu, jonka kautta saat
käyttöösi yhdellä kirjautumisella monia yliopiston verkon taakse rajoitettuja palveluita,
kuten Z:-kotihakemistosi, kirjaston tietokantoja sekä MOT-sanakirjat. Se on
eräänlainen kevytversio Pulse Securesta. Ohjeita ja lisää tietoa VPN-portaalista
löydät tietotekniikkakeskuksen Helpdesk-sivustolta.

Alla VPN-portaalin ominaisuudet pähkinänkuoressa:

+ Helppo ottaa käyttöön: kirjaudu verkkosivulla osoitteessa www.vpn.helsinki.fi ja
palvelu on käytössäsi

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25822
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25822
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25886
http://ohjelmistojakelu.helsinki.fi/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/6016
http://www.vpn.helsinki.fi/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5195
http://www.vpn.helsinki.fi/
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+ Pääset samalla kirjautumisella myös tärkeimpiin kirjastopalveluihin

+ VPN-portaali on helpoin tapa päästä käsiksi kotihakemistoon omalta koneelta…

– …mutta tiedostojen hallinta sen kautta on hankalampaa kuin jos lisäisit
kotihakemiston työpöydällesi.

 

http://www.helsinki.fi/helpdesk/5032
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TÖIDEN TALLENTAMINEN

KOTIHAKEMISTO JA SEN ETÄKÄYTTÖ

Henkilökohtainen kotihakemistosi (Z-asema) on yliopiston koneilla näppärin ja
turvallisin paikka säilyttää omia ajankohtaisia työtiedostojasi. Kotihakemistoon viedyt
tiedostot tallentuvat yliopiston verkkolevylle, ja pääset niihin kaikilta sellaisilta
yliopiston omilta koneilta, joihin kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella. Lisäksi niistä
otetaan kerran vuorokaudessa automaattisesti  varmuuskopiot.

Kotihakemiston tallennuskiintiö on 50 gigatavua. Rajatun tilan vuoksi
kotihakemistoosi ei mahdu valtavasti järin isoja tiedostoja kuten video- ja
valokuvakokoelmia. Suuret tiedostomäärät kannattaakin arkistoida pilveen.

Voit käyttää yliopiston kotihakemistoasi (Z-asemaa) myös yliopiston ulkopuolelta,
kuten vaikka omalta kotikoneeltasi. Voit tehdä tämän kahdella eri tapaa:

1. Ota yhteys verkkoselaimella VPN-portaalin kautta tai
2. Määritä verkkolevysi käytettäväksi kotikoneelta, jolloin voit muokata ja

tallentaa sen sisällä olevia tiedostoja yhtä vaivattomasti kuin koneen oman
kiintolevyn tiedostoja, kunhan olet VPN-yhteyden päässä tai Eduroam-
verkossa.

VPN-PORTAALI

VPN-portaali on ylivoimaisesti helpoin tapa päästä käsiksi kotihakemistoon
yliopistoverkon ulkopuolelta. Kirjaudu vain VPN-portaaliin osoitteessa
www.vpn.helsinki.fi ja valitse listasta haluamasi verkkolevy (ks. esimerkkikuva alla).

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

http://www.vpn.helsinki.fi/
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Voit valita ruksilla tiedostoja, joita haluat hakea (Download) verkkolevyltäsi tai viedä
sinne uusia tiedostoja (Upload). Napsauttamalla oikean yläkulman
pelastusrengasikonia (tekstillä Help) saat selaimeesi auki seikkaperäisemmän
käyttöohjeen.

VERKKOLEVYN LISÄÄMINEN OMALLE KONEELLESI

Verkkolevyn lisääminen osaksi työpöytänäkymää vaatii jonkin verran säätämistä. Se
on silti portaalia käytännöllisempi tapa etäkäyttää verkkolevyä – etenkin jos haluat
tallentaa omalla tietokoneella muokkaamiasi tiedostoja suoraan verkkolevylle, tai jos
sinun tarvitsee siirtää jatkuvasti useita eri tiedostoja kotikoneen ja yliopiston
verkkolevyn välillä.

Ota omalta koneeltasi yhteys yliopiston verkkoon (tarvitset tätä varten VPN-yhteyden
asiakasohjelman avulla) ja käske sen jälkeen käyttöjärjestelmää liittämään Z-asemasi
osaksi levyvalikoimaa. Tämän jälkeen Z-asemasi pikakuvake näkyy My Computer
(Oma tietokone) -ikkunassa, ja voit avata ja tallentaa siellä olevia tiedostoja samaan
tapaan kuin vaikkapa koneeseen liitetyllä USB-muistitikulla (ks. alla oleva
esimerkkikuva).
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Helpdesk-sivuston ohjeessa kerrotaan tarkemmin miten sinun tulee
toimia, jos haluat käyttää kotihakemistoasi edellä kuvatulla tavalla
yliopiston ulkopuolelta.

TALLENTAMINEN ONEDRIVEEN

Voit tallentaa opiskeluun liittyviä materiaalejasi, kuten kirjallisia tehtäviä ja esityksiä
HY:n tarjoamaan OneDrive-pilvitallennuspalveluun. Pilvi tarkoittaa yleensä
kaupallisen toimijan palvelimilla sijaitsevaa verkkolevytila. Sinulla on käytettävissä 1
teratavun (1000 Gt) verran tallennustilaa. Tämä on huomattavasti enemmän kuin Z:\-
verkkolevylläsi, jonka oletustila on 50 gigatavua. Siksi pilvi onkin hyvä tapa säilyttää
kaikki ne työt ja opiskelumateriaalit, jotka eivät mahdu kotihakemistoosi.

Varsinkin suurten tietomäärien hakeminen ja tallennus pilveen on kuitenkin hieman
hitaampaa kuin on yliopiston verkkolevyllä. Kotikoneellasi voit käyttää Office-paketin
mukana tulevaa OneDrive for Business -työpöytäsovellusta määrittämään
koneellasi kansion, joka synkronoidaan pilvitallennustilasi kanssa. Ottamalla
synkronoinnin käyttöön voit työskennellä tiedostojen kanssa suoraan koneesi siten,
että muutoksesi tallentuvat samalla automaattisesti pilveen.

OneDrive-palvelun mobiilisovelluksilla tiedostot ovat myös helpommin eri
laitteilla saatavillasi kuin kotihakemistoon tallentamasi tiedostot. Erona

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5080
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kotihakemistoosi on myös se, että pilvessä olevat kansiot tai tiedostot voit
myös jakaa haluamillesi henkilöille.
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TENTTIMINEN VERKOSSA

Yliopistolla on tarjolla paljon vaihtoehtoisia tenttimistapoja, jotka ovat enemmän tai
vähemmän ajasta ja paikasta riippumattomia.

EXAMINARIUM – SÄHKÖINEN TENTTIMISPALVELU

Examinarium-järjestelmässä voit itse vaikuttaa suoritusajankohtaan.
Examinariumissa tentit tehdään erillisissä kameravalvotuissa tenttitiloissa, joihin
opiskelija varaa haluamansa vapaan ajan verkossa. Jokaisella tenttipisteellä on
valmiiksi tietokone tentin kirjoittamiseen. Tenttitiloja on tällä hetkellä kolmella
kampuksella: keskustassa, Viikissä ja Kumpulassa.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
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Voit tehdä tentin Examinariumissa vain, jos kurssin vastuuopettaja sen suo.
Tenttiminen edellyttää myös, että olet ilmoittautunut joko tenttiin tai opintojaksolle
WebOodissa.

Tässä tenttiin ilmoittautumisen tarkemmat ohjeet opiskelijalle.
Examinarium-tenttipalvelu löytyy osoitteesta: https://examinarium.helsinki.fi/

MOODLE-TENTIT

Moodle-alustaa voi käyttää paitsi kurssiympäristönä, myös arvionnin työkaluna.
Monien opintojaksojen loppukuulustelu tehdäänkin Moodlen tenttitoiminnolla. Moodle-
tenttejä on karkeasti ottaen kolmea tyyppiä:

Esitehtävät/Välitestit eli erilaiset itsearviointitestit voivat olla opintojakson
osasuoritus tai niistä voi saada lisäpisteitä lopputenttiin. Nämä arvioidaan ja
pisteytetään yleensä automaattisesti, joten et joudu odottamaan opettajan
arviointia, vaan näet tuloksen välittömästi. Tällaisia ovat esimerkiksi Opiskelijan
digitaitojen lähtötasotestit.
Salitentti Moodlessa on määrättynä aikana tietyssä paikassa valvotusti
tehtävä tentti. Useimmiten tentin saa tehdä Moodlessa omalla koneellaan.
Soveltava verkkotentti: tentti, jonka voi tehdä Moodlessa tiettynä aikana
haluamassaan paikassa. Yleensä tentti täytyy tehdä tietyssä ajassa. Nämä
tentit sisältävät yleensä tentittävän aiheen hyvää halllintaa vaativia kysymyksiä,
ja yleensä kaiken materiaalin käyttö on näissä tenteissä sallittua. Opiskelijan
digitaitojen näyttökoe on tällainen soveltava verkkotentti.

Jos teet Moodlessa tentin omalla koneellasi, on tärkeää, että varmistat seuraavat

https://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/
https://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/
https://examinarium.helsinki.fi/
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asiat:

konelle on asennettu tarvittavat ohjelmat
kannettavan laitteen akku on ladattu täyteen
verkkoyhteys toimii luotettavasti, erityisesti jos käytät langatonta verkkoa
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LUVUN 2.5 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – Opiskelu verkko-oppimisympäristössä

1. Tutustu Helsingin yliopiston Moodle-oppimisympäristön kurssitarjontaan
menemällä osoitteeseen http://moodle.helsinki.fi, kirjaudu sitten palveluun
yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja klikkaa pääsivun keskellä olevasta
kurssikategoriaikkunasta oman tiedekuntasi nimeä. Tutustu avautuvassa
ikkunassa tiedekuntasi Moodle-kurssitarjontaan. Kirjaudu tämän jälkeen ulos
palvelusta.

2. Kirjaudu yliopiston Moodle-oppimisympäristöön ja napsauta omaa nimeäsi
ruudun oikeassa yläkulmassa päästäksesi katsomaan käyttäjätietojasi. Tarkista,
että omat tietosi siellä ovat ajan tasalla.

HARJOITUS 2 – Videokuva ja ääni verkossa

1. Hakeudu Unitube-palveluun. Saatko videot näkymään käyttämälläsi
laitteella?

HARJOITUS 3 – Kotihakemiston etäkäyttö

1. Perehdy oman kotihakemistosi etäkäyttöön. Jos kotihakemistossasi on
tallentamiasi töitä, kokeile em. tiedoston kopiointia omalle kotikoneellesi.

2. Tallenna oheinen esimerkkitiedosto HY:n kotihakemistoosi. Avaa se sitten
toisella laitteella, kuten omalla puhelimellasi, koneellasi tai vaikkapa HY:n
tiloissa olevalla tietokoneella. Käytä harjoituksessa apunasi VPN-portaalia!

HARJOITUS 4 – HY-verkon sisälle rajattujen palveluiden etäkäyttö

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)
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http://moodle.helsinki.fi/
http://moodle.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/example.jpg
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1. Asenna Pulse Secure omalle koneellesi tai mobiililaitteellesi.
2. Testaa suojatun yliopistoyhteyden toimiminen käyttämällä MOT-sanakirjaa

osoitteessa http://mot.kielikone.fi/mot/helyo/netmot.exe. Todennäköisimmin
kotiyhteytesi ei salli em. sanakirjapalvelun käyttöä, ellet käynnistä yhteyttä.

HARJOITUS 5 – Wikit

1. Kirjaudu yliopiston wikipalveluun osoitteessa http://wiki.helsinki.fi. Jos et ole
vielä luonut itsellesi henkilökohtaista wikitilaa, tee se nyt. Kokeile sivujen ja
tekstin lisäämistä omalle wikialueellesi.

http://mot.kielikone.fi/mot/helyo/netmot.exe
http://wiki.helsinki.fi/
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3 TIEDONHANKINTA

Section 3 in English | Avsnitt 3 på svenska

 

Tiedonhankinta on osa akateemista ammattitaitoa, johon harjaannutaan
opiskeluaikana. Tämän osion suorittaminen tähtää tieteellisen tiedonhankinnan
tärkeimpien perustaitojen hallintaan:

tunnet tiedonhankinnan eri vaiheet
tunnet erilaisia tieteellisiä tiedonlähteitä ja tiedonhaun välineitä
osaat tiedonhaun perustekniikat ja osaat muodostaa hakulauseita
osaat etsiä tiedonlähteitä Helkan aineistohaun avulla
osaat arvioida hakutuloksia ja tarvittaessa muokata hakuja
osaat arvioida löytämiäsi lähteitä kriittisesti ja tiedät mitä tarkoittaa tieteellisten
julkaisujen vertaisarviointi

00:00 00:00
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https://blogs.helsinki.fi/students-digital-skills/3-seeking-information/
https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/3-informationssokning/
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3.1 TIEDONHANKINNAN SUUNNITTELU

Tässä luvussa kerrotaan, minkälaisia vaiheita tieteelliseen tiedonhankintaan kuuluu ja
minkälaisista lähteistä tarvittava tieto voi löytyä. Luku antaa vinkkejä myös
tiedonhallinnan suunnitteluun.
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TIEDONHANKINNAN VAIHEET

Tiedonhankinta voidaan kuvata prosessina (ks. seuraava kuva), jossa voidaan
erottaa eri työvaiheita. Prosessin aikana pohditaan ja täsmennetään
ongelmanasettelua ja käytetään monenlaisia tiedonlähteitä, tiedonhakutekniikoita ja
kirjastojen palveluja. Vaikka kuvassa tiedonhankinnan vaiheet esitetään toisiaan
seuraavina, todellisuudessa ne kulkevat usein rinnakkain ja toistuvat samankin
tiedonhakuongelman kohdalla.

Seuraavassa listassa on tarkempaa tietoa prosessin eri vaiheista:

tiedontarve syntyy: tiedontarve syntyy, kun haluat löytää tietoa
oppimistehtävän suorittamiseksi tai ongelman ratkaisemiseksi
tiedonhaun suunnittelu: määritele tiedontarve, valitse tiedonlähteet, hakutavat
ja hakutermit
tiedonhaun toteutus: tee suunnitellut tiedonhaut (tiedonhaun tekniikat)
hakutuloksen arviointi: arvioi tiedonhaun tulosta (viitteiden määrä ja osuvuus),
muuta tarvittaessa tiedonlähdettä, hakutapaa tai hakutermejä
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Luvun 3.2 harjoitukset

julkaisujen paikantaminen: selvitä, mistä julkaisu (esimerkiksi artikkeli) löytyy
tiedon arviointi ja käyttö: arvioi löytynyttä tietoa (lähdekritiikki ja
tutkimusetiikka) ja liitä se oppimistehtävän tai ongelman ratkaisuun

Raimo tunsi tiedontarvetta, kun Oppimisen haasteet -kurssin harjoitustyön
palautusaikaan oli kolme tuntia. Hän määritteli tiedontarpeen pakottavaksi
ja valitsi tiedonhankintakanavaksi Academic Search Complete -
tietokannan. Kokemuksiin pohjautuen hakulauseeksi muodostui learning
and sleep* kohdistettuna otsikkoon. Hakutulokseen tuppautui liikaa
viitteitä, joten Raimo rajasi julkaisuajan viime vuosiin. Käymänsä
pikalukukurssin antia hyödyntäen Raimo paneutui muutamaan asiaan
osuvaan artikkeliin. Kokeneena itseapukirjailijana hiottu nopeus ja tyyli
siivittivät työn palautusvaiheeseen määräajan puitteissa. Tiedontarve ja
sen aiheuttama pakotus lievenivät olemattomiin.
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TIEDONTARPEEN MÄÄRITTELY

Tiedonhankinta lähtee oppimistehtävän tai ongelman aiheuttamasta tarpeesta löytää
tietoa. Tiedontarpeen määrittely ei ole aina yksiselitteistä, koska käsillä olevaa aihetta
on usein vaikea täsmentää selkeäksi kysymykseksi ja koska tiedonhakujärjestelmät
sekä tiedon julkaisumuodot ovat monenlaisia. Siksi tiedonhakija joutuu tulemaan
toimeen jonkinasteisen epävarmuuden kanssa ja kokeilemaan erilaisia tapoja hakea
tietoa.

Keskeinen osa tiedonhankinnan suunnittelua on pohtia tarvittavan tiedon laatua ja
määrää suhteessa tarjolla oleviin tiedonlähteisiin. Kun suunnittelet tiedonhankintaa,
mieti vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

mistä aiheesta tarvitset tietoa?
mihin tarkoitukseen tarvitset tietoa?
mikä kuuluu aiheeseen, mikä ei?
mikä aiheessa on keskeistä?
mistä näkökulmasta lähestyt aihetta?
mitä tiedät aiheesta jo ennalta?
tarvitsetko yleis- vai tieteellistä tietoa?
minkä ikäistä tietoa tarvitset?
minkä kielistä tietoa tarvitset?

Vastaukset määrittelevät tiedontarvetta ja ohjaavat valitsemaan sopivan menetelmän
tiedonhankintaongelman ratkaisemiseksi.

Seuraavissa luvuissa kerrotaan, minkälaiset tiedonhaun kanavat, tekniikat ja
tiedonlähteet sopivat erilaisiin tilanteisiin.
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TIEDONHANKINNAN KANAVAT

Tiedontarve määrittelee, mitä kautta tietoa kannattaa etsiä. Seuraavaan kaavioon on
koottu erilaisia tiedontarpeita ja niitä vastaavia tiedonhankintakanavia, joiden avulla
voit löytää sopivia tiedonlähteitä.

 

Mitä etsit => Mistä etsiä

Tietty kirja => Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista

Helka-tietokannasta sekä painettuja
että e-kirjoja
BookNavigatorilla vain e-kirjoja

Useasta kirjastosta samanaikaisesti
Finna.fi hakupalvelulla

Tietty lehtiartikkeli => Jos tiedät, missä lehdessä artikkeli
on julkaistu, voit etsiä artikkelia
Helkasta lehden nimellä.
Käyttämällä Helkan artikkelihakua
tai  Google Scholar-hakupalvelua
pääset käsiksi osaan kirjaston
hankkimista elektronisista
artikkeleista.
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https://helka.finna.fi/?fi=&lng=fi
https://www.terkko.helsinki.fi/booknavigator/
https://www.finna.fi/?lng=fi
https://helka.finna.fi/?fi=&lng=fi
https://helka.finna.fi/Primo/Home
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://scholar.google.fi/
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2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

3.1 Tiedonhankinnan suunnittelu

Tiedonhankinnan vaiheet

Osa artikkeleista löytyy vain
kirjaston hankkimien tietokantojen
kautta. Käytä ResearchGuide -
oppaita löytääksesi aiheeseesi
sopivat tietokannat.

E-lehtiä aihealueittain => Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista

BrowZine-palvelulla voit selata
kirjaston tilaamia e-lehtiä
aihealueittain sekä koota
tieteenalasi lehtiä ja artikkeleita
omaan lehtihyllyysi.

Tarvitset nopeasti uutta tietoa
tietystä aiheesta, mutta sinulla ei
ole tarvetta kartoittaa kattavasti
aiheesta julkaistua tietoa.

=> Helkan artikkelihaulla tai avoimesta
verkosta esimerkiksi Google Scholarilla

Kattava kartoitus: mitä aiheesta on
kirjoitettu?

=> Etsi tietoa oman alasi tieteellisistä
tietokannoista (esimerkiksi Scopus)
Etsi laaja-alaisesti – esimerkiksi
artikkeleita, tutkimusraportteja,
tieteellistä kirjallisuutta ja
opinnäytteitä useasta eri
tietokannasta.

 

http://libraryguides.helsinki.fi/
http://libraryguides.helsinki.fi/
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://browzine.com/libraries/1554/subjects
https://helka.finna.fi/Primo/Home
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://scholar.google.fi/
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://www.scopus.com/
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TIEDONLÄHTEET

Tällä sivulla kerrotaan, minkälaisia tiedonlähteitä käytetään yleisesti tieteellisessä
tutkimuksessa.

Lähteet ovat painettuja, elektronisia tai suullisia tiedon ilmaisuja, joihin tutkimus tai
muu tieteellinen esitys perustuu. Lähteitä käytetään myös esimerkiksi yleiskuvan
muodostamiseen aihepiiristä, faktatietojen etsimiseen ja alan peruskäsitteisiin
tutustumiseen.

ENSI- JA TOISSIJAISET LÄHTEET

Lähteet voidaan jakaa lähteen alkuperäisyysasteen mukaan ensisijaisiin ja
toissijaisiin lähteisiin.

Ensisijaiset lähteet (primary sources) sisältävät uutta tietoa ensi kertaa ilmaistuna
tai täydellisesti toistettuna. Ensisijaisia lähteitä:

Väitöskirjat ja tutkimusraportit ovat usein käytettyjä ensisijaisia lähteitä.
Uutta tutkimusta raportoivat tutkimusartikkelit ovat ensisijaisia lähteitä, joita
julkaistaan eri aihepiireihin keskittyvissä tieteellisissä aikakauslehdissä. Osa
tieteellisistä lehdistä käyttää artikkelien laadun varmistukseen vertaisarviointia.
Se tarkoittaa, että alan asiantuntijat tarkistavat ja hyväksyvät artikkelit ennen
julkaisua (nk. peer review). Esimerkiksi lääke- ja luonnontieteissä lehtiartikkelit
ovat käytetyimpiä ensisijaisia lähteitä.
Tieteelliset lehdet sisältävät myös aikaisempaa tutkimusta esitteleviä ja
kommentoivia katsausartikkeleita, tutkimusjulkaisujen arviointeja sekä muita
keskustelupuheenvuoroja. Tällaiset artikkelit eivät aina täytä ensisijaisten
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https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25955
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tieteellisten lähteiden kriteerejä.
Joillakin aloilla, esimerkiksi humanistisissa ja teologisissa tieteissä, ensisijaiset
lähteet ovat usein kirjoja.
Joillakin humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla voidaan puhua
ensisijaisista tai alkuperäisistä lähteistä, kun tarkoitetaan tutkimuksen kohteena
olevia dokumentteja (esim. kirjeet, päiväkirjat, kuvalehdet, sarjakuvat). Näistä
käytetään usein myös termiä lähdeaineistot erotukseksi uusia tutkimustuloksia
esittävistä ensisijaisista tutkimusjulkaisulähteistä.

Toissijaiset lähteet (secondary sources) tiivistävät, jäsentävät, kokoavat ja
auttavat löytämään ensisijaisissa lähteissä esitettyä tietoa. Käytetyimpiä toissijaisia
lähteitä ovat:

kirjallisuusviitteet
tiivistelmät
hakuteokset (mm. käsikirjat, sanakirjat ja ensyklopediat eli tietosanakirjat)
oppikirjat

Hakuteokset tarjoavat tietyn aihealueen keskeisen tietoaineksen hakutermeittäin
järjestettynä. Ne antavat suoran vastauksen tiettyä faktatietoa koskevaan
kysymykseen. Hakuteokset auttavat hahmottamaan kiinnostavan aihepiirin
yleiskuvaa tai tutustuttavat kyseisen aiheen termistöön.

Tieteen kansallinen termipankki sisältää Suomessa harjoitettavien tieteenalojen
termistöä. Termipankki on luotu yhteistyössä tiedeyhteisön asiantuntijoiden
kanssa.

Tutkimuksen prosessissa voi hyödyntää joissain tapauksissa myös muuta aineistoa
reittinä muihin tiedonlähteisiin. Kaiken aineiston suhteen kannattaa muistaa
lähdekritiikki erityisesti, jos se on julkaistu sivustolla, jolla ei ole asiantuntijoista
koostuvaa toimituskuntaa. Wikipedia on yhteisöllisesti tuotettu sivusto, jonne voi
kirjoittaa artikkelin kuka tahansa. Wikipediaa ei ole tarkoitettu tieteellisen tutkimuksen
ensisijaiseksi lähteeksi.

Tutkimuksen konteksti määrittää sitä, millaisten lähteiden kautta tutkimuskohdetta
kannattaa lähestyä.

Tieteellisen työn tulee tukeutua mahdollisimman paljon ensisijaisiin
lähteisiin. Näin voidaan varmistaa lähdeaineiston luotettavuus.

Lisätietoa julkaisutyypeistä löydät Oulun yliopiston kirjaston oppaasta.

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu
http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta/tiedonlahteet_ja_arviointi
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TIETOKANNAT

Tietoa kootaan, järjestetään ja tallennetaan erilaisiin tietokantoihin (database).
Tietokannasta on helppo hakea tietoa, koska tieto on järjestetty selkeisiin kenttiin,
joihin haku voidaan kohdistaa. Omaan aiheeseen sopivia tietokantoja kannattaa etsiä
ResearchGuides-oppaista.

Tiedonhankinnan näkökulmasta tietokannat jaotellaan usein kokoteksti-, fakta- ja
viitetietokantoihin.

Kokotekstitietokannat sisältävät julkaisujen täydellisen sisällön, esimerkiksi kirja- tai
lehtiartikkelin, tutkimusraportin, opinnäytteen, hakuteoksen tai kirjan.
Kokotekstitietokantojen etuna on, että löydetty julkaisu saadaan välittömästi käyttöön.

Faktatietokannat sisältävät faktatietoja lukujen, kuvien, tekstin yms. muodossa ja
antavat suoraan vastauksen faktatietoa koskevaan kysymykseen. Esimerkiksi
tilastotietokannat ja erilaiset hakemistot ovat faktatietokantoja.

Viitetietokannat sisältävät julkaisujen viitetiedot ja usein myös julkaisun tiivistelmän
eli abstraktin. Viitetiedot sisältävät julkaisun bibliografiset tiedot ja keskeistä sisältöä
kuvaavia termejä, kuten asiasanoja ja luokituskoodeja. Viitetietojen perusteella
voidaan etsiä halutut julkaisut.

Monet tietokannat ovat kokoteksti- ja viitetietokantojen yhdistelmiä. Niissä osa
julkaisuista on luettavissa täydellisenä, osasta julkaisuja on saatavilla vain
bibliografiset tiedot ja tiivistelmä.

Seuraava kuva esittää otteen eräästä viitetietokannasta (Medline-tietokanta):

http://libraryguides.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/4-tiedonhankinta/4-4-loydetyn-tiedon-kaytto-ja-arviointi/viittauskaytannot-ja-plagiointi/
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TIEDONHALLINNAN SUUNNITTELU

Suunnittele tiedonhankinnan lisäksi myös tiedonhallintaa, esimerkiksi tiedon
tallentamista, tiedostojen järjestelyä ja nimeämistä.

Tiedonhallintaan kuuluu esim.

tiedostojen nimeäminen ja töiden eri versiot
montako varmuuskopiota on ja mihin ne on tallennettu
missä yhteistyönä tehtäviä kirjallisia töitä työstetään ja säilytetään
missä säilytetään löydettyjen kirjojen ja artikkeleiden tiedot (viitteidenhallinta)

Muistiinpanojen hallintaan voit käyttää esim. OneNote- ja OneDrive-ohjelmia, jotka
ovat mukana Microsoft Office ProPlus -paketissa.

Viitteidenhallintaan kirjasto tarjoaa RefWorks-ohjelman.

Perusteellisemmin akateemista aineistonhallintaa on esitelty mm. Datanhallinnan
perusoppaassa.

Kun suunnittelet tiedonhaun huolellisesti ja kirjaat muistiin
hakusuunnitelman ja hakuprosessin vaiheet, vältät tarpeettomia virheitä ja
turhaa työtä.
Dokumentoituun suunnitelmaan ja tapahtumiin on helppo palata
myöhemmin. Järjestelmällisten työtapojen omaksuminen säästää aikaa,
vaivaa ja hermoja!
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https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/6006
https://libraryguides.helsinki.fi/refworksnew
http://libraryguides.helsinki.fi/datanhallinta
http://libraryguides.helsinki.fi/datanhallinta
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LUVUN 3.1 HARJOITUKSET

Harjoitus 1 – Tiedontarpeen määrittely

1. Mitä tiedonhankintakanavia sinun kannattaa käyttää, kun haluat selvittää:
a) mistä saat käsiisi “Polkuja etnologian menetelmiin” -kirjan?
b) mikä on korkeakouluopiskelijan ateriatuen määrä aterialta?
c) mitä aikaisempia tutkimuksia on tehty “Kemiluminesenssi”-aiheesta?

Harjoitus 2 – Tiedonlähdetyyppejä

1. Pohdi, missä ensisijaisissa tiedonlähteissä uusi tieteellinen tieto on nopeimmin
saatavilla.

VASTAUKSET

Harjoitus 1 – Tiedontarpeen määrittely

1. a) esimerkiksi Helka
b) Internetin hakukoneet, esimerkiksi Google
c) Alan tieteelliset tietokannat

Harjoitus 2 – Tiedonlähdetyyppejä

Uutta tieteellistä tietoa julkaistaan nopeasti esimerkiksi seuraavissa tiedonlähteissä:

kongressijulkaisut, jotka sisältävät tietyn kokouksen esitelmät. Julkaisut
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ilmestyvät yleensä muutaman kuukauden kuluttua kokouksesta. Esimerkiksi:

Inversini, A., & Schegg, R. (Eds.). (2016). Information and communication
technologies in tourism 2016: Proceedings of the International Conference in Bilbao,
Spain, February 2-5, 2016. Cham: Springer.

tutkimusraportit, joita tutkimusprojektit saattavat julkaista jo tutkimuksen
kuluessa. Raportit julkaistaan usein tutkivan laitoksen tai muun yhteisön
raporttisarjassa. Esimerkiksi:

Vepsäläinen, M., & Hiltunen, M. J. (2015). Kylämökkeily Suomessa: Vapaa-ajan
asuminen maaseudun kylissä ja taajamissa. (Reports and Studies in Social Sciences
and Business Studies No 6). Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

tieteellisten aikakauslehtien tutkimusta raportoivat artikkelit. Artikkelin
hyväksyminen, peer review -prosessin mukainen tarkistus ja mahdolliset
korjaukset vievät kuitenkin yllättävän paljon aikaa. Yleensä artikkeli on
ilmestyessään jo ainakin vuoden ikäinen.
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3.2 TIEDONHAKU

Tiedonhaku on tiedon etsimistä erilaisista tiedonlähteistä, esimerkiksi kirjaston
tietokannasta tai internetin hakupalvelusta. Tässä luvussa käsitellään onnistuneen
tiedonhaun edellytyksiä: hakusanojen valintaa, tiedonhaun tekniikoita, hakujen
toteuttamista ja hakutulosten arviointia.
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HAKUSANAT JA ASIASANASTOT

KÄSITTEET HAKUSANOIKSI

Tieteellinen tiedonhaku alkaa yleensä työn tutkimusaiheen määrittämisestä, teitpä
sitten esseetä tai muuta vastaavaa harjoitustyötä. Niinpä sinun on tärkeää pohtia
tutkimusaiheesi käsitteistöä ja käsitteiden välisiä suhteita huolellisesti. Voit
esimerkiksi piirtää kaavion mieleesi tulevista käsitteistä ja avainsanoista.

Raimon on laadittava essee aiheesta “Suklaan terveysvaikutukset”. Hän
pyytää apua ystävältään Alisalta, joka tunnetaan kyvykkäänä
argumentoijana ja suklaasyöppönä. Luettuaan muutaman Google
Scholarilla löydetyn artikkelin he tiivistävät asiaan liittyvät keskeiset
käsitteet esseen tarpeisiin riittäväksi kaavioksi. Työskentelyvaiheen
aikana he syövät kaksi levyllistä Alisan suosittelemaa suklaata.
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Kun olet löytänyt tutkimusaihettasi parhaiten kuvaavat käsitteet, voit käyttää niitä
hakusanoina. Mieleen tulevien sanojen lisäksi hakusanoja kannattaa etsiä mm.
hakuteoksista, sanakirjoista, artikkeleista ja oppikirjoista. Hakusanoina voit käyttää
myös henkilöiden nimiä sekä maantieteellisiä nimiä.

Kun tiedät mitä haluat löytää, kerro se mahdollisimman selkeästi käyttämällesi
hakuohjelmalle. Tietokantahauissa on yleensä oletuksena sanahaku, jossa
hakusanoina voidaan käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja. Sanahaun
tulos voi olla hyvin laaja, koska hakuohjelma etsii hakusanaa tietokannan kaikista
kentistä.

ASIASANAT JA ASIASANASTOT

Asiasana (subject heading, descriptor) on termi, jota käytetään tietokannoissa ja
kirjastojen kokoelmaluetteloissa kuvaamaan julkaisujen keskeisiä sisältöjä.

Asiasanasto eli tesaurus on puolestaan asiasanojen luettelo, joka auttaa tiedon
tallentajia ja hakijoita käyttämään yhteistä kieltä: asiasanastojen avulla haluttu tieto
löytyy helpommin. Tietty asiasanasto voi olla käytössä yhdessä tai useammassa
tietokannassa. Voit hyödyntää sekä yleisiä että erikoisalojen asiasanastoja:

Finto – Suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu

Asiasanastoissa on usein kuvattu myös asiasanojen väliset suhteet. Tätä
asiasanaston ominaisuutta voit käyttää hyväksesi jo tiedonhakua suunnitellessasi.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/4.2.-Raimo-laatikon-miellekartta.png
http://finto.fi/fi/
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Sanaston hierarkiasta löydät käytettävän asiasanan sekä sanan laajemmat
(yläkäsite), suppeammat (alakäsite) sekä mahdolliset rinnakkaiset ja
assosiatiiviset termit. Usein asiasanastossa ilmaistaan myös se, mikä käytetyistä
asiasanoista on suositeltavin (ks. seuraavan kuvan ”korvatut termit” -kohta). Alla on
esimerkit YSO:sta löytyvien “kissa” ja ”tekijänoikeus” asiasanojen suhteista:

https://finto.fi/yso/fi/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/4.2-asiasanastoYSO-kissa-1.jpg
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Asiasanahaulla saat sanahakua tarkemman tuloksen, koska asiasanahaku kohdistuu
vain asiasanakenttään. Tarkista ennen hakua, että valitsemasi hakusana on kyseisen
tietokannan asiasanastossa oleva asiasana. Lisäksi etuna on se, että erikieliset
lähteet tulevat mukaan tulokseen ilman erillistä hakua. Parhaiten asiasanahaun edut
tulevat esille ulkomaisissa tietokannoissa, joissa esiintyy vaihtelevia termejä. Huomaa
kuitenkin, että pelkkä asiasanahaku voi rajata tulosta liikaa.

 

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/4.2-asiasanastoYSO-tekijänoikeus-1.jpg
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TIEDONHAUN TEKNIIKAT

Tiedonhaussa hakusanoja yhdistetään hakulauseiksi. Tiedonhakutekniikan hallinta
edellyttää, että tunnet:

hakulauseet ja Boolen operaattorit
hakusanan katkaisemisen
fraasihaun
hakualueen rajaamisen.

HAKULAUSEET JA BOOLEN OPERAATTORIT

Voit yhdistellä löytämiäsi hakusanoja hakulauseiksi, jos et pysty kuvaamaan
hakuaihetta yhdellä sanalla. Yhdistäminen tapahtuu Boolen operaattoreilla AND,
OR ja NOT.

AND -OPERAATTORI

AND -operaattoria käytetään kun halutaan, että kaikki käytetyt hakusanat esiintyvät
hakutuloksessa. Operaattorilla on siten hakutulosta rajaava vaikutus.

Esimerkki: Tarvitset julkaisuja, joissa käsitellään suklaan terveysvaikutuksia.
Hakulause “suklaa AND terveys” tuottaa tulokseksi kaikki ne julkaisut, joissa esiintyy
sana “suklaa” sekä sana “terveys”. Tämä voidaan esittää kuvana:
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Suklaa-sanalla merkitty ympyrä (keltainen ja vihreä) sisältää se julkaisut, joissa
on sana “suklaa”.
Terveys-sanalla merkitty ympyrä (sininen ja vihreä) sisältää ne julkaisut, joissa
on sana “terveys”.
“Suklaa AND terveys” haun hakutulokseen saadaan AND-sanalla merkitty
vihreä alue.

OR -OPERAATTORI

OR -operaattoria käytetään, kun halutaan, että joku käytetyistä hakusanoista esiintyy
hakutuloksessa. Operaattorilla on hakutulosta laajentava vaikutus.

Esimerkki: Tarvitset lisää tietoa suklaan terveysvaikutuksista ja edellisen esimerkin
hakulauseella löytyi liian vähän julkaisuja. Voisi siis olla hyödyllistä etsiä julkaisuja
myös muilla kielillä. Sellaisia löydät haulla ”suklaa OR chocolate”. Hakutulos sisältää
kaikki ne julkaisut, joissa esiintyy joko sana ”suklaa” tai sana ”chocolate” – joukossa
on tietysti myös niitä, joissa on molemmat. Sama kuvana:

Suklaa-sanalla merkitty ympyrä sisältää ne julkaisut, joissa on sana ”suklaa”.
Chocolate-sanalla merkitty ympyrä sisältää ne julkaisut, joissa on sana
”chocolate”.
”Suklaa OR chocolate” haun hakutulokseen saadaan sanoilla suklaa, OR ja
chocolate merkityt alueet.

NOT -OPERAATTORI

NOT -operaattoria käytetään, kun halutaan, että tietty sana ei esiinny
hakutuloksessa. Operaattorin käytössä on oltava varovainen, sillä samalla voi sulkea
pois paljon käyttökelpoista aineistoa.

Esimerkki: Tarvitset edelleen tietoa suklaan terveysvaikutuksista, mutta olet jo
löytänyt tarpeeksi painonnousua käsitteleviä artikkeleita. Haku ”terveys NOT

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/4.2-AND.gif
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/4.2-OR.gif
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painonnousu” tuottaa tulokseksi kaikki ne julkaisut, joissa esiintyy sana ”terveys”
mutta ei sanaa ”painonnousu”. Sama kuvana:

Terveys-sanalla merkitty alue (vihreä ympyrä ja siitä pois leikattu sininen pala)
sisältävät ne julkaisut, joissa on sana ”terveys”.
Painonnousu-sanalla merkitty ympyrä (sininen) sisältää ne julkaisut, joissa on
sana ”painonnousu”.
”Terveys NOT painonnousu” haun hakutulokseen saadaan vihreä osa terveys-
sanalla merkitystä ympyrästä (vihreä).

OPERAATTOREIDEN KÄYTTÖ

Voit käyttää operaattoreita erityyppisissä tietokannoissa: kirjastojen
kokoelmatietokannoissa, erilaisissa viitetieto- ja kokotekstitietokannoissa ja verkon
hakupalveluissa. Eri hakuohjelmissa saatetaan käyttää operaattoreista eri
nimityksiä: loogiset operaattorit, Boolen logiikka tai hakukomennot. Operaattorit
voidaan myös ilmaista eri tavoin: luonnollisen kielen sanoin (esimerkiksi JA, AND), tai
erilaisin merkein (esimerkiksi +, &).

Hakulauseessa on syytä käyttää sulkumerkkejä () selventämään hakuehtoa mm.
silloin, kun haussa käytetään useampaa eri operaattoria. Hakuohjelma hakee ensin
sulkujen sisällä olevat hakulauseet ja yhdistää vasta tämän jälkeen sulkulauseet
toisiinsa.

Esimerkki: Tarvitset tietoa suklaan terveysvaikutuksista. Haku

(suklaa OR chocolate) AND (terveys OR health)

tuottaa tulokseksi julkaisuja, joissa esiintyy vähintään yksi sanoista “suklaa” tai
“chocolate” ja sen lisäksi ainakin yksi sanoita “terveys” tai “health”.

HAKUSANAN KATKAISEMINEN

Hakusanoista kannattaa jättää pois ainakin sanojen taivutuspäätteet: tätä tekniikkaa
kutsutaan hakusanojen katkaisemiseksi. Ilman katkaisua hakutuloksesta voi jäädä
osa pois, koska valtaosa hakuohjelmista etsii hakusanoja täsmälleen kirjoittamassasi
muodossa. Hakusanojen katkaisu on tärkeää mm. haettaessa tietoa suomen kielellä,

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/4.2-NOT.gif
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25937
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jossa on runsaasti taivutusmuotoja.

Katkaisu merkitään nk. katkaisumerkillä. Yleisimmin katkaisumerkkinä käytetään *-
merkkiä (myös ?, # tai $). Yhden tai useamman merkin korvaus on usein mahdollista
myös hakusanan keskellä erilaisten kirjoitusmuotojen vuoksi. Koska eri
tietokannoissa käytetään eri katkaisu- ja korvausmerkkejä, tarkista käytössäsi olevat
merkit ja niiden käyttötavat ao. tietokannasta: esimerkiksi Helkan haussa katkaisuun
käytetään *-merkkiä.

Yleisiä esimerkkejä katkaisumerkkien käytöstä:

markkin* (saat hakuun mukaan mm. sanat: markkinat, markkinointi,
markkinoinnin, markkinoinnista)
organi$ation (organisation tai organization)
?liäänikone (aliäänikone, yliäänikone)

Harkitse aina, mistä kohdasta katkaiset hakusanan. Vaarana on, että sana lyhenee
liikaa, jolloin kysely tavoittaa sellaisiakin sanoja, joita et halua mukaan. Esimerkiksi
hakusana emu* tuottaa seuraavia hakutuloksia: ”emun”, ”emuun”, ”emulaatio”,
”emulsio” jne. Huomaa lisäksi, että esimerkiksi Google-hakuohjelmassa hakusanojen
katkaisu ei ole lainkaan käytössä!

FRAASIHAKU

Kun käytät useampia hakusanoja tavanomaisessa sanahaussa, hakusanojen
esiintymispaikalla ei ole merkitystä: esimerkiksi hakulause

aku ankka

voisi löytää viitteen tai sivun, jossa Aku Pizarro -niminen henkilö kertoo herkullisen
Canneton à l’Orange -ankkareseptinsä.

Fraasihaussa hakuohjelma sen sijaan etsii hakulauseen merkkijonoa juuri siinä
järjestyksessä, kuin sinä sen kirjoitat. Fraasi kirjoitetaan tavallisesti
lainausmerkkeihin, jolloin esimerkiksi

”tieteellinen kirjoittaminen”
”gekkojen lisääntyminen”
”Seitsemän veljestä”

tuottavat hakufraasia vastaavan hakutuloksen. Fraasihaku on käyttökelpoinen
etenkin kokotekstitietokannoissa ja verkkohauissa.
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Esimerkki fraasihausta Helkan haussa: Kun etsit esimerkiksi kirjaa Positive
psychology, käytä haussa lainausmerkkejä.

HAKUALUEEN RAJAAMINEN

Voit tarkentaa hakuehtoa myös rajaamalla hakualuetta. Tällöin osumatarkkuus
kasvaa, koska julkaisut, jotka eivät täytä rajausehtoa, jäävät pois hakutuloksesta.
Tavallisimmin hakua rajataan määrätylle aikavälille, kielen tai aineistotyypin
mukaan.

Hakualue rajataan yleensä hakulomakkeella tai hakutulossivulla, jossa voit valita
esimerkiksi sen, mihin tietokannan kenttään rajaus kohdistetaan.

Katso video: Tiedonhaun tekniikat

Hakutekniikat
Katso myöhemmin Jaa

https://www.youtube.com/watch?v=clvLZBWrELQ
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TIEDONHAUN TOTEUTUS

Hyödynnä tiedonhaun tekniikoita, kun etsit tietoa tieteellisistä tietokannoista. Yleensä
tietokannoissa voit tehdä tiedonhakuja perushaun tai tarkennetun haun lomakkeilla.
Tässä esimerkissä kuvat ovat tietokannasta Academic Search Complete (EBSCO).

PERUSHAKU (BASIC SEARCH)

Perushaussa (komentohaku) voit itse kirjoittaa hakutekniikat esim. AND, OR, NOT tai
fraasimerkit. Sanoja voit katkaista katkaisumerkein esim. * ja ?.

TARKENNETTU HAKU (ADVANCED SEARCH)

Voit valita tiedonhakuun myös tarkennetun haun lomakkeen. Tässä hakutavassa voit
valita kentän johon hakusi kohdistuu esim. tekijä, otsikko, tiivistelmä (abstract),
asiasanat (subject terms) tai lehden nimi. Hakutekniikat AND, OR ja NOT
hakusanojen väliin voit valita alasvetovalikosta.

Kenttien sisältö on hyvä tarkistaa tietokantojen ohjeista, koska tietokantojen
hakuominaisuudet voivat vaihdella esim. kirjoja sisältävissä tietokannoissa on
hakukenttänä teoksen nimi. Hakukenttiin kohdistaminen tarkentaa ja pienentää
hakutulosta.
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HAKUHISTORIA

Hakuhistorian avulla voit palata aikaisempiin tiedonhakuihin. Erilaisten hakujen
vertailu ja muokkaaminen onnistuu hakuhistoriaa hyödyntämällä. Hakuhistoriassa
säilyy saman istunnon aikana tehdyt haut.

OHJEITA

Tarkempia ohjeita tiedonhakuihin löydät tietokantojen omista ohjeista esim.
toiminnoista Help tai Opastus.
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HAKUTULOKSEN ARVIOINTI

Toisinaan tiedonhaku antaa tulokseksi valtavan määrän viitteitä, kun taas toisinaan
viitteitä ei löydy lainkaan. Lisäksi varsin usein haku tuottaa odottamattomia tuloksia,
jotka eivät vastaa tiedontarvettasi millään tavoin. Tällöin sinun on syytä tarkastella
hakusuunnitelmaasi uudesta näkökulmasta ja palata käyttämiisi hakutermeihin ja
tiedonlähteisiin.

Arvioi tekemäsi tiedonhaun onnistumista mm. pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

Ovatko hakutermit liian laajoja tai suppeita? Voit täsmentää tiedonhakua
pohtimalla hakutermejä uudelleen ja hyödyntämällä jo löytämiäsi hyviä viitteitä
ja lähteitä.
Niiden asiasanakentistä voit etsiä sopivia asiasanoja.
Uusia hakutermejä voit etsiä myös löytämiesi lähteiden
lähdeluetteloista ja kirjallisuusviitteistä. Niistä löytyy
usein myös suoraan aihetta käsitteleviä lähteitä. Saat
hakutuloksesta kattavamman hyödyntämällä
asiasanahaun lisäksi myös sanahakua.

Onko tiedonlähde, esimerkiksi tietokanta valittu oikein? Tiedonhaun
onnistumista arvioidessasi sinun kannattaa muistaa, että sekä elektronisia että
painettuja tiedonlähteitä on runsaasti tarjolla, eikä mikään yksittäinen
tiedonlähde yleensä riitä, vaan tietoa on koottava useista lähteistä.

Hyvä hakutulos edellyttää yleensä useita tiedonhakuja. Jotta vältät
turhaa työtä, sinun kannattaa kirjata aina ylös tekemäsi hakusuunnitelma
sekä toteuttamasi haut tuloksineen: dokumentoituun suunnitelmaan ja
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tapahtumiin on helppo palata tarpeen vaatiessa.
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LUVUN 3.2 HARJOITUKSET

Harjoitus 1 – Hakusanat ja asiasanastot

1. Mitä hakusanoja käyttäisit aiheesta ”musiikillinen minäkäsitys”?
2. Muodosta pohtimistasi hakusanoista hakulause.
3. Tee haku Helkassa käyttämällä äsken muodostamaasi hakulausetta. Rajaa

hakutuloksen vuosiväli julkaisuihin, joiden julkaisuvuosi on 1997 tai uudempi.
4. Tarkista, että käytät mahdollisimman toimivia hakusanoja. Etsi hakusanoja

esim. Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta (YSA). Muokkaa hakulausetta,
jos tarpeen.

Harjoitus 2 – Tiedonhaku avoimessa verkossa

1. Etsi älykkyyttä (intelligence) käsitteleviä suomen- ja englanninkielisiä
verkkosivuja Google-hakukoneella. Rajaa haku sivuihin, jotka on päivitetty
edellisen kuukauden aikana ja joissa hakusanat esiintyvät sivun otsikossa.

VASTAUKSET

Harjoitus 1 – Hakusanat ja asiasanastot

1. Musiikki, minäkäsitys
2. musiik* AND minäkäsity*
3. Kirjoita hakulause: musiik* AND minäkäsity* -> Hae

Rajaa hakua:
– Vuosiväli: kirjoita ensimmäiseen ruutuun 1997
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https://helka.finna.fi/
http://finto.fi/ysa/fi/
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– klikkaa ‘Päivitä’
4. Tarkista hakusanat Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta (YSA).

Toimintaohje: avaa YSA ja hae musiik-alkuisia asiasanoja.
Asiasanalistasta voit todeta, että vaikka musiik-alkuisia asiasanoja on runsaasti,
niiden joukosta ei löydy musiikki-termille aiheeseen sopivia rinnakkaiskäsitteitä.
Koska Musiik-alkuisia sanoja on runsaasti, sinun kannattaa käyttää
tiedonhaussa täsmällistä musiikki-sanaa.
Laajenna minäkäsitys-käsite asiasanoiksi hakemalla minä-alkuisia termejä.
Asiasanalistasta huomaat, että kaikki minä-alkuiset asiasanat sopivat aiheen
hakusanoiksi. Minäkuva-asiasanan kohdalta löydät aiheeseen sopivat
rinnakkaistermit identiteetti ja persoonallisuus. Myös monet itse-alkuiset
asiasanat sopivat aiheeseen. Haluat kuitenkin rajata hakutulosta tarkemmin,
joten päätät käyttää sanaa itsetun*. Persoonallisuus-asiasanaa klikkaamalla
löydät vielä lisää aihetta kuvaavia asiasanoja: persoona ja persoonallisuuden
piirteet.Tiedonhakua varten YSA:sta valittavien asiasanojen lista voi siten olla
esimerkiksi seuraava:

musiikki
minä-alkuiset asiasanat
identiteetti
itsetun-alkuiset asiasanat
persoona-alkuiset asiasanat.

Katkaisemalla hakusanat *-merkillä ja yhdistämällä ne Boolen operaattoreilla
saat uuden hakulauseen:
musiikki AND (minä* OR identiteetti OR itsetun* OR persoona*)

 Harjoitus 2 – Tiedonhaku avoimessa verkossa

1. Klikkaa Googlen hakusivulla  Asetukset tai rataskuvake ja Tarkennettu haku.
Tarkenna sitten hakua ja valitse kohtaan “Viimeisin päivitys”  pudotusvalikosta
arvo “viimeisen kuukauden aikana”  sekä kohtaan ”termien sijainti” arvo ”sivun
otsikossa” . Kirjoita yläosan “Etsi sivuja” osioon “millä tahansa näistä sanoista” -
kenttään älykkyys intelligence. Klikkaa ” Tarkennettu haku”.

http://finto.fi/ysa/fi/
http://www.google.fi/
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VERKOSTA

Helsingin yliopistolla on laajat ja monipuoliset tieteellisen kirjallisuuden kokoelmat.
Tiedot Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista löytyvät Helka-tietokannan kautta.

Tässä luvussa opit, kuinka voit etsiä aineistoja, esim. kurssikirjoja, Helka-
tietokannasta. Opit myös hakemaan tieteellistä tietoa avoimesta verkosta.
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HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON PALVELUT

Helsingin yliopiston kirjasto palvelee tieteenalaryhmittäin neljällä kampuksella
keskustakampuksella, Kumpulassa, Meilahdessa ja Viikissä. Kaikkien
kampuskirjastojen kirjat ja muut julkaisut löytyvät Helka-tietokannasta.

Katso lyhyt esittelyvideo kirjaston toimipisteistä ja palveluista.

Helsingin yliopistoon kuuluu myös Kansalliskirjasto.

MUITA KIRJASTOJA

Myös eräät Helsingin yliopiston ulkopuolisten kirjastojen kirjat löytyvät Helka-
tietokannasta. Näitä ovat esimerkiksi Museoviraston kirjasto ja Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kirjasto.
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http://www.helsinki.fi/kirjasto
https://helka.finna.fi/?fi=&lng=fi
https://www.kansalliskirjasto.fi/
https://helka.finna.fi/?fi=&lng=fi
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TIETOA PALVELUISTA

Helsingin yliopiston kirjaston kaikissa toimipaikoissa on asiakkaille sekä työskentely-
että oleskelutilaa. Kirjaston tarjoamiin työskentelytiloihin lukeutuu mm. rauhallisia,
hiljaisia lukutiloja ja erikokoisia ryhmätyötiloja.

Muita palveluita

ResearchGuides – tieteenalakohtaisia oppaita tiedonlähteisiin ja yleisiä oppaita
(General Guides), esim. E-kirjaopas
tiedonhankinnan kurssit ja työpajat
Ohjauskulma

LAINAUS, PALAUTUS JA VARAAMINEN

Kampuskirjastoissa lainaus tapahtuu itsepalveluna lainausautomaatilla. Voit käyttää
lainaamiseen Helka-kirjastokorttia. Helsingin yliopiston kirjastosta lainattuja aineistoja
voit palauttaa kaikkiin Helsingin yliopiston kampuskirjastoihin.

Voit varata painetun teoksen, jos valitsemasi kirjaston kaikki lainattavat kappaleet
ovat lainassa. Hyllyssä olevaan kirjaan tai kurssikirjojen lyhytlainakappaleisiin (2 vrk)
et voi tehdä varausta. Kurssikirjan varaaminen maksaa euron, mutta muiden teosten
varaaminen on maksutonta.

Kirjautumalla Helkassa omiin asiakastietoihisi voit tarkistaa:

henkilö- ja yhteystietosi (voit myös päivittää yhteystietojasi verkkolomakkeella)
mahdolliset lainakiellot
lainat (voit myös uusia lainojasi. Uusiminen ei onnistu mikäli lainaan on varaus,
uusintakertojen sallittu lukumäärä on ylittynyt tai olet lainakiellossa.)
varaukset (voit myös perua varauksiasi)
tiedot maksamattomista maksuista (voit myös maksaa maksut)
vaihtaa PIN-koodisi

Kirjaudu antamalla kirjastokorttisi numero, PIN-koodi ja sukunimesi. PIN-koodi on
1234, ellet ole käynyt vaihtamassa PIN-koodia asiakastiedoissasi.

KAUKOPALVELU

Jos etsimäsi julkaisu ei löydy Helsingin yliopiston kirjastosta tai muusta
pääkaupunkiseudun kirjastosta, voit kääntyä kirjaston kaukopalvelun puoleen.
Kaukopalvelun kautta voit tilata lainaksi tai jäljenteinä kirjoja tai artikkeleita muista
kirjastoista. Kaukopalvelu on maksullista, luukuun ottamatta Varastokirjastosta
tilattuja julkaisuja.

http://libraryguides.helsinki.fi/
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/helsingin-yliopiston-kirjasto#paragraph-2897
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/ohjauskulma
https://helka.finna.fi/?fi=&lng=fi
https://vaari.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=local&PAGE=First
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3.3 Aineiston löytäminen kirjastosta ja verkosta

Helsingin yliopiston kirjaston palvelut

Aineistohaku

Kirjoja kannattaa etsiä myös:
– Yleisistä kirjastoista (esimerkiksi Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja
Vantaan kaupunginkirjastojen tietokanta HelMet)
– Muista Suomen yliopistokirjastoista (yhteistietokanta Melinda)
– Muiden kirjastojen kokoelmista (Kirjastot.fi-palvelun sivut)
– Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden kokoelmista samalla haulla
(Finna)

http://www.helmet.fi/
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/
http://www.kirjastot.fi/kirjastot/
http://www.finna.fi/
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AINEISTOHAKU

Helsingin yliopiston kirjaston aineistot koostuvat elektronisista ja painetuista
kokoelmista. Kokoelmiin kuuluu esimerkiksi

kurssikirjoja
tutkimuskirjallisuutta
lehtiä ja sarjajulkaisuja
väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä
tietokantoja

HELKA-HAKU

Kirjaston Helka-tietokannasta voit hakea kirjoja, lehtiä, opinnäytteitä ja tietokantoja.

Helka-haussa voit käyttää hakusanoina esim. kirjan, tekijän, lehden tai tietokannan
nimeä sekä avainsanoja. Helka-haku ehdottaa hakusanojasi vastaavia aineistoja
hakulaatikon alla, joista voit halutessasi valita parhaiten hakuasi vastaavan
vaihtoehdon.
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Helka-haun ohjeita löydät Hakuohje-kohdasta.

Helkan artikkelihaulla voit hakea pikahakuna artikkeleita, mutta kattavat tiedonhaut
kannattaa tehdä tieteenalakohtaisten tietokantojen (esim. Scopus, Eric, Medline)
käyttöliittymissä.

TIEDONLÄHTEET

Kirjasto on hankkinut käyttöoikeuksia lukuisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin tieteellisiin
tietokantoihin, joita voit käyttää yliopiston verkossa.

Esimerkkejä tietokannoista:

Helka – Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta. Helkaa voit käyttää
myös kirjaston verkkosivun aineistohaun kautta.
Helda – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto sisältää mm. tutkijoiden
artikkeleja, yliopiston opinnäytteitä ja oppimateriaaleja.
Melinda – yliopistokirjastojen yhteistietokanta, josta löytyy kaikkien
suomalaisten yliopistojen kirjastojen kokoelmat.
ARTO – kotimainen artikkeliviitetietokanta, joka sisältää tietoja kotimaisista
artikkeleista.
MOT Sanakirjasto – sisältää eri alojen ja kielten sanakirjoja.
Scopus – ulkomainen monialainen tietokanta

https://helka.finna.fi/Content/help
https://helka.finna.fi/Primo/Home
https://helka.finna.fi/?lng=fi
http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/etusivu/
http://helda.helsinki.fi/
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/?func=find-b-0&CON_LNG=fin&local_base=fin01_opac
https://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://arto.linneanet.fi
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://mot.kielikone.fi/mot/hy/netmot.exe
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://www.scopus.com/
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Medic – terveystieteiden viitetietokanta

Tieteenalakohtaisia tietokantoja kannattaa etsiä ResearchGuides-oppaista. Pääset
etenemään linkkejä pitkin eri tieteenalojen tietokantoihin, joissa voit tehdä
tiedonhakuja.

SFX-LINKITYSPALVELU

SFX-linkityspalvelu toimii eri tietokantojen välillä. Sitä käytetään aineiston
paikantamiseen. Jos teet hakuja esim. kansainvälisessä artikkelitietokannassa ja
löydät kiinnostavan artikkeliviitteen, voit SFX:n avulla siirtyä artikkelin kokotekstiin.

SFX-kuvakkeesta pääset linkityspalvelun valikkoon, josta saat
artikkeliin, lehteen tai kirjaan liittyviä tietoja.

Kokoteksti saatavissa -kentän linkistä pääset lukemaan artikkelia. Voit tehdä linkin
valikon sivulle laatikon alaosasta löytyvän toiminnon avulla.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/06/SFX.png
http://www.terkko.helsinki.fi/medic/
http://libraryguides.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/06/4.3-ResearchGuides-1.jpg
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KURSSIKIRJAT

Helsingin yliopiston kirjaston painetut ja elektroniset kurssikirjat löytyvät Helka-
tietokannan kautta.

ETSI KURSSIKIRJA HELKA-TIETOKANNASTA

Kirjoita kirjan nimi hakulaatikkoon lainausmerkkeihin (esim. ”positive psychology”).
Jos tiedät tekijännimen (esim. Baumgardner), kirjoita myös se hakulaatikkoon.
Välilyönti on AND operaattori eli kaikki kirjoittamasi hakusanat esiintyvät
hakutuloksessa.

Voit käyttää aineiston rajaukseen vasemman reunan vaihtoehtoja esim. kirja tai e-
kirja.
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https://helka.finna.fi/?fi=&lng=fi
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Jos haluat etsiä e-kurssikirjan, rajaa e-kirjaan. Klikkaamalla Verkossa saatavilla -
kohdassa e-kirjapalvelun nimeä pääset etenemään kyseiseen e-kirjaan.

Jos haluat nähdä tarkemmin, mistä painettu kurssikirja kirjastossa löytyy, klikkaa
haluamasi laina-ajan/kirjaston kohdalta löytyvää sijaintilinkkiä.
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Kirjan sijaintitiedot
(Hc=Kaisa-talo, Hl=Terkko, Hb= Viikki, Hs=Kumpula)

Katso video: Löydä kurssikirja

Löydä kurssikirja - Find a Textbook
Katso myöhemmin Jaa

https://www.youtube.com/watch?v=YUFmnYAVlcI
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E-KIRJAT

Kirjaston hankkimat e-kirjat ovat saatavana yliopiston verkossa. Voit etsiä e-kirjoja
Helkasta tai BookNavigatorilla.

Voit lukea E-kirjoja tietokoneen selaimella (online). Useat kirjat ovat PDF-pohjaisia ja
edellyttävät ilmaista Adobe Reader tai vastaavaa lukuohjelmaa.

Valtaosan kirjoista tai osia niistä voi myös lainata eli ladata tietokoneelle. Joidenkin
kirjojen kohdalla lataaminen edellyttää Adobe ID -tunnusta ja ladatun kirjan
lukeminen ilmaista Adobe Digital Editions -lukuohjelmaa.
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https://helka.finna.fi/
http://www.terkko.helsinki.fi/booknavigator/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/06/ekirjat2.png
https://acrobat.adobe.com/fi/fi/acrobat/pdf-reader.html
https://helpx.adobe.com/fi/x-productkb/global/adobe-id-account-change.html
http://www.adobe.com/fi/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Jos haluat lukea lainaamaasi e-kirjaa useammalla eri laitteella, valtuuta lukuohjelma
Adobe-tunnuksellasi. Valtuutuksen jälkeen voit siirtää e-kirjatiedoston laitteesta
toiseen ja avata sen Adobe-tunnuksen avulla eri laitteilla.

Kokonaisten kirjojen laina-ajat vaihtelevat eri e-kirjapalveluissa. E-kirjaa ei voi avata
enää laina-ajan päätyttyä, vaan se täytyy lainata uudelleen. Myös kirjojen tai niiden
osien tulostamisen rajoitukset ovat palveluissa erilaisia.

Lähes kaikkien e-kirjapalvelujen kirjoja tai osia niistä voit ladata luettavaksi myös
mobiililaitteelle. Mikäli puhelinta tai tablettia käytettäessä tarvitaan erillistä
lukuohjelmaa, se on yleisimmin Abobe Digital Editions tai Bluefire Reader.

 

Raimon platoninen ystävä Gunilla Parmesan oli hankkinut uuden kämpän
ja koiran. Raimo oli menossa tupareihin, mutta tuleva tentti painoi päälle.
Hän poikkesi matkalla kirjastoon lainamaan tenttikirjan mukaansa jotta
pääsisi lukemaan heti seuraavana aamuna.
Gunillan luona Raimon reppu jäi avoimena eteiseen. Ollessaan lähdössä
Raimo löysi reppunsa vierestä pahoin pureskellun tenttikirjan ja muutamia
repaleisia irtosivuja. Koira istui nurkassa. Raimo kyykistyi sen eteen ja oli
näkevinään koiran anteeksipyytävässä katseessa kehotuksen vakavasti
harkita siirtymistä e-kirjojen käyttäjäksi. Raimo nyökkäsi koiralle: näin
tulisi tapahtumaan. E-kirjan voi lainata sunnuntaiaamuna, eikä sitä voi
syödä.

Yksityiskohtaisia ohjeita e-kirjojen käyttöön löydät E-kirjaoppaasta.

https://www.adobe.com/fi/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.bluefirereader.com/bluefire-reader.html
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/06/4.2-e-kirja-online-tai-offline.jpg
http://libraryguides.helsinki.fi/ekirjaopas/
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AINEISTOJEN ETÄKÄYTTÖ JA KÄYTTÖEHDOT

E-AINEISTOJEN ETÄKÄYTTÖ

HY:n kirjaston hankkimien verkkoaineistojen etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta
on mahdollista opiskelijoille ja yliopiston henkilökunnalle. Etäkäyttö edellyttää
voimassa olevaa käyttölupaa Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttöön.

Helka-tietokannan ja kirjaston verkkosivun aineistohaulla löydetyt verkkoaineistojen
linkit ovat etäkäyttöä tukevia. Etäkäyttöä tukevien linkkien kautta pääset ensin
kirjautumissivulle ja kirjauduttuasi pääset etäyhteydellä aineistoon. Kirjautuminen
tarvitsee tehdä vain kerran istunnon aikana.

Kun haet aineistoa omalla laitteella yliopiston verkon ulkopuolella, sinun on helpointa
varmistaa pääsy yliopistolle hankittuihin e-lehtiin ja e-kirjoihin kirjautumalla Helkaan
Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Lisätietoja e-aineistojen etäkäytöstä Helkan kautta. 

E-AINEISTOJEN KÄYTTÖEHDOT

Helsingin yliopiston verkon käyttäjätunnuksen haltijana sinulla on oikeus käyttää
Helsingin yliopiston kirjaston hankkimia elektronisia julkaisuja ja tietokantoja
sekä velvollisuus noudattaa niiden käyttöehtoja. Aineistojen käyttöehdot määritellään
lisenssisopimuksissa.  Käyttöehtojen rikkominen voi johtaa siihen, että pääsy
aineistoon katkaistaan kaikilta yliopistolaisilta.

MITÄ SAAT TEHDÄ
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https://libraryguides.helsinki.fi/Helkaopas/etakaytto
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Tiedonhaun toteutus

Hakutuloksen arviointi

selailla aineistoja ja tehdä tiedonhakuja
kopioida, tulostaa tai tallentaa hakujen tuloksia ja yksittäisiä artikkeleita
kohtuullisessa määrin omaan opiskelu-, opetus- tai tutkimuskäyttöön
luovuttaa yksittäisiä artikkeleita toiselle henkilölle henkilökohtaiseen käyttöön
tieteellisen kommunikoinnin nimissä
käyttää aineistoja elektronisena kurssimateriaalina Helsingin yliopiston
opetuksessa tekemällä aineistoon linkkejä

MITÄ ET SAA TEHDÄ
käyttää aineistoa tai osia siitä kaupallisiin tarkoituksiin
levittää, myydä tai muokata aineistoa tai tehdä siitä johdannaisteoksia
imuroida aineistoja systemaattisesti automaattisilla robottiohjelmilla

Kirjaudu ulos e-aineistosta, kun et enää tarvitse sitä. Usein tiettyä e-aineistoa saa
samaan aikaan käyttää vain rajallinen määrä käyttäjiä.
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AVOIMEN VERKON AINEISTOT

TIETEELLINEN TIEDONHANKINTA AVOIMESSA
VERKOSSA

AVOIN JULKAISEMINEN (OPEN ACCESS)

Avoimuus on tieteen keskeinen periaate. Avoimuutta tukevat mm. tutkimustulosten
avoin julkaiseminen (open access -julkaiseminen), tutkimusaineistojen avaaminen ja
avoimet tutkimusmenetelmät. Open access -julkaisut ovat avoimesti luettavissa
internetissä, ilman tilausmaksuja. Open access -lehtien ja -kirjojen lisäksi monet
yliopistot ja tutkimusorganisaatiot ylläpitävät avoimia julkaisuarkistoja. Helsingin
yliopiston avoin julkaisuarkisto on Helda.

Open access -lehtiä: DOAJ
Open access -kirjoja: DOAB
Avoimia julkaisuarkistoja: DOAR
Open Access -opas

GOOGLE SCHOLAR JA SFX-LINKITYS

Avoimen verkon tieteellistä tietoa voit etsiä Google Scholarin avulla. Se on Googlen
tieteellinen versio. Kun etsit tietoa Google Scholarin avulla muista käyttää
tarkennetun haun lomaketta. Sen avulla voit hyödyntää tavallisimpia tiedonhaun
tekniikoita.
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https://helda.helsinki.fi/?locale-attribute=fi
https://doaj.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.opendoar.org/
http://libraryguides.helsinki.fi/oa
http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=http://scholar.google.fi/
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SFX-linkityksen avulla saat käyttöösi kirjaston hankkimia aineistoja,
jotka eivät ole vapaasti verkossa saatavilla. Helsingin yliopiston

verkossa Google Scholarin hakutuloksista voit löytää suoran SFX-linkin kirjaston
kokoelmiin. Tällöin löydetyn viitteen yhteydessä on linkki Fulltext – Univ. Helsinki.

Mikäli haluat SFX-linkin näkyville hakutuloksiin myös koneelle, joka ei ole Helsingin
yliopiston verkossa, valitse Scholar asetukset ja sen jälkeen kirjastolinkit. Kirjoita
hakuruutuun Helsinki ja valitse hakutuloksesta ruksilla University of Helsinki. Tallenna
lopuksi asetukset.

Katso lyhyt ohjevideo Google Scholar -asetuksista.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/06/SFX.png
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2015/06/gs.png
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TUTKIMUKSEN NÄKYVYYS SOSIAALISESSA MEDIASSA

Sosiaalinen media on muuttanut tiedon etsimisen ja tuottamisen rooleja. Tieto ei ole
enää staattista vaan pikemminkin dynaamista. Verkossa tietoa tuotetaan ja jaetaan
yhdessä.

Sosiaalisen median avulla voit etsiä ja seurata tieteellistä tietoa. Sosiaalinen media
on yksi työväline, jolla tutkijat voivat tuoda  esiin omaa tutkimus- ja opetustyötään.
Sosiaalinen media tarjoaa myös kanavan vuorovaikutukseen muiden saman alan
tutkijoiden kanssa. Sosiaalisen median avulla tutkimustieto on entistä helpommin ja
nopeammin avoimesti saatavilla.

Tavallisimpia sosiaalisen median kanavia ovat esimerkiksi Facebook, Twitter ja
YouTube. Ne tarjoavat myös tutkijoille mahdollisuuden jakaa omaa
tutkimustaan. Tätä kautta muut käyttäjät voivat seurata tutkijoiden työtä.

Monissa sosiaalisen median palveluissa käyttäjien on mahdollista etsiä tietyn
aihealueen sisältöä aihetunnisteiden eli hashtagien avulla. Aihetunniste koostuu
ristikkomerkistä (#) ja aihealuetta kuvaavasta sanasta tai merkkijonosta.
Aihetunnisteet ovat yleisesti käytössä esimerkiksi Twitterissä ja Instagramissa.
Aihetunniste toimii parhaiten, kun se ei ole liian yleinen, mutta se on kuitenkin
sellainen, joka on muiden käyttäjien helppo löytää.

PlumX 
PlumX-palvelussa on mahdollista seurata HY:n tutkijoiden kirjoittamien julkaisujen
saamaa huomiota ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, lataus- eli käyttömääriä,
suosituksia tai jakoja sekä tallennuksia esim. kirjanmerkkipalveluihin.

Altmetric Explorer
Altmetric Explorer -palvelu kerää tietoa tutkimuksen verkkonäkyvyydestä.

https://plu.mx/helsinki/g/
https://www.altmetric.com/
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LUVUN 3.3 HARJOITUKSET

Harjoitus 1 – Aineistohaku

1. Etsi kirja ”Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: opas kirjoittamiseen ja
seminaarityöskentelyyn”. Mieti, miksi saat hakutulokseksi kirjasta useita
viitteitä?

2. Haluat löytää kirjan, jonka nimeä et muista tarkkaan. Mieleesi on kuitenkin
jäänyt, että yhden tekijän nimi on Enli ja kirjan nimessä esiintyvät sanat ”social
media” ja ”politics” tai ”policy”. Miten etsit kirjan?

3. Miten haet urheilua ja sen tutkimusta käsitteleviä e-lehtiä?

Harjoitus 2 – Tietokannat

1. Mitä tietokantaa käytät, kun haluat
a) tehdä tiedonhakua kotimaisten lehtien artikkeleista?
b) selvittää, kumpi kirjoitusmuoto on oikein: moduuli vai moduli?

Harjoitus 3 – E-kirjat

1. Haluat ladata tabletillesi e-kirjan, jonka käyttö edellyttää erillistä lukuohjelmaa.
Minkä lukuohjelman tarvitset?

VASTAUKSET

Harjoitusten haut voidaan toteuttaa monella tavalla – alla olevat vastaukset ovat
esimerkkejä toimintatavoista.
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Harjoitus 1 – Helkan aineistohaku

1.

Kustakin kirjan muuttuneesta painoksesta tehdään oma viitteensä. Tässä
tapauksessa kyseessä on kolme eri painosta vuosilta 2001, 2002 ja 2009.

2.
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3.

Harjoitus 2 – Tietokannat

1a) ARTO
1b) MOT Sanakirjasto > valitse MOT Kielitoimiston sanakirja

Harjoitus 3 – E-kirjat

1. Bluefire Reader
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3.4 LÖYDETYN TIEDON KÄYTTÖ JA ARVIOINTI

Yksi tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden, luotettavuuden ja tulosten
uskottavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen
käytännön mukaisesti. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu mm. tiedonlähteiden
kriittinen arviointi ja lähteiden käyttö tekijän oikeuksia kunnioittavalla tavalla. Tässä
luvussa tutustut lähdekritiikkiin, viittauskäytäntöihin ja muihin opiskelijan kohtaamiin
tekijänoikeuskysymyksiin.

Lisätietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä löydät mm. tutkimuseettisen
neuvottelukunnan oppaasta, tutkimusetiikkaportaali Codexista sekä
tietonjulkistamisen ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan ylläpitämältä
Vastuullinen tiede-sivustolta.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

http://www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto
http://www.codex.uu.se/en/index.shtml
https://www.vastuullinentiede.fi/
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LÄHDEKRITIIKKI

Kun olet löytänyt mielestäsi sopivia julkaisuja, on lähdekritiikin vuoro. Arvioi tiedon
tuottajan ja löydetyn tiedon luotettavuutta sekä niiden arvoa lähdemateriaalina.

Luotettavuustaso vaihtelee aineistotyypin mukaan: väitöskirjoissa ja
ennakkoarvioinnin läpikäyneissä tieteellisten lehtien artikkeleissa taso on korkea,
verrattuna esimerkiksi suurelle yleisölle tarkoitettuihin artikkeleihin tai verkkosivuihin.
Tieteellisten lehtien artikkeleiden korkean laadun takaa vertaisarviointi eli peer
review, joka on julkaisuun liittyvä prosessi. Vertaisarviointimenettelyssä alan
asiantuntijat arvioivat tieteellisen käsikirjoituksen, ja päättävät, julkaistaanko se.

Voit pohtia aineiston luotettavuutta ja lähteen arvoa miettimällä vastauksia muun
muassa seuraaviin kysymyksiin:

Mitä tietoja tekijä antaa itsestään?
Onko tekijä julkaissut muuta materiaalia aiheesta?
Mikä on tekijän taustayhteisö ja sen näkökanta aiheeseen?
Kuka on kustantanut tai sponsoroinut tutkimuksen tai julkaisun?
Milloin aineisto on julkaistu / onko aineisto ajan tasalla?
Kenelle aineisto on suunnattu / onko aineistolla tietty kohdeyleisö?
Onko aineistossa ilmoitettu käytetyt lähteet?
Miksi aineisto on tehty: mikä on sen tuottamisen tarkoitus ja tieteellinen tavoite?
Onko aineisto huolellisesti muotoiltu ja vastaako siinä käytetty kieli aiheen
tunnettua terminologiaa?
Miten aineisto vertautuu muihin saman aihepiirin aineistoihin ja siihen mitä jo
tiedät aiheesta?

Avoimen verkon aineiston lähdekritiikissä on oltava erityisen tarkka: koska internet on
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Luvun 3.2 harjoitukset

kanavana kaikille avoin, ei sen sisällön luotettavuutta kontrolloida välttämättä
mitenkään. Arvioi avoimesta verkosta löytämääsi tietoa ainakin seuraavista
näkökulmista:

Sisällön luotettavuus: perustellaanko materiaalissa esitetyt väitteet ja
esitetäänkö siinä lähteitä ja muita linkkejä, joista voit tarkistaa tiedot.
Objektiivisuus: missä sivu sijaitsee ja kuka vastaa sivustosta (yritys,
viranomainen, yhteisö tai esimerkiksi yksityishenkilö). Muista, että esimerkiksi
liikeyritysten sivuilla on usein mainostietoa.
Ajantasaisuus: selvitä ainakin, milloin sivusto on luotu ja koska sivut on
viimeksi päivitetty.

Huomaathan myös, että on suositeltavaa käyttää ensisijaisia lähteitä toissijaisten
lähteiden sijaan.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/4-tiedonhankinta/4-1-tiedonhankinnan-suunnittelu/tiedonlahteet/
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LÄHDEVIITTAUS

Tutkielmatekstissä esitetyt väitteet on perusteltava omalla analyysillä ja aiemmin
julkaistulla tutkimuksella. Selvä ja johdonmukainen lähdemerkintä on välttämätön,
jotta lukija tietää, mihin perustat väitteesi. Lähdeviitteet tarjoavat lukijalle myös
mahdollisuuden perehtyä aiheeseen tarkemmin. Opinnäytetöissä osoitat
lähdeviitteillä myös lukeneisuutesi ja asiantuntemuksesi.

Tärkeää lähdeviittauksessa on se, että kerrot riittävästi tietoja ja että käytät
yhdenmukaista esitystapaa saman julkaisun tai työn kaikissa viitetiedoissa.

Tekstin sisäinen viite merkitään siten, että lukija pystyy erottamaan lainatun osan ja
kirjoittajan oman analyysin toisistaan. Tekstin sisäinen viite myös ohjaa lukijan
lähdeluettelon oikeaan kohtaan eli lähteen tarkempiin tietoihin.

Lähdeluettelossa lähde yksilöidään niin tarkasti, että lukija pystyy halutessaan
tarkistamaan tiedot käyttämästäsi lähteestä. Lähdeluettelossa kerrotaan tarkat
bibliografiset tiedot eli tekijän ja teoksen nimi, julkaisutiedot (julkaisijan nimi,
julkaisupaikka ja -aika) sekä mahdollisen sarjan tai lehden nimi. Tekstiviitteen ja
lähdeluettelon tietojen on vastattava tarkasti toisiaan, jotta tekstissä mainittu lähde
löytyy lähdeluettelosta helposti!

Opettele lähteiden täsmällinen, huolellinen ja johdonmukainen
merkitseminen jo opintojen alkuvaiheessa.

Odottaessaan bussia Raimo tapasi epäilyttävän tuttavansa Aaro Nistin,
joka kertoi kuulleensa Raimon valmistelevan Opiskelun sietämätön
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keveys -kurssin harjoitustyötä Nistiäkin kiinnostavasta aiheesta.
Ystävällisesti Nisti vinkkasi blogistaan löytyvän useita aiheen kannalta
oleellisia viitteitä, joita tarjosi Raimon käyttöön. Raimo etsi Nistin blogin
eteensä ja totesi, että useissa viitteissä oli artikkelin yhdeksi tekijäksi
lisätty epäasiallisesti Aaro Nisti. Tarkistettuaan viitteet tietokannasta ja
todettuaan Nistin törkeästi levittävän vääristeltyjä viitteitä, Raimo lähetti
hänelle ystävällisen kehotuksen pidättäytyä hyvässä tieteellisessä
käytännössä.

 

VIITTAUSTYYLIT

Eri oppiaineissa ja tieteellisissä julkaisuissa käytetään erilaisia viittaustyylejä (APA,
CBE, Chicago, Harvard, Vancouver jne). Käytännössä tutkielmassa vaadittu tyyli
täytyy aina selvittää tutkielman teettäjältä. Opinnäytetyön viittausten
muotovaatimuksista saat ohjeita kurssin ohjaajalta tai ainelaitokselta.

Esimerkiksi:
APA (American Psychological Association) -viittaustyyli 
Tekstin sisällä: (Regehr, Glancy, & Pitts, 2013)
Lähdeluettelossa: Regehr, C., Glancy, D., & Pitts, A. (2013). Interventions to reduce
stress in university students: A review and meta-analysis. Journal of Affective
Disorders, 148(1), 1-11. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2012.11.026

Harvard –viittaustyyli 
Tekstin sisällä: (Regehr, Glancy et al. 2013)
Lähdeluettelossa: REGEHR, C., GLANCY, D. and PITTS, A., 2013. Interventions to
reduce stress in university students: a review and meta-analysis. Journal of affective
disorders, 148(1), pp. 1-11.

Viitteen tiedot kertovat seuraavaa:
tekijät: Regehr, C., Glancy, D., & Pitts, A.
artikkelin otsikko: Interventions to reduce stress in university students: A review and
meta-analysis
ilmestymisvuosi: 2013
lehti jossa artikkeli ilmestynyt: Journal of affective disorders
lehden vuosikerta: 148
lehden numero kyseisessä vuosikerrassa: 1
artikkelin sivunumerot: 1-11
artikkeli yksilöllinen tunniste doi (digital object identifier):
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2012.11.026

Elektronisiin lähteisiin viitataan periaatteessa samoin kuin muihinkin kirjallisiin

http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2012.11.026
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2012.11.026
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lähteisiin. Tekijä- ja muiden perustietojen lisäksi kannattaa merkitä lähteen osoite
(URL) ja päivämäärä, jolloin dokumentti on luettu tästä osoitteesta.

Lähdeviitteiden tekemisessä kannattaa käyttää apuna viitteidenhallintaohjelmaa. Voit
kerätä julkaisuviitteitä eri tiedonlähteistä omalle viitteidenhallintaohjelman tilillesi ja
liittää haluamasi lähdeviitteet opinnäytteeseesi. Viitteidenhallintaohjelma muotoilee
tekstinsisäiset viitteet ja lopun lähdeluettelo haluamasi viittaustyylin mukaiseksi. Voit
myös tehdä muistiinpanoja viitteiden yhteyteen ja järjestellä niitä esimerkiksi
aiheenmukasiin kansioihin. Viitteidenhallintaohjelmia ovat esimerkiksi Refworks,
Mendeley, Zotero ja EndNote.

Lisätietoja viitteidenhallintaohjelmista.

Hyödyllistä tietoa tieteellisestä kirjoittamisesta löydät myös puhe- ja
kirjoitusviestinnän Kielijelppi-verkko-oppaasta.

http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/avuksi/viitteidenhallinta/
https://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/
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TEKIJÄNOIKEUDET

Tällä sivulla tutustutaan tekijänoikeuksiin liittyviin käsitteisiin:

tekijä, teos ja teoskappale
oikeudet
poikkeukset
seuraamukset

TEKIJÄ, TEOS JA TEOSKAPPALE

Tekijä on henkilö, joka on luonut teoksen. Teos voi olla minkä tahansa luovan työn
tulos, esimerkiksi kaunokirjallinen tai tieteellinen teksti, maalaus, valokuva, sävellys,
tietokoneohjelma tai verkkosivusto.

Tekijänoikeus tarkoittaa luovan työn tekijälle kuuluvia, laissa säädettyjä
määräämisoikeuksia. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen luomishetkellä,
joten tekijän ei tarvitse esimerkiksi rekisteröidä, julkaista tai merkitä teostaan ©-
merkillä. Niinpä mm. pöytälaatikkoon kirjoittamasi teos on tekijänoikeussuojattu.
Tekijänoikeus ei suojaa esimerkiksi ideaa, aihetta, tai juonta: et saa plagioida toisen
kirjoittamaa runoa, mutta sen sijaan saat kirjoittaa samasta aiheesta oman
runoversiosi. Runojen samanlaisuus ratkaisee, onko kyseessä kaksi eri teosta.

Teoksen on ylitettävä teoskynnys, jotta se saa tekijänoikeussuojan. Teoskynnys
ylittyy, jos teos on itsenäinen ja omaperäinen luomistyön tulos. Teoskynnys ylittyy eri
teoslajeilla eri tavoin. Esimerkiksi kirjallinen teos ylittää teoskynnyksen helposti, kun
taas käyttöesineiden teoskynnys on korkea.
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Tekijänoikeus suojaa teosta eli abstraktia luovuuden ilmentymää. Teoskappale
on puolestaan teoksen aineellinen ilmentymä, esimerkiksi kirjan nide tai DVD-
elokuvakopio. Teoskappaleeseen voi liittyä tekijänoikeuden lisäksi omistusoikeus:
kun ostat kirjan kirjakaupasta, saat niteen omistusoikeuden, mutta kirjan
tekijänoikeudet säilyvät ennallaan. Ostotapahtuman jälkeen saat myydä tai lainata
niteen edelleen. Elokuvien ja tietokoneohjelmien edelleenlainaamiseen tarvitset
kuitenkin aina tekijän luvan.

Kun kirjoitat harjoitustyön tai esseen, sinulle syntyy teokseesi tekijänoikeus. Teoksesi
ei tarvitse olla tieteellinen tai taiteellinen, vaan pelkkä luovuus riittää
tekijänoikeussuojan saamiseen.

OIKEUDET

Teoksen tekijä saa yksin määrätä teoksensa käytöstä. Tekijänoikeus tuottaa tekijälle
sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia:

Taloudelliset oikeudet takaavat, että vain tekijällä on oikeus hyödyntää teosta.
Tämä tarkoittaa, että tekijällä on yksin oikeus määrätä

kappaleiden valmistamisesta eli kopioinnista ja
teoksen saattamisesta yleisön saataviin.

Moraaliset oikeudet suojaavat tekijän kunniaa. Oikeudet edellyttävät, että
tekijän nimi  ilmoitetaan alan tavan mukaan teosta käytettäessä. Teosta ei
myöskään saa esimerkiksi muuttaa tekijää loukkaavalla tavalla.

Esimerkkejä kappaleen valmistamisesta:

Tarvitset tekijän luvan aina, kun kopioit teoksen tietoverkosta digitaalisessa
muodossa.
Valokuvan käyttö tai teoksen muuttaminen digitaaliseen muotoon edellyttää
aina lupaa tekijältä. Valokopioinnista opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut
oppilaitoskäyttöön laajemmat oikeudet, mutta digitointia, esimerkiksi
skannausta sopimus ei koske.

Esimerkkejä teoksen saattamisesta yleisön saataviin:

Verkossa julkaistu tieto on julkista. Aineiston verkkojakeluun, myös omilla
kotisivuillasi, on siis aina hankittava lupa tekijältä.
Voit tehdä linkin toisen tekemään sivustoon. Sen sijaan et saa hakea omalle
verkkosivullesi tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman lupaa (vaikkapa
tuomalla aineistoa automaattisesti verkkosivun kehyksiin tms.).
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

Tekijänoikeus on pääsääntöisesti (mm. kirjat ja musiikkiteokset) voimassa tekijän
elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Taloudellisten oikeuksien
siirtymisestä kokonaan tai osittain (esimerkiksi yritykselle) ja korvauksista on aina
sovittava erikseen. Moraalisista oikeuksista tekijä voi luopua vain osittain.

POIKKEUKSET

Merkittävin tekijänoikeuden rajoitus koskee puhtaasti yksityistä käyttöä.
Alkuperäisestä, laillisesta teoskappaleesta saa valmistaa muutaman kopion
yksityiseen käyttöön. Niinpä esimerkiksi verkossa luvattomasti jaossa olevasta
digitaalisesta tallenteesta ei saa valmistaa kopiota edes yksityiseen käyttöön.
Laillisesta teoskappaleesta yksityiskäyttöön tehtyä kopiota ei myöskään saa levittää
edelleen.

Toinen, erityisesti tiedeyhteisölle merkittävä tekijänoikeuden rajoitus koskee oikeutta
siteerata suojattua aineistoa. Aineistoa saa siteerata hyvän tavan mukaisesti,
tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja asiallisessa yhteydessä: muista, että
lähde on mainittava siteerauksen yhteydessä.

Kopioston Digiluvalla opettajat ja opiskelijat voivat skannata painettuja julkaisuja sekä
kopioida tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivustoilta opinnäytetöihin tai suljettuun
oppimisympäristöön, esim. Moodle.

Lisää tekijänoikeusaiheisia oppimateriaaleja:
–Kopiraittilan korkeakoulussa voit mm. testata tekijänoikeusosaamisesi
tietovisoilla.

SEURAAMUKSET

Tekijäoikeuden loukkauksesta voi seurata hyvitysvelvollisuus ja velvollisuus korvata
käytöstä aiheutunut vahinko. Törkeämmistä loukkauksista säädetään rikoslaissa.

Lisää tietoa tekijänoikeuksista:
– Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeussivusto
– Tekijänoikeusjärjestelmä – Opetus- ja kulttuuriministeriö
– tekijänoikeuslaki (404/1961)
– tekijänoikeusasetus (574/1995)

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/4-tiedonhankinta/4-4-loydetyn-tiedon-kaytto-ja-arviointi/viittauskaytannot-ja-plagiointi/
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten_kayttoluvat/kopiointilupa/fi_FI/kopiointilupa_kirjojen_ja_lehtien_kopiointiin_ja_teosten_digitaaliseen_kayttoon/
https://korkeakoulu.kopiraittila.fi/fi/etusivu
http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/?lang=fi
http://minedu.fi/tekijanoikeusjarjestelma
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950574
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PLAGIOINTI

Plagioinnilla tarkoitetaan luvatonta lainaamista; toisen ajatusten ja ideoiden
esittämistä omina mainitsematta lähdettä.

Älä plagioi! Luvaton lainaaminen on vilppiä, joka voi johtaa esimerkiksi
työsi hylkäämiseen tai jopa määräaikaiseen erottamiseen yliopistosta.

Kun viittaat toisten kirjoittamiin teksteihin, mainitse aina lähde. Lähde on mainittava,
olipa tekstisi suoraa siteerausta tai asian kertomista omin sanoin. Jos siteeraat
tekstiä suoraan, osoita se esimerkiksi lainausmerkeillä.  Jos kyseessä on yleinen
olosuhde, fakta tai muu yleisesti tunnettu ja hyväksytty tieto, lähdettä ei tarvitse
mainita. 

PLAGIOINNIN TUNNISTAMINEN

Helsingin yliopistossa on käytössä plagioinnin tunnistamiseen ja tieteellisen
kirjoittamisen harjoitteluun tarkoitettu Urkund-järjestelmä. Urkund vertailee
järjestelmään lähetettyä tekstiä omaan tietokantaansa, joka koostuu mm.
tietosanakirjoista, sanomalehti- ja tieteellisistä artikkeleista, kirjoista, opinnäytteistä ja
kurssitöistä. Kaikki Helsingin yliopiston gradut tarkistetaan Urkundin avulla, ja
opettajat voivat käyttää järjestelmää apuna gradujen sekä muiden töiden
arvioinnissa.

MITEN PLAGIOINNINTUNNISTUS TOIMII?

Jos opettajasi käyttää kurssitöiden tai opinnäytteen arvioinnissa
plagioinnintunnistusjärjestelmää, hänen on ilmoitettava se kurssin opiskelijoille. Saat
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opettajaltasi ohjeet töiden palautukseen joko opettajan Urkund-
sähköpostiosoitteeseen tai Moodleen tehtävän palautuksena. Urkund tekee työstäsi
analyysin, joka menee automaattisesti opettajallesi arvioitavaksi. Urkund voi olla
käytössä myös Moodle-kurssin keskustelualueella.

Opettajan tekee tarkistusraportin pohjalta lopullisen arvion siitä, onko työssäsi aihetta
jatkoselvittelyyn. Tarkistusraportin voi käydä tarvittaessa läpi yhdessä opettajan
kanssa. Samalla opit viittamaan tieteellisesti oikein.

Sinulla on oikeus päättää, tallentuuko tekstisi Urkundin vertailutietokantaan, jolloin
sitä voidaan käyttää apuna muiden opiskelijoiden tekstien analysoinnissa.
Tallentamalla työsi autat yliopistoa vaalimaan korkealaatuista tiedettä – ja samalla
varmistat, ettei kukaan pääse plagioimaan sinun työtäsi!

Kaikki pro gradut käyvät automaattisesti läpi Urkund-tarkistuksen samalla, kun ne
tallennetaan E-thesis-palveluun. E-thesis sisältää Helsingin yliopiston digitaaliset
opinnäytteet, joten löydät sieltä koko joukon mm. oman oppiaineesi graduja.

Sinulla ei ole syytä huoleen, kun muistat noudattaa lähdeviittauksista annettuja yleisiä
ja laitoksesi tai ohjaajasi mahdollisesti antamia sääntöjä! Lisää tietoa ja ohjeita löydät
HY:n Älä kopsaa -sivustolta.

https://ethesis.helsinki.fi/
https://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/
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LUVUN 3.4 HARJOITUKSET

Harjoitus 1 – Viittauskäytännöt 

1. Erittele, mitä tarkoittavat seuraavat viitteen merkinnät?

Einolander J, Vanharanta H, Chang YS, Kantola J. Comparing university students’
commitment – a multicultural case study. Theoretical Issues in Ergonomics Science
2016;17(3):267-283.

Harjoitus 2 – Tekijänoikeuskysymykset  

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?

1. Kirjan tekijänoikeudet voivat syntyä esimerkiksi kustantajalle.
2. Saat kopioida J. L. Runebergin (1804-1877) Maamme-runon sanat kotisivuillesi,

kunhan merkitset sen sitaatiksi.
3. Saat kopioida kaverisi netistä lataamasta piraattilevystä yhden

musiikkikappaleen yksityiseen käyttöösi.
4. Saat laittaa enosi sinusta ottaman kuvan kotisivuillesi kysymättä häneltä lupaa.

VASTAUKSET 

Harjoitus 1 – Viittauskäytännöt 

1. Tekijöiden sukunimet ja etunimien alkukirjain/alkukirjaimet. Lehtiartikkelin
otsikko. Lehden nimi. Julkaisuvuosi; lehden vuosikerta (lehden numero):
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Harjoitus 2 – Tekijänoikeuskysymykset  

1. Väärin. Tekijänoikeus syntyy aina ihmiselle, joka on luonut teoksen. Oikeuksien
siirtymisestä esimerkiksi kustantajalle on aina sovittava erikseen.

2. Oikein. J. L. Runebergin kuolemasta on kulunut yli 70 vuotta.
3. Väärin. Alkuperäisen kappaleen on oltava laillinen versio.
4. Väärin. Tarvitset kuvan ottaneen enon luvan verkkojakeluun.



4 Tietoturva | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/4-tietoturva/[17.9.2019 16.09.40]

Edellinen Seuraava
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4 TIETOTURVA

Section 4 in English | Avsnitt 4 på svenska

 

Tässä osiossa perehdyt sekä tietoturvaan että tietosuojaan liittyviin kysymyksiin. Opit
mm. sen, kuinka voit omilla valinnoillasi vaikuttaa omaan tietoturvaasi ja mitä
tietosuojaan liittyviä, henkilötietolain sinulle takaamia perusoikeuksia sinun on hyvä
tuntea. Osiossa tutustut myös tietokonevirusten ja -matojen maailmaan sekä siihen,
kuinka suojaudut haittaohjelmilta.

00:00 00:00
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https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/4-datasakerhet-och-dataskydd/



4.1 Tietoturvan ja tietosuojan perusteet | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/4-tietoturva/4-1-tietoturvan-ja-tietosuojan-perusteet/[17.9.2019 16.27.13]

Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

4.1 TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN PERUSTEET

Tietotekniikan käyttäjänä vastuullasi on huolehtia muun muassa siitä, etteivät sinulle
tärkeät tiedot pääse tuhoutumaan. Koska tietoturvaa uhkaavat monet eri tekijät,
uhkatekijöiden tunnistaminen auttaa niiden torjumisessa. Tässä osassa saat
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Mitä on tietoturva ja miksi se on tärkeä asia?
Mitä on tietosuoja ja miten voit vaikuttaa itseäsi koskevaan tietosuojaan?
Mitä ovat tietoturvaan vaikuttavat inhimilliset ja tekniset uhkatekijät?
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4.1 Tietoturvan ja tietosuojan perusteet

Tietoturvan periaatteet

Tietoturvan inhimilliset ja fyysiset tekijät

Yksilön tietosuoja
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4.2 Suojautuminen uhkatekijöiltä

Verkkohuijausten välttäminen

Tietoturva sosiaalisessa mediassa

Salasanojen turvallinen käyttö

Salauksen tärkeys verkkoyhteyksissä

Tiedostojen varmuuskopiointi

Tietokoneen suojapäivitykset

Haittaohjelmilta suojautuminen

Tietokoneen suojaaminen palomuurilla
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TIETOTURVAN PERIAATTEET

Tietoturvalla tarkoitetaan erilaisten tietojen, järjestelmien, palveluiden sekä
tietoliikenteen asianmukaista suojaamista. Tietoturva koskee meitä kaikkia
käsiteltiinpä tietojamme sitten suullisesti, paperilla tai tietokoneella. Palveluiden
käyttösäännöt tähtäävät siihen, että kaikkien käyttäjien tietoturva toteutuu. Niinpä
tietoturvan perussääntöjä on noudatettava, vaikka meillä ei olisikaan omasta
mielestämme mitään salattavaa.

Tietoturvassa on kyse tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä,
käytettävyydestä sekä todentamisesta. Tällä sivulla käsitellään näitä tietoturvan
edellytyksiä.

LUOTTAMUKSELLISUUS

Raimo Keski-Väännöllä on kotonaan kannettava tietokone. Raimon
ystävä Alisa haluaa lähettää viestin käyttäen Raimon sähköpostitiliä.
Kummalla tavalla Raimon tulisi toimia?
 
a) Raimon tulisi antaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa Alisan
käyttöön.
b) Raimon tulisi pyytää Alisaa käyttämään omaa sähköpostiosoitettaan
Alisan omalla käyttäjätunnuksella ja sanasanalla.

Luottamuksellisuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että erilaiset tiedot (mm.
salasana) ja järjestelmät (mm. sähköposti) ovat vain sellaisten henkilöiden
käytettävissä, joilla on oikeus niiden käyttöön. Esimerkissä Raimon ei siis tule antaa
salasanaansa edes tyttöystävälleen, koska tällöin Raimon HY:ltä saaman salasanan
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luottamuksellisuus kärsii. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että sivullisille ei saa antaa
mahdollisuutta muuttaa tai tuhota tietoja eikä muutoin käsitellä niitä.

EHEYS

Raimo käyttää vanhaa, säännöllisesti jumittavaa tietokonetta. Niinpä
Raimon muokkaama esitelmä on saanut hieman uutta ulkoasua
tietokoneen jumiutumisen myötä. Kerran asiakirjan lopusta hävisi 17 riviä
tekstiä, jotka Raimo oli omasta mielestään tallentanut juuri ennen
tietokoneen kaatumista. Toisella kerralla saman asiakirjan erään taulukon
numerot olivat muuttuneet käsittämättömäksi sekasotkuksi.

Eheys tarkoittaa sitä, että tietojen ja järjestelmien tulee olla luotettavia, oikeita ja
ajantasaisia, eivätkä ne muutu tai ole muutettavissa laitteisto- tai ohjelmistovikojen,
luonnontapahtumien tai inhimillisen toiminnan seurauksena. Eheyteen voidaan
vaikuttaa esim. tietojen päivittämisellä ja ajantasaisella varmuuskopioinnilla.

KÄYTETTÄVYYS

Raimon ystävän, Alisa Torsionin täytyy lähettää selvitys opinnoistaan
kotimaahansa VIIMEISTÄÄN 1.5. Koska Alisa ja Raimo päättävät viettää
vappua yhdessä, Alisa lähettää selvityksensä vasta 1. toukokuuta klo
23.30. Alisan epäonneksi hänen käyttämänsä sähköpostijärjestelmä ei
kuitenkaan vastaa Alisan pyyntöihin lainkaan.

Alisan tietoturva on yllä kuvatussa tapauksessa uhattuna käytettävyyden osalta, sillä
Alisan käyttämä sähköpostijärjestelmä ei vastaa Alisan pyyntöihin.

Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, että järjestelmien tiedot ja palvelut ovat niihin
oikeutettujen henkilöiden käytettävissä etukäteen määritellyssä vasteajassa.

TODENTAMINEN

Kun Raimo on kotona yhteydessä verkkoon, hän käyttää useimpia
palveluita ilmaisematta sitä, että hän on Raimo Keski-Vääntö. Koska
HY:llä on tarjolla tiettyjä sanakirja- ym. tietopalveluita vain HY:n
opiskelijoille, Raimon täytyy kuitenkin todentaa henkilöllisyytensä
käyttääkseen näitä palveluita.

Todentaminen (autentikointi) tarkoittaa osapuolten (henkilö tai järjestelmä)
luotettavaa tunnistettavuutta. Todentamisessa käytetään esim. muuttuvia
avaintunnuksia, salasanoja ja sertifikaatteja.
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TIETOTURVAN INHIMILLISET JA FYYSISET TEKIJÄT

INHIMILLISET TEKIJÄT

Noin 80 % tietoturvaongelmista johtuu käyttäjän toiminnasta ja vain pieni osa
ohjelmistoista ja laitteistoihin liittyvistä fyysisistä tekijöistä. Pysähdy siis hetkeksi ja
pohdi, tunnistatko itsessäsi esimerkiksi seuraavia ajatuksia:

“Minun tietokoneeseeni ei ole kukaan murtautunut, joten miksi suojaisin sitä?”
“Kuka nyt olisi kiinnostunut minun tiedostoistani?”
“Tuskinpa tuossa tiedostossa on virusta”.
“Enpä taida jaksaa ottaa varmuuskopioita tärkeistä tiedostoistani”
“Enpä kyllä jaksa lukita salissa käyttämääni tietokonetta vessareissuni ajaksi”

Mieti myös, mitä ihminen tekee väärin, kun hän…

unohtaa kirjautua ulos poistuessaan tietokoneelta
kirjoittaa salasanasa paperille ja säilyttää niitä esimerkiksi näppäimistön alla
valitsee eri verkkopalveluihin yksinkertaisen ja helposti muistettavan salasanan
luovuttaa henkilökohtainen salasanansa toisen henkilön käyttöön
lataa tietokoneohjelmia epämääräisistä palveluista
unohtaa lääkereseptinsä ja pääsylippunsa julkisiin tiloihin
unohtaa USB-muistin kiinni yhteiskäyttökoneeseen
tallentaa salasanansa ja maksutietonsa puhelimeensa eikä suojaa puhelinta
edes näytön lukituskoodilla paremmasta suojauksesta puhumattakaan

FYYSISET TEKIJÄT
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Tietoturvan periaatteet
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Yksilön tietosuoja

Luvun 4.1 harjoitukset

4.2 Suojautuminen uhkatekijöiltä

Verkkohuijausten välttäminen

Tietoturva sosiaalisessa mediassa

Tietokonetta ja sen tallennusasemia, muisteja, puhelimia ym. laitteita uhkaavat
erilaiset fyysiset tekijät. Tallennusvälineeseen voi tulla vika, joka voi aiheuttaa
tiedoston lukemiseen liittyviä ongelmia tai pahimmassa tapauksessa jopa tiedoston
tuhoutumisen.

Alla on koottu käytänteitä, joilla voit vaikuttaa turvallisuuteesi fyysisten tekijöiden
osalta:

kosteus, kuumuus, pöly: säilytä muistitikut ja muut tallennusvälineet kuivassa
ja pölyttömässä paikassa, äläkä altista niitä kuumuudelle. Varmista, että
tietokoneesi tuuletusaukot eivät tukkeudu. Puhdista tietokone, hiiri ja
näppäimistö aika ajoin pölystä.
kolhut: varo kolhimasta ja pudottamasta laitteitasi. Yksikin kunnon kolaus voi
riittää hajottamaan jotakin tärkeää.
varkaus: älä jätä tietokonetta valvomattomana esimerkiksi kirjaston lukusalin
pöydälle. Ole myös tarkka siitä, mitä tietoja säilytät tietokoneessasi ja miten
tiedot on suojattu.
tulipalo tms. katastrofi: älä säilytä sinulle elintärkeiden tiedostojen
varmuuskopioita samassa rakennuksessa kuin alkuperäisiä tiedostoja.
Varmuuskopioi verkkoon: esim. OneDrive ja yliopiston kotihakemisto säilyttävät
kopion tallentamistasi tiedostoista toisaalla!
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YKSILÖN TIETOSUOJA

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista valtuudettomalta tai sinua
vahingoittavalta käytöltä. Käytännössä tietosuoja liittyy pitkälti henkilörekisterien
tietoturvallisuuteen.

Lain mukaan henkilötieto on henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai
elinolosuhteitaan kuvaava tieto, jonka perusteella henkilö tai hänen
perheensä on yksilöitävissä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi,
osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite tai henkilötunnus ja yliopistolla
esimerkiksi opiskelijan kurssisuorituksia koskevat rekisteritiedot.

Henkilötiedot on lain mukaan pidettävä salassa asiattomilta ja ulkopuolisilta. Niiden
oikeellisuus on lisäksi varmistettava, eikä niitä saa tuhota tai käsitellä asiattomasti.
Merkittävien henkilötietojen on myös oltava saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.

HY:n tietosuojasivuilta löydät tietoa mm. HY:n kampuksilla tapahtuvasta
kameravalvonnasta sekä henkilötietojasi sisältävistä asiakirjoista.

HENKILÖTIETOLAKI

Jos sinua yksilöiviä tietoja tallentuu johonkin käyttämääsi palveluun, sinulla on
tietosuojalainsäädännön mukaan oikeus päästä katsomaan ja korjaamaan
rekistereihin tallennettuja tietojasi. Henkilötietolaissa on säädetty rekisteröidyille
seuraavat oikeudet:

Tiedonsaantioikeus: rekisterinpitäjä on velvollinen antamaan tietoja
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henkilötietojesi käsittelystä niitä kerättäessä, koska käsittelyn edellytetään
olevan avointa.
Tarkastusoikeus: sinulla on oikeus käyttää tarkastusoikeutta kun haluat tietää,
mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa,
että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.
Oikeus saada tietonsa korjatuiksi: sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää
korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto.
Kielto-oikeus: sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä sinua
koskevia tietoja tiettyihin tarkoituksiin, esimerkiksi koneelliseen
suoramarkkinointiin.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä ensiksi
asianomaisen rekisterin ylläpitäjään. Rekisterinpitäjän on laadittava pitämästään
henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee mm. rekisterinpitäjän yhteystiedot;
tietojen käyttötarkoitus ja mihin tietoja luovutetaan. Tämä rekisteriseloste on pidettävä
jokaisen saatavilla.

HY:n henkilörekistereitä ovat mm. opintosuoritusrekisteri, tiedot valituista
opiskelijoista, harjoitustöiden palautusrekisterit, tenttisuoritukset ja
kurssirekisterit sekä verkkokeskustelut.

Jos et saa selvitettyä asiaa rekisterinpitäjän kanssa, voit ottaa yhteyttä
tietosuojavaltuutetun toimistoon. Jos henkilötietojesi käsittelyssä on mielestäsi
rikottu henkilötietolakia tai rikoslakia, voit pyytää myös poliisia selvittämään asiaa.
Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja yllä kuvattujen tietojen lähde.

EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS GDPR

Kaikkia Euroopan unionin jäsenmaita velvoittaa 25.5.2018 voimaan tullut tietosuoja-
asetus, jonka tarkoitus on parantaa yksilöiden henkilötietojen suojaa. Se määrittelee
ja vahvistaa mm

minimivaatimukset tiedon huolelliselle käsittelylle
yritysten ja yhteisöjen velvollisuutta avata, mitä tietoa yksilöistä käsitellään ja
miten sekä
yksilön valtaa omien henkilötietojensa käsittelyyn

Käytännössä jokaisella EU-kansalaisella on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut
tiedot, tietää miten tiedot on kerätty sekä tietää miten ja kenen toimesta niitä
käsitellään. Lisäksi asetus takaa kansalaisille oikeuden saada korjatuksi mahdolliset
väärät tiedot sekä poistaa tietonsa rekistereistä.

Tämän lisäksi tietosuoja-asetus koskee myös tahoja tai palveluita, jotka tallentavat
EU-kansalaisten henkilötietoja EU:n ulkopuolelle.

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisteroidylle/rekisteroidynoikeudet.html
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Luvun 4.2 harjoitukset

Tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjät (yleensä yhteisöt ja yritykset) toimimaan
läpinäkyvästi siten, että edellä esitetyt oikeudet toteutuvat.

Helsingin yliopiston Opiskelijan digitaidot -opintojaksossa kerättyjen
tietojen käsittelyä avataan tässä rekisteriselosteessa.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2018/06/rekisteri-fi.docx
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LUVUN 4.1 HARJOITUKSET

Harjoitus 1 – Tietoturva

1. Tutki, mitä www.tietosuoja.fi-sivuston Kysyttyä-sivulla kerrotaan
sähköpostiviestintään liittyvistä asioista.

Harjoitus 2 – Tietoturvan inhimilliset ja fyysiset tekijät

1. Kertaa sekä inhimilliset että fyysiset, omaan tietoturvaasi vaikuttavat
uhkatekijät.

Harjoitus 3  – Yksilön tietosuoja

1. Vieläkö muistat sinullekin myönnetyt henkilötietolain oikeudet? Jos et muista
oikeuksiasi, kertaa oikeudet ja paina ne mieleesi.
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4.2 SUOJAUTUMINEN UHKATEKIJÖILTÄ

Tietojärjestelmiä uhkaavat jatkuvasti mm. luvattomat tunkeutumiset ja erilaiset
haittaohjelmat. Voit omalta osaltasi vaikuttaa siihen, kuinka paljon haittaohjelmat
pääsevät leviämään ja kuinka paljon ne aiheuttavat tuhoa tiedostoillesi. Tässä osassa
kerrotaan mm. seuraavista asioista:

kuinka varmuuskopiointi kannattaa tehdä
miten verkkopalveluja käytetään turvallisesti
mitä ovat tietokoneen suojapäivitykset ja miten suojaat tietokoneesi ja muut
laitteesi
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VERKKOHUIJAUSTEN VÄLTTÄMINEN

Kaikki internetissä olevat laitteet ovat alttiita verkkohyökkäyksille. Hyökkäyksissä
hyödynnetään tietokoneohjelmien ja laitteiden turva-aukkoja sekä käyttäjien
varomattomuutta ja sinisilmäisyyttä. Huijareilta ja hyökkäyksiltä suojautuminen on
tärkeää, sillä seuraukset voivat olla vakavia.

ilkivalta: tietomurrossa voidaan varastaa ja poistaa tiedostoja
poliittiset syyt: hyökkääjä voi käyttää tietokonetta esimerkiksi
palvelunestohyökkäyksiin. Palvelunestohyökkäysten tarkoitus on estää tai
hidastaa tietyn palvelun toimintaa (esimerkiksi www.microsoft.com joutuu hyvin
usein hyökkäysten kohteeksi).
rahan ansaitseminen: hyökkääjä voi muuttaa käyttämäsi tietokoneen
roskapostia lähettäväksi palvelimeksi ja tällä tavoin hän voi ansaita
huomattavasti rahaa.
piratismi: hyökkääjä voi hyödyntää verkkoa tiedostojen laittomaan jakamiseen

KÄYTTÄJÄN MANIPULOINTI

Käyttäjän manipulointi (Social engineering) tarkoittaa sitä, että huijari taivuttelee
pahaa-aavistamattoman henkilön antamaan salasanoja tai vastaavia tietoja, joilla
huijari pääsee luvattomasti johonkin tietojärjestelmään. Alla esimerkki tällaisesta
toiminnasta:

Eräänä päivänä HY:n tietotekniseksi ylläpitäjäksi tekeytynyt henkilö soitti
Raimon ystävälle – Kalle Jampiolle. Puhelinääni väitti Kallen sähköpostin
olevan jumissa, ja tämän vuoksi Kallen piti antaa sähköpostinsa salasana.
Kalle antoi salasanan, eikä aikaakaan kun hän sai uuden puhelun. Tällä
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kertaa soittajana oli Poliisi. Kallen salasanaa oli käytetty
huijausoperaatiossa, jossa huijauksen jäljet oli haluttu osoittavan
huijaajan sijasta Kalleen. Pitkällisten selitysten jälkeen Kalle sai
vakuutettua poliisin syyttömyydestään, mutta tapauksesta jäi Kallelle
huono muisto ja epäilys tuntemattomia soittajia kohtaan.

HUIJAUSVIESTIT

Internet on täynnä mitä monimutkaisimpia huijausyrityksiä, joista esimerkkejä ovat
mm. phishing-huijaukset, nigerialaiskirjeet sekä lotto- ja arpajaishuijaukset.

PHISHING- ELI URKINTAHUIJAUKSET

Phishing tarkoittaa tietojen kalastelua, eli pyrkimystä saada sinut luovuttamaan
henkilökohtaisia tietoja väärennetyllä verkkosivulla. Esimerkiksi verkkopankit
joutuvat usein tällaisten huijausten kohteeksi.

Kalle Jampio sai postia, joka näytti olevan lähtöisin erään pankin
verkkopalvelusta. Viestissä Kallea pyydettiin antamaan käyttäjätunnus
sekä siihen liittyvät tunnusluvut. Viestissä oli linkki (ks. kuva), joka näytti
vievän pankin sivustolle. Kalle kuitenkin arveli viestiä huijaukseksi: hän oli
kuullut, etteivät pankit pyydä tunnuksia sähköpostitse. Lisäksi viestissä
ollut linkki osoitti selkokielisen osoitteen (DNS-osoite) sijaan kryptiseen
IP-osoitteeseen:

Kalle päätti selvittää asiaa, joten hän avasi verkkosivun (ks. kuva
huijaussivusta). Epäilys varmistui todeksi, koska sivulla kysyttiin
käyttäjätunnusta ja useita siihen liittyviä avainlukuja. Niinpä Kalle soitti
pankkiin ja kertoi huijausyrityksestä. Huijarit saatiin kiinni ja he joutuivat
linnaan.

Jos epäilet verkkosivua tai postia huijaukseksi, tarkista linkin osoite: siirrä
hiiren osoitin linkin päälle (ks. seuraava kuva). Tällöin näytölle tulee
näkyviin linkin todellinen osoite (yleensä käyttämäsi selain- tai
sähköpostiohjelmaikkunan alareunaan). Jos linkki osoittaa muualle kuin
minne sisältö lupaa, linkin aitoutta on syytä epäillä!

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/nordea1_1.gif
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Myös selkokielisten osoitteiden tarkka lukeminen on erittäin tärkeää, koska huijarit
luottavat ihmisten laiskuuteen! Vertaa seuraavia osoitteita: ylempi voisi olla aito ja
alempi väärennetty, aitoa osoitetta matkivan huijaussivuston osoite:

www.paypal.com
www.paypal-admin.com/a/b/c/login.php

Huijarit yrittävät kaikin keinoin saada sinut kirjautumaan lähettämiensä linkkien
kautta, joten ole valppaana kaikkien kirjautumista edellyttävien viestien kanssa.
Usein huijauksissa pyydetään tarkistamaan esimerkiksi verkkopankkeja, rahansiirtoa
tai huutokauppakohteita koskevia tietoja.

NIGERIALAISKIRJEET JA MUUT RAHANKERUUVIESTIT

Toisen yleisen huijaustyypin muodostavat ns. nigerialaiskirjeet. Ne kaikki
noudattavat samaa kaavaa: sinulle on tarjolla erittäin paljon rahaa, jos vain autat
pienen summan avulla rahan omistajaa siirtämään rahansa maasta toiseen.
Nigerialaiskirjeiden tunnusmerkkejä:

viesti saapuu tuntemattomalta henkilöltä tai yritykseltä
viestin kotimaaksi ilmaistaan “kovia kokenut” valtio esimerkiksi Afrikasta tai
Aasiasta
kirjeessä pyydetään rahallista apua ja palkkioksi luvataan isoja korvauksia

Lue nigerialaiskirje, jonka Raimo sai postiinsa eräänä päivänä.

LOTTO- JA ARPAJAISHUIJAUKSET

Kolmannen yleisen huijaustyypin muodostavat lotto- ja arpajaishuijaukset. Näille

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2018/04/phishing-helpdesk-iso.jpg
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/georgekabbah-1.pdf
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viesteille ominaisia piirteitä ovat:

kirjeessä ilmoitetaan suuresta voitosta arpajaisissa, johon et tiedä osallistuneesi
kirje voi alkaa esimerkiksi sanoilla Confidential, Claim your prize, Urgent tms.
kirjeessä houkutellaan käyttäjiä kertomaan esimerkiksi sähköpostiosoite.

Lotto- ja arpajaishuijausten tarkoitus on yleensä kerätä sähköpostiosoitteita, joihin
lähetetään myöhemmin roskapostia. Sähköpostiosoitteista käydään kauppaa, joten
viesteihin ei pidä vastata lainkaan!

Tutustu lottohuijaukseen, jonka Raimo sai postiinsa.

HUIJAUSVAROITUKSET ELI HOAX-VIESTIT

Hoax on sähköpostin välityksellä levitetty, yleensä ketjukirjeen omainen
huijausvaroitus. Hoax voi olla esimerkiksi väärennetty virusvaroitus, joissa
sinua kehotetaan lähettämään viesti edelleen ystävillesi ja tuttavillesi.

Hoaxit kuormittavat huomattavasti sekä palvelimia että niiden käyttäjiä, sillä niiden
lukemiseen ja käsittelyyn tuhlautuu työaikaa ja tallennustilaa. Joskus
varoitusviesteissä olevat ohjeet voivat saada käyttäjän tekemään jopa haitallisia
toimenpiteitä. Niinpä ketjukirjeen kaltaisiin viesteihin on syytä suhtautua varauksella:
älä lähetä hoax-viestejä eteenpäin tai vastaa niihin!

POPUP-IKKUNOILLA TOTEUTETUT HUIJAUSMAINOKSET

Popup-ikkunat ovat näytölle selaimen avaamia “pienoisikkunoita”, joita monet
verkkopalvelut hyödyntävät eri tilanteissa: popup-ikkunassa voidaan näyttää
esimerkiksi postitilan täyttymisen varoitus tai viesti saapuneesta sähköpostiviestistä.
Useimmiten selaimet osaavat estää turhien popup-ikkunoiden avautumisen. Valtaosa
popup-ikkunoista on harmittomia, mutta toisinaan ne voivat liittyä tietokoneellesi
saapuvaan huijausyritykseen.

Alla oleva kuva on esimerkki huijausvirustorjuntaohjelmasta, joka on asentunut
käyttäjän koneelle sen jälkeen, kun tämä on klikannut näytölle ilmestynyttä popup-
ikkunaa, joka on tietokoneen virheilmoitukseksi naamioitu mainos. Huijausohjelma on
suunniteltu näyttämään aidolta, mutta se syytää käyttäjän näytölle jatkuvia varoituksia
olemattomista viruksista. Näin se yrittää saada käyttäjän ostamaan ohjelman
”kokoversion” ja luovuttamaan rahojen lisäksi luottokorttitietonsa huijareiden käsiin.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/lottohuijaus-1.pdf


Verkkohuijausten välttäminen | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/4-tietoturva/4-2-suojautuminen-uhkatekijoilta/verkkohuijausten-valttaminen/[17.9.2019 16.27.57]

Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

4.1 Tietoturvan ja tietosuojan perusteet

Tietoturvan periaatteet

Tietoturvan inhimilliset ja fyysiset tekijät

Yksilön tietosuoja

Luvun 4.1 harjoitukset

4.2 Suojautuminen uhkatekijöiltä

Verkkohuijausten välttäminen

Tämän takia mainokset ja erilaisilla vaaroilla pelottelevat ponnahdusikkunat
kannattaa sulkea. Älä klikkaa ikkunasta löytyviä OK- tms. huijauspainikkeita:
painikkeet todennäköisesti avaavat vain lisää huijausikkunoita, tai ne vievät sinut
huijaussivustolle.

Jos joudut verkkohuijauksen kohteeksi, vaihda heti salasanasi ja ota
yhteys Helpdeskiin!

https://helpdesk.it.helsinki.fi/
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TIETOTURVA SOSIAALISESSA MEDIASSA

Tällä sivulla keskitytään sosiaaliseen mediaan lähinnä yliopistolaisen
tietoturvan ja tietosuojan näkökulmasta. Voit lukea sosiaalisesta mediasta
yleisemmin tämän oppimateriaalin lisälukemistosta.

Sosiaalinen media (some) on kattokäsite, joka tarkoittaa monenkeskiseen,
verkostomaiseen viestintään pohjautuvia palveluja. Erityisesti Facebookia käytetään
ympäri maailman valtavasti niin yksityiseen kuin kaupalliseenkin viestintään.

Sosiaalista mediaa kannattaakin käyttää opiskelu- ja työasioiden lisäksi myös niiden
ulkopuoliseen viestintään. Muista kuitenkin, että somessa kommunikointi on harvoin
oletusarvoisesti yksityistä. Kaikessa viestinnässä harmittomaksi luullulla, mutta
ajattelemattomalla toiminnalla voi olla ikäviäkin seurauksia.

TIETOTURVA JA TIETOSUOJA SOSIAALISESSA

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)
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https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/viestinta-internetissa/verkkoviestinnan-valineita/sosiaalinen-media/
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MEDIASSA

Esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä viestit näkyvät usein monille ihmisille. Mieti
kenelle ja miten esität asiasi somessa.

Tämä pätee myös videoihin ja kuviin: jos viet kuvia verkkoon, mieti aina
minkälaisia ne ovat, keitä niissä esiintyy ja kenelle sinä ja muut niissä
esiintyvät henkilöt haluatte niiden näkyvän.

NÄKYVYYDEN RAJOITTAMINEN

Useissa palveluissa voit rajoittaa viestien, kuvien sekä muiden tietojen näkymistä
muille. Voit piilottaa sisältöä salasanan taakse tai rajata sen näkymään vain tietylle
ihmisryhmälle. Kannattaakin miettiä kaksi kertaa, onko järkevää jakaa
kuvamateriaalia vaikkapa akateemisten pöytäjuhlien aamuun kestäneiltä jatkoilta
oman anopin tai mahdollisen tulevan työnantajan näytille – täysin tuntemattomista
ihmisistä puhumattakaan. Perehdy käyttämiesi palvelujen yksityisyysasetuksiin ja
säädä ne mieleisiksesi.

Muita ihmisiä esittävien kuvien julkaisemista verkossa säädellään yksityisyyden
suojaa koskevilla laeilla. Kuvissa esiintyviltä ihmisiltä pitää aina pyytää suostumus
niiden julkaisuun. Älä yhdistä henkilön nimeä kuvaan ilman tämän suostumusta,
etenkään jos kuva näkyy kaikille. Yksilön tietosuojasta löydät lisää tietoa toisaalla
tässä luvussa.

HUIJAUKSET JA HAITTAOHJELMAT

Aivan kuten muuallakin verkossa, sosiaalisessa mediassa leviää erilaisia huijauksia
ja haittaohjelmia. Huijarit ja rikolliset käyttävät hyväkseen sosiaaliseen mediaan
liittyvää tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta. Yleisiä huijausyrityksiä somessa ovat
esimerkiksi:

soluttautuminen ihmisten ystäväpiireihin esiintymällä näille tuttuna ihmisenä
haittaohjelman tai vastaavan levittäminen kiertokirjeeseen liitetyn
houkuttelevaksi tarkoitetun linkin kautta
haittaohjelman tai henkilötietojen jakaminen edelleen esim. peliksi, videoksi,
kilpailuksi, kyselyksi tai tietovisaksi naamioitumalla

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25964
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25964
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Yllä olevassa kuvassa on esimerkki sosiaalisen median kautta leviävästä
huijausviestistä. Linkkiä klikkaamalla uhri joutuu joko henkilötietojen
kalasteluyrityksen, haittaohjelman tai jonkin muun ikävän hyökkäyksen kohteeksi.

Jos jonkin ystävältäsi saaman videon tai linkin aitous epäilyttää, ota
(mielellään muuta kautta) yhteys sen lähettäjään! Ystäväsi saattaa olla
tietämättään joutunut viestejä lähettävän haittaohjelman uhriksi.

JALANJÄLKESI VERKOSSA

Yksityisyysasetuksista huolimatta jotkin sosiaaliset mediat pidättävät itselleen laajat
käyttöoikeudet käyttäjiä koskeviin tietoihin ja kuviin. Lue käyttämiesi palveluiden
käyttöehdot, jotta tiedät mihin suostut!

Suomalaiset tietoturvan asiantuntijat ovat koostaneet Pilviohje-wikin
helpottamaan erilaisten verkkopalveluiden käytettävyyden, turvallisuuden
ja niiden käyttöehtojen arviointia. Wikistä saat käsityksen siitä, millaisia
ongelmia suosittuihinkin palveluihin saattaa liittyä!

Valitettavasti jotkin palvelut muuttavat käyttöehtojaan “lennossa” ja jopa ilman erillistä
ilmoitusta. Muutokset voivat johtaa käyttäjien yksityisyyden suojan heikentymiseen.
Palveluista irtautuminen saattaa myös olla yllättävän vaikeaa. Joissakin palveluissa
käyttäjätilin poistaminen on piilotettu monen mutkan taakse, ja palvelu saattaa tämän
jälkeenkin pitää itsellään oikeudet sinne kerran viemiisi tietoihin ja tiedostoihin.

Esimerkiksi identiteettivarkauksien yleistyttyä on tärkeää, että kiinnität huomiota
siihen, millaista tietoa sinusta liikkuu avoimessa verkossa. Jos olet levittänyt tietojasi
varomattomasti, pahanilkinen henkilö voi yhdistellä tietojasi useista eri lähteistä ja
esimerkiksi nostaa nimissäsi pikavippejä.

Kun viet tietoja tai kuvia itsestäsi tai muista verkkoon kenen tahansa
nähtäville, sinun kannattaa ottaa huomioon, ettet välttämättä pysty enää
hallitsemaan mihin niitä käytetään.
On erityisen tärkeää, että perehdyt jokaisen käyttämäsi sovelluksen
käyttöehtoihin: suoja-asetuksista riippumatta monet palvelut pidättävät

https://wiki.eduuni.fi/display/pilviohje/Pilviohje
http://fi.wikipedia.org/wiki/Identiteettivarkaus
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itselleen oikeuden kerätä, käyttää ja jakaa käyttäjiensä tietoja ja tiedostoja
parhaaksi katsomallaan tavalla. Ainoa keino estää tällainen toiminta on
olla käyttämättä yksityisyyttä loukkaavia palveluita!
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SALASANOJEN TURVALLINEN KÄYTTÖ

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista asioista:

Riskien minimointi
Hyvän salasanan anatomia
Turvallisuuden parantaminen salasanojen hallintaohjelman avulla
Salasanojen turvallinen käyttö ja säilytys

RISKIEN MINIMOINTI

Olet henkilökohtaisesti vastuussa salasanojesi käytöstä, joten huolehdi niiden
turvallisuudesta ja minimoi tietoturvariskit seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Inhimillisten tietoturvariskien minimoiminen:

Älä koskaan anna salasanaasi kenellekään toiselle henkilölle. Yhdenkään
verkkopalvelun ylläpitohenkilöstö ei koskaan tarvitse salasanaasi mihinkään, ei
myöskään Helsingin yliopiston. Järjestelmien ylläpitäjät pystyvät aina hoitamaan
työnsä ilman salasanaasi.

Fyysisten tietoturvariskien minimoiminen:

Älä missään nimessä käytä yhtä ja samaa salasanaa monissa palveluissa.
Käyttämällä eri salasanaa jokaiseen palveluun minimoit vahingot mahdollisen
tietoturvamurron sattuessa. Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen salasanaa ei
saa käyttää yliopiston ulkopuolisissa verkkopalveluissa, sillä monien
palveluiden tietoturva on puutteellinen.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)
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HYVÄN SALASANAN ANATOMIA

Hyvä salasana on helppo muistaa mutta vaikea arvata. Perusajatus on, että
salasana ei saa olla minkään kielen yksittäinen sana. Luonnollisen kielen sana –
esimerkiksi jalkapallo tai kissa – on helppo selvittää ns. sanakirjahyökkäyksen avulla.
Sanakirjahyökkäyksessä kokeillaan koneellisesti kaikkia sanakirjoissa esiintyviä
sanoja.

Tavallinen tietokone selvittää viidestä pienestä kirjaimesta koostuvan salasanan
kaikki mahdolliset yhdistelmät 12 sekunnissa, kuuden kirjaimen yhdistelmät 5
minuutissa. Kahdeksan kirjaimenkin salasanan selvittämiseen menee vain 2,5 päivää
– yhdeksän kirjaimen kohdalla arvausaika kuitenkin kasvaa jo 2 kuukauteen! Tämän
vuoksi hyvin harva järjestelmä edes kelpuuttaa liian lyhyttä salasanaa.

SANAYHDISTELMÄT

Yhdistelemällä useita sanoja saat vahvemman salasanan, mutta varmistaaksesi
selustasi sanakirjahyökkäyksiltä ja muilta arvailuilta käytä luovuuttasi ja lisää
aakkosten sekaan myös muita merkkejä! Esimerkiksi ”lepakkomies” ei ole vielä
turvallinen salasana – etenkään jos kyseessä on suosikkihahmosi tai -baarisi. Sen
sijaan yhdistelmä mallia ”Dosiilit29Poljennot” on jo huomattavan paljon vaikeampi
murtaa.

Vaihtoehtoisesti voit muodostaa hyvän salasanan useista toisiinsa liittymättömistä
sanoista, kuten suosittu XKCD-sarjakuva suosittelee.

MERKKIJONOT

Yksi mahdollisuus on keksiä salasanaksi vaikkapa jonkin lause, jonka muistat
helposti. Lauseessa on hyvä olla erisnimiä, jotka aloitetaan isoilla kirjaimilla, ja myös
lukuja. Valitse sen jälkeen lauseen jokaisesta sanasta ensimmäinen kirjain ja
muodosta kirjaimista salasana.

Esimerkki: Raimo palaa mielessään ex-tyttöystävänsä kanssa
viettämäänsä aikaan keksien saman tien varsin turvallisen, alla kuvatun
lauseen.

Asuin Paulan kanssa 5 vuotta Keskuskatu 15:ssä = APk5vK15

YHTEINEN ALKUOSA

Koska useiden kymmenien eri salasanojen muistaminen on hankalaa, voit helpottaa
muistamista jakamalla salasanasi kahteen osaan. Tee kaikille salasanoille yhteinen
alkuosa ja jokaiselle yksilöllinen loppuosa.

http://xkcd.com/936/
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Alla on Raimon salasanalista, joka antaa kuvan salasanojen
osittamisesta. Huomaa, että Raimo käyttää salasanoissa hyväkseen
aiemmin mainittua salasanaansa.

Koko
salasana

Yhteinen
alkuosa

Erilliset
loppuosat

Palvelu

APk5bb68 APk5 bb68 Eräs Raimon käyttämä
treffipalvelu

APk5i9z4 APk5 i9z4 Raimon käyttämä ilmainen
Åmail-sähköpostipalvelu

APk5b6yz APk5 b6yz Raimon käyttämä ilmainen
osakekurssipalvelu

TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SALASANOJEN HALLINTAOHJELMAN
AVULLA

Eri palveluihin tarvittavia eri käyttäjätunnuksia salasanoineen voi olla mahdotonta
muistaa etenkin, jos toimit oikein ja yrität olla käyttämättä samoja salasanoja joka
palvelussa. Avuksi tähän on kehitetty salasanojen hallintaohjelmia. Niiden toiminta-
ajatus on yleensä se, että käyttäjän itsensä tai ohjelman automaattisesti luomat
vahvat salasanat tallennetaan paikallisesti kullekin laitteelle tiukasti salattuna.
Salauksen saa auki vain pääsalasanalla ja usein myös fyysisellä avaintiedostolla,
jotka käyttäjän pitää pitää visusti erillään ja tallessa. Toisaalta on olemassa myös
ohjelmia, jotka synkronoivat salasanatiedostoja verkon yli käyttäjän laitteille.

LastPass, 1Password ja KeePass ovat esimerkkejä suosituista ja turvallisiksi
havaituista salasanojen hallintaohjelmista.

Yksi suosituimmista tällaisista ohjelmista on ilmainen ja avoimeen
lähdekoodiin perustuva KeePass, jonka käyttöön on laadittu selkeät
ohjeet HY:n Helpdesk-sivustolle.

Salasanojen hallintaohjelmat lisäävät parhaimmillaan sekä tietoturvallisuutta että
käytettävyyttä. Säilytettävien salasanojen salaus on niin vahva, että riskit liittyvät
käytännössä pääsalasanan hukkaamiseen.

SALASANOJEN TURVALLINEN KÄYTTÖ JA SÄILYTYS

Edes vaikeasti keksittävä salasana yhdessä turvallisen säilytystavan eivät ole riittävä
tae salasanan käytön turvallisuudesta. Huomioi myös seuraavat asiat:

Varmista, että kukaan ei näe salasanaasi, kun syötät sitä näppäimistölle.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/10466
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Joku voi asentaa käyttämääsi tietokoneeseen näppäimistön “kuuntelulaitteen”
eli ns. keyloggerin.
Jos käytät suojaamatonta julkista langatonta verkkoa, joku voi nuuskia
yhteyttäsi.

Ole erityisen varovainen salasanojen kanssa, jos käytät julkisissa nettikahviloissa tai
kulkuvälineissä tarjottavaa avointa verkkoyhteyttä. Vaikka lukisit esimerkiksi
sähköpostiasi tms. suojatussa yhteydessä (lisätietoa aiheesta seuraavassa luvussa),
käyttämäsi tietokone voi olla turvaton käyttää!

Monet verkkoselaimet tarjoavat mahdollisuutta tallentaa eri palvelujen
käyttäjätunnukset ja salasanat. Kyseinen toiminto on kätevä, mutta siinä piilee myös
tietoturvallisuusriskejä. Lue selaimen viesti-ikkunat tarkkaan, niin et tallenna
salasanaasi selaimeen epähuomiossa – erityisen ikävää tämä on, jos et sillä hetkellä
käytä omaa konettasi! Seuraava kuva esittää selaimen viesti-ikkunaa, jossa ohjelma
kysyy sinulta, haluatko tallentaa salasanasi selaimen muistiin.

Salasanojen tallentamistoimintoon liittyy myös muita riskejä. Jos jätät koneesi auki
vahingossa tai se on kotona yhteiskäytössä muiden perheenjäsenten kanssa, muut
voivat lukea salasanasi selkokielisenä, jos heillä on pääsy selainasetuksiisi etkä ole
suojannut salasanojasi yleissalasanalla (Master password). Seuraava kuva
havainnollistaa, kuinka selaimeen tallennetut salasanat voi lukea selkokielisenä
Firefox-selaimen asetuksista käsin.
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Omalla koneellasi voit suojata selaimeen tallentamasi salasanat erillisen
pääsalasanan taakse. Lisätietoa aiheesta (mm. ohjeet yllä kuvattujen tietojen
tyhjentämiseen) löydät Selaimen käytön yksityisyys -sivulta.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-4-internet-ja-www/selaimen-kayton-yksityisyys/
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SALAUKSEN TÄRKEYS VERKKOYHTEYKSISSÄ

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista asioista:

Verkossa liikkumisen yksityisyys
Mikä on salattu yhteys ja miten erotat sen salaamattomasta?
Langattomien verkkojen tietoturva

VERKOSSA LIIKKUMISEN YKSITYISYYS

Kun vierailet millä tahansa verkkosivulla, sivun ylläpitäjä voi tallentaa vierailustasi
erilaisia tietoja (esimerkiksi tietokoneesi IP-osoitteen sekä tiedot käyttöjärjestelmäsi
versiosta, näyttösi tarkkuudesta jne). Verkossa liikkuminen jättää siis jälkiä toimistasi.

Useimmat “surffauksesta” jäävät tiedot ovat käytännössä harmittomia, mutta
toisinaan jälkien jättämisellä voi olla seurauksia. Esimerkiksi poliittisille
toisinajattelijoille nämä seuraukset voivat olla joissain maissa jopa vaarallisia.
Tarpeen tullen voit liikkua verkossa liikkua täysin anonyymisti käyttämällä siihen
soveltuvaa palvelua (lisätietoa aiheesta).

TIEDONSIIRRON SALAUS

Kun käytät selainta, verkon ylitse kulkeva tieto liikkuu useimmiten salaamattomassa
muodossa. Samoin avoimissa langattomissa verkoissa (kuten HUPnetissä) tieto
kulkee salaamattomana. Periaatteessa kuka tahansa keinot hallitseva henkilö voi
kaapata ja lukea tällaista liikennettä selkokielisenä. Salattua liikennettä on
pahanilkisen yksityishenkilön puolestaan käytännössä mahdotonta nuuskia.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_browsing


Salauksen tärkeys verkkoyhteyksissä | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/4-tietoturva/4-2-suojautuminen-uhkatekijoilta/salauksen-tarkeys-verkkoyhteyksissa/[17.9.2019 16.28.20]

Kaikkea verkon ylitse siirrettävää tietoa ei tarvitse salata, mutta jos siirrät
arkaluontoista tietoa (esimerkiksi kirjautuessasi johonkin verkkopalveluun
salasanallasi), on lähetetyn tiedon salaaminen ehdottoman välttämätöntä. Selaimet
luovat salatun yhteyden useimmiten automaattisesti käyttäessäsi verkkopalvelua,
jossa tiedon salaus on tehty mahdolliseksi. Kaikki verkkopalvelut eivät kuitenkaan
tarjoa tätä mahdollisuutta, joten sinun on oltava tarkkana. Älä anna salasanaasi
sellaisiin palveluihin, jotka siirtävät esimerkiksi kirjautumistiedot salaamattomana!

MITEN EROTAN SALATUN YHTEYDEN SALAAMATTOMASTA?

Kun käytät esimerkiksi verkkopankkia, selainpostia tms., varmista, että
arkaluontoinen tieto siirretään verkon ylitse salakirjoitetussa eli kryptatussa
muodossa. Sinun täytyy tunnistaa salatut yhteydet salaamattomista. Tiedonsiirto
voidaan salata useilla tavoilla. Verkkoselaimessa käytetyimpiä salakirjoitustapoja ovat
SSL ja HTTPS.

Esimerkiksi selainpostisovelluksissa ja verkkopankeissa käytetään usein salattua
HTTPS-yhteyttä. Salattuun yhteyteen siirtyminen ei vaadi sinulta useimmiten erityisiä
toimenpiteitä. Seuraavista asioista tiedät, että yhteytesi on salattu:

Selaimen osoiterivillä on osoitteen edessä HTTP-tekstin sijaan HTTPS-teksti
Osoiterivillä tai sen vieressä näkyvä lukkosymboli on lukittuna.

Alla näet kuvan lukosta ja osoiterivistä:

Vastaavasti salaamattoman selainyhteyden tunnistat osoiterivillä olevasta,
tavanomaisesta http://-alkuliitteestä.

Sähköposti- ja pääteyhteyksien osalta salausmenetelmät eroavat hieman selaimen
käytöstä. Käyttääksesi salattua yhteyttä esimerkiksi sähköpostiohjelmassa sinun
tulee asettaa yhteys salatuksi ohjelman asetuksista käsin.

LANGATTOMIEN VERKKOJEN TIETOTURVA

Monissa julkisissa ja lähes kaikissa kotien langattomissa verkoissa käytetään jotakin
suojausta. Suositeltavin on salasanalla suojattu, WPA2-tekniikalla salattu yhteys,

http://fi.wikipedia.org/wiki/WPA2
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jonka murtaminen on äärimmäisen vaikeaa.

Monissa julkisissa paikoissa (kuten kouluissa, liikennevälineissä ja kahviloissa) on
tarjolla kaikille avoin langaton verkko (WLAN). Tällainen on myös Helsingin yliopiston
langaton HUPnet. Sinun on tärkeä tietää, että tällaisissa verkoissa tieto kulkee täysin
salaamattomana, ja asiantuntevan henkilön on suhteellisen helppo salakuunnella
niiden liikennettä.

Yliopiston langaton Eduroam-verkko on salattu, joten käytä sitä, jos
mahdollista.

Voit ehkäistä salakuuntelua helposti. Jos kotonasi on langaton verkko, varmista, että
olet suojannut sen palveluntarjoajalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Kun käytät avoimia langattomia verkkoja, https-selainyhteydet tarjoavat suhteellisen
hyvän suojan nuuskinnalta, mutta parhaimman turvan saat käyttämällä salattua VPN-
yhteyttä.

Matkapuhelinverkon oma datayhteys on valmiiksi salattu, joten niihin edellinen ei
päde sellaisenaan.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25864
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5190
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/5190
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TIEDOSTOJEN VARMUUSKOPIOINTI

Varmuuskopioinnilla tarkoitetaan tärkeän tiedon kopiointia alkuperäisen
tallennuspaikan lisäksi yhteen tai useampaan paikkaan. Onnettomuuden sattuessa
voit ottaa tärkeät tiedostot käyttöön varmuuskopiosta. Ikävä kyllä monet laiminlyövät
varmuuskopioinnin täysin. Hoida varmuuskopiointi kuntoon, niin et menetä
tiedostojasi, vaikka jokin seuraavista vahingoista tapahtuisi:

tallennusvälineesi (tietokoneen kiintolevy, puhelin, USB-muisti tms.) tuhoutuu
fyysisesti
et enää pääse käyttämääsi tallennuspalveluun
virus tuhoaa tai muuttaa sinulle tärkeitä tiedostoja
joku poistaa vahingossa sinulle tärkeitä tiedostoja
tallennusväline katoaa tai se varastetaan
pahantekijä kaappaa tallennustilasi tunnukset

KUINKA USEIN VARMUUSKOPIOINTI PITÄISI TEHDÄ?

Mitä enemmän teet muutoksia sinulle tärkeään tiedostoon, sitä useammin tiedosto on
syytä varmuuskopioida. Varmuuskopioinnissa ei ole yhtä oikeaa tapaa tai
tallennusvälinettä, vaan sinun kannattaa tehdä varmuuskopioita moneen eri
paikkaan. Tallenna kopio tärkeästä tiedostosta esimerkiksi päivittäin verkkoon.

Muista, että varmuuskopiota ei kannata tallentaa samalle välineelle, jossa
alkuperäinen versio on. Jos levy hajoaa tai katoaa, menetät alkuperäisen
lisäksi myös varmuuskopiosi!

VARMUUSKOPIOIDEN TEKEMINEN

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
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Vaikka varmuuskopiointi on periaatteessa vain yksinkertaista tiedostojen kopiointia
paikasta toiseen, suunnittele varmuuskopiointi huolellisesti. Ota huomioon ainakin
seuraavat seikat:

ÄLÄ JÄTÄ TÖITÄSI VAIN YHDEN TALLENNUSMEDIAN VARAAN! Pidä
tiedostoistasi useita eri tiedostonimille tallennettuja versioita eri
tallennusvälineille tallennettuna: vaikkapa “gradu” olisi vaarallista tallentaa
vain USB-muistille käyttämällä vain yhtä tiedostonimeä. Parempi onkin luoda
tiedostosta useita versioita jollakin itsellesi selkeällä nimeämistavalla (“gradu
versio1”, “gradu versio2″… “gradu versio88” tms.) ja tallentaa tiedosto
varsinaisen tallennusmediasi lisäksi myös kokonaan toiselle tallennusvälineelle.
Päätä, kuinka usein varmistuskopioit työsi jo ennen kuin alat tehdä sitä.
Mieti, kuinka pitkältä ajalta olet valmis menettämään tietosi: mitä tiheämmin
varmuuskopioit, sitä vähemmän voit menettää.
Ole looginen, kun nimeät varmuuskopiot: nimeä varmuuskopio selkeästi ja
merkitse mediaan varmuuskopion luontiajankohta.
Varmista, että ottamasi varmuuskopio toimii: avaa ainakin osa
varmuuskopion sisältävän median tiedostoista.

Raimon ystävä Alisa koki kerran karvaasti, miten varmuuskopiointia ei
tule tehdä. Alisa oli kyllä ottanut varmuuskopioita, mutta hän oli tallentanut
tärkeät tiedostonsa kotitietokoneensa kiintolevylle – siis samalle
tallennusmedialle varsinaisten, muokattavien tiedostojen kanssa. Alisan
pikkuveli päätti eräänä päivänä asentaa tietokoneen käyttöjärjestelmän
uudelleen, jolloin myös Alisan varmuuskopiot katosivat. Niinpä Alisan
luomista ja tietokoneen työpöydälle (Desktop) tallentamista
varmuuskopioista ei ollut mitään hyötyä, ja Alisa menetti
proseminaarityöhönsä liittyen yli 2 kk työn!

MIHIN KANNATTAA TALLENTAA?

VERKKOLEVYT JA PILVIPALVELUT

Verkko on lähes aina paras paikka varmuuskopioille. Verkkotallennuksen ainoat
huonot puolet liittyvät (palvelusta riippuen) isojen tietomäärien siirron hitauteen ja
siihen, ettet välttämättä pääse käsiksi tiedostoihisi ilman verkkoyhteyttä.

Voit käyttää verkossa yliopiston sinulle tarjoamia tallennuspaikkoja tai erilaisia
ilmaisia pilvitallennuspalveluita. Jälkimmäisiä käyttäessäsi sinun kannattaa muistaa,
että luotat tiedostosi täysin ulkopuolisen tahon huomaan, joten lue käyttämäsi
palvelun käyttösitoumus, ja käytä ainakin sellaista palvelua, joka salaa tiedostosi!

Helsingin yliopiston opiskelijana sinulla on käytössäsi HY:n verkon
palvelimella oleva kotihakemisto, joka varmuuskopioidaan
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automaattisesti. Löydät lisää tietoa kotihakemiston käytöstä luvusta 2.
Kotihakemistoa voi ja kannattaa käyttää myös yliopistoverkon
ulkopuolella. Siitä lisää tällä sivulla.

Lisäksi kaikkien yliopistolaisten käytettävissä on Office 365 -palvelun mukana tuleva
OneDrive-pilvitallennustila. Sen avulla voit jakamisen ja yhteistyön lisäksi
varmuuskopioida tietojasi verkkoon, laitteesi ulkopuolelle.

USB-MUISTIT JA ULKOISET KOVALEVYT

USB-muisti tai irtokovalevy on kätevä tallennusmedia, koska se kulkee helposti
mukana. USB-muisti on kuitenkin altis katoamiselle ja hajoamiselle, joten älä käytä
sitä tiedostojen varmuuskopiointiin. USB-muistit on suunniteltu ensisijaisesti tiedon
helppoon siirtämiseen paikasta toiseen, ei varmuuskopiointiin!

MITÄ TEHDÄ VAHINGON TAPAHDUTTUA?

Jos olet laiminlyönyt tiedostojesi varmuuskopioinnin, voit – hyvällä onnella – pelastua
katastrofilta. Seuraavat keinot voivat auttaa sinua palauttamaan tärkeän tiedoston:

Jos olet vahingossa poistanut tiedoston, joka sijaitsi verkon kotihakemistossasi,
saatat pystyä palauttamaan tiedoston aiemman version joko itse tai pyytämällä
apua (lisätietoa aiheesta).
Jos käyttämäsi ohjelma on asetettu tekemään ajoittaisia (esimerkiksi 10
minuutin välein otettavia) varmuuskopioita, voit parhaimmassa tapauksessa
löytää kadottamasi tiedoston sisältämän tiedon käyttämäsi ohjelman
hakemistoista tai tietokoneesi temp-kansiosta.
Jos sinulla on vastikään tulostettu paperiversio työstäsi, voit lukea työn takaisin
sähköiseen muotoon esim. HY:n tulostinlaitteen tekstintunnistustoiminnon
avulla.

Jos ainoa kopio sinulle erittäin tärkeästä tiedostosta sijaitsi esimerkiksi kiintolevyllä
tai USB-muistilla, älä ota riskejä! Löydät verkosta tuhoutuneiden tiedostojen
palauttamiseen käytettäviä datanpalautusohjelmia, mutta niilläkin hävinneen datan
palautus onnistuu varsin harvoin. Jos olet valmis maksamaan, käytä datan
palauttamiseen asiantuntijaa. Markkinoilta löytyy erilaisia datan palautukseen
erikoistuneita yrityksiä, joiden puoleen voit kääntyä katastrofin sattuessa.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25857
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25886
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/2-helsingin-yliopiston-tietotekninen-ymparisto/2-4-sahkoposti-helsingin-yliopistossa/liitetiedostot-tallentaminen-jakaminen/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25857
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TIETOKONEEN SUOJAPÄIVITYKSET

OHJELMISTOPÄIVITYKSET

Käytit sitten läppäriä, tablettia tai älypuhelinta,huolehdi käyttämiesi ohjelmistojen
päivittämisestä. Ohjelmista löytyy jatkuvasti uusia tietoturva-aukkoja. Voit tehdä
päivityksiä eri tavoilla:

Päivitysten lataaminen käytetystä ohjelmasta käsin: useissa ohjelmissa voit
ladata ja asentaa päivitykset suoraan ohjelman asetusvalikosta.
Päivitysten lataaminen selaimella ja asentaminen ohjelman “päälle”:
löydät erikseen asennettavat päivitykset yleensä ohjelmavalmistajan
verkkosivuilta tai sovelluskaupasta.
Koko ohjelman uusimman version lataaminen ja asentaminen: tämä
päivitystapa merkitsee useimmiten ohjelman täydellistä uudelleenasennusta.
Päivitysten asentaminen automaattisesti: kaikkein fiksuinta on komentaa
ohjelmat huolehtimaan itse päivityksistään aina kun mahdollista. Useimmat
ohjelmat päivittävät itsensä nykyään automaattisesti, mutta sinun kannattaa
ehdottomasti tarkistaa tämä erikseen. Tämä asetus löytyy useista ohjelmista
valikosta Tools (Työkalut) -> Options (Asetukset).

Päivititpä käyttöjärjestelmän tai siihen asentamasi ohjelmat millä tahansa
tavalla, päivitykset voivat epäonnistua ja saada tietokoneesi “solmuun”.
Varmuuskopioi tärkeät tiedostosi aina ennen isompaa päivitysurakkaa!

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET

Haittaohjelmien tekijät ja urkkijat etsivät käyttöjärjestelmistä koko ajan uusia
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tietoturva-aukkoja, jotta he pääsisivät hyödyntämään pahaa-aavistamattomien
käyttäjien  tietokoneita. Tämän vuoksi myös sinun on päivitettävä käyttöjärjestelmääsi
säännöllisin väliajoin käyttöjärjestelmäpäivitysten avulla.

Käyttöjärjestelmäpäivitykset paikkaavat tietoturva-aukkoja, mutta usein ne parantavat
myös itse käyttöjärjestelmän toimintaa. Säännöllinen päivittäminen on erittäin
tärkeää, sillä näin heikennät huomattavasti virusten, matojen ja erilaisten
haittaohjelmien mahdollisuuksia päästä tietokoneellesi.

Eri käyttöjärjestelmissä on omat tapansa päivitysten suorittamiseksi. Etenkin
mobiililaitteiden käyttöjärjestelmät kertovat yleensä selvästi, kun järjestelmäpäivitys
alkaa olla ajankohtainen. Windows 10 -käyttöjärjestelmissä päivitys onnistuu
seuraavalla tavalla:

1. Avaa aloitusvalikosta Settings (Asetukset).
2. Valitse Update & Security (Päivitykset ja turvallisuus).
3. Käyttöjärjestelmä avaa ruudulle ikkunan, jossa voit valita päivityksen

etenemistavat ja kohteet.

Käyttöjärjestelmä saattaa haluta käynnistää itsensä uudestaan ennen kuin päivitykset
voidaan ottaa käyttöön.
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Käyttöjärjestelmien eri versioissa voit määrittää päivityksen toimimaan myös
automaattisesti. Käyttöjärjestelmän uusimmissa versioissa kaikkein tärkeimmät
päivitykset asentuvat yleensä automaattisesti, mutta asia on silti hyvä tarkistaa. Jos
käyttöjärjestelmäsi on Windows, voit tarkistaa päivitysten tilan yllä kuvatulla tavalla.

HY:n ylläpidossa olevien tietokoneiden käyttöjärjestelmät päivitetään
automaattisesti, joten sinun ei tarvitse huolehtia päivityksistä kampuksilla
työskennellessäsi. Kotikoneesi ja muiden laitteittesi päivityksistä olet sen
sijaan itse vastuussa.
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HAITTAOHJELMILTA SUOJAUTUMINEN

ERILAISET HAITTAOHJELMAT

Virukset ja vakoiluohjelmat ovat esimerkkejä haittaohjelmista, jotka voivat
tietokoneelle päästessään tehdä paljon tuhoa niin tietokoneen omistajalle kuin
muiden tietokoneiden käyttäjille. Niinpä tietokone on tärkeää suojata haittaohjelmilta.

VIRUKSET

Virukset ovat haittaohjelmia, jotka leviävät kiinnittymällä johonkin tiedostoon. Virus
voi vahingoittaa laitteistoja, ohjelmistoja tai tietokoneen sisältämiä tietoja. Osa
viruksista aiheuttaa käyttäjälle lähinnä harmia, mutta monet tekevät todellista tuhoa.
Jotkut virukset esimerkiksi poistavat tietokoneesta sen toiminnan kannalta tärkeitä
tiedostoja. Voit itse vaikuttaa siihen, että virukset eivät pääse leviämään, sillä
virukset eivät leviä ilman ihmisten toimia.

Madot ovat haittaohjelmia, jotka leviävät itsenäisesti ja lähettävät verkkoon itsestään
täydellisiä kopioita. Madon saastuttama tietokone pyrkii tartuttamaan muita verkossa
olevia tietokoneita käyttäjän tietämättä lähettämällä itseään eteenpäin aina, kun
tietokone on käynnissä. Madot leviävät nopeasti, sillä ne voivat lähettää itsensä
esimerkiksi kaikkiin sähköpostiohjelman osoitekirjan osoitteisiin. Mato voi myös
ketjureaktiona edetessään tukkia kokonaisten organisaatioiden verkkoliikenteen.

Troijalaiset eli Troijan hevoset ovat tietokoneohjelmia, joita levitetään hyödyllisiltä
vaikuttavien ohjelmien avulla. Käyttäjä houkutellaan avaamaan troijalaisen sisältämä
ohjelma omalla tietokoneellaan, jotta ohjelmaan kätketty ominaisuus pääsisi
saastuttamaan tietokoneen. Tämän jälkeen pahantekijät voivat etsiä tartunnan
saaneita tietokoneita omilla ohjelmillaan ja ottaa tietokoneen täysin haltuunsa
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troijalaisen avulla. Tällöin he voivat esimerkiksi:

kopioida ja tuhota tiedostoja
lukea tietokoneeseen tallennetut salasanat, sähköpostit ja pankkitiedot
lähettää roskapostia uhrin nimissä
vakoilla tietokoneen käyttäjää
ladata lisää erilaisia troijalaisia tai viruksia tietokoneelle.

Virukset leviävät hyvin usein sähköpostin liitetiedostojen kautta: virus
käynnistyy, kun avaat liitetiedoston (yleensä kaksoisklikkaamalla liitteen
kuvaketta). Osa viruksista leviää verkosta ladattavien ohjelmien kautta, tai
tallennusvälineistä, joita on käytetty viruksen saastuttamassa
tietokoneessa. Suojaa siis tietokoneesi virustorjuntaohjelmalla!

Vakoiluohjelmien (Spyware) tarkoituksena on vakoilla sinua ja toimintaasi.
Vakoiluohjelma voi esimerkiksi tutkia, mitä tiedostoja käsittelet tietokoneessasi ja
millä verkkosivuilla vierailet. Ohjelma lähettää tämän jälkeen toiminnastasi tietoja
vakoiluohjelmassa määritettyyn osoitteeseen. Tietoja käytetään hyväksi esimerkiksi
mainonnassa ja roskapostiviestin lähettämisessä.

Eräänä päivänä Raimon platoninen ystävä Gunilla Parmesan kertoi
Raimolle, että hänen tietokoneensa näytölle ilmestyi tuon tuosta
julkiriettaita mainoksia. Raimon selvittäessä asiaa Gunilla kertoi
käyttäneensä  erästä vertaisverkko- eli P2P-ohjelmaa ladatakseen
koneelleen elokuvia. Selvisi, että ohjelman mukana olikin tullut koneelle
vakoojasovellus. Vasta pitkän operaation jälkeen kone saatiin siivotuksi
vakoojaohjelmista. Myös P2P-ohjelma jouduttiin poistamaan koneelta.

HAITTAOHJELMILTA SUOJAUTUMINEN

Paras haittaohjelmien estäjä olet sinä itse, sillä sinä päätät mitä tietokoneellesi
asennetaan ja tehdään. Tärkeintä on, että noudatat tavallista maalaisjärkeä ja
tunnistat tavat, joilla haittaohjelmat voivat päästä tietokoneellesi. Seuraavia ohjeita
noudattamalla vaikeutat haittaohjelmien pääsyä tietokoneellesi:

Varo sähköpostin kautta saapuvia ohjelmia: kun saat sähköpostissa
liitetiedoston, tarkista ettei se ole ohjelmatiedosto! Usein tiedostot on nimetty
joksikin muuksi kuin mitä ne ovat. Huijausviestiin liitetty haittaohjelma
uskottelee esimerkiksi olevansa sinulle osoitettu kuva, lentolippu, tai ohje
suuren rahamäärän lunastamiseksi, mutta onkin jotain muuta. Vaaralliset
ohjelmatiedostotyypit tunnistat Windows-käyttöjärjestelmässä tiedostopäätteen
kirjaimista: vaarallisia ovat mm. EXE, COM, BAT, CMD, SCR ja PIF-päätteet!
Virusvaaran takia useat postipalvelimet eivät päästä vaarallisia tiedostotyyppejä
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läpi ollenkaan. Haittaohjelmien postittajat yrittävät kiertää tätä esim.
pakkaamalla liitetiedostot, jolloin niiden tiedostopääte muuttuu esim. ZIP-
muotoon.
Älä selaa epäilyttäviä sivustoja: harkitse aina, mitä linkkejä klikkailet.
Haittaohjelma voi olla piilotettuna myös sivulle, jolloin pelkkä vierailu sivulle voi
käynnistää haittaohjelman. Verkkosivu voi myös sisältää linkin haittaohjelmaan:
klikatessasi linkkiä haittaohjelman sisältämä tiedosto latautuu koneellesi.
Varmista, että käyttämiesi ohjelmien asennustiedostot on ladattu oikeista
paikoista: haittaohjelma voi olla myös ohjelman asennustiedostossa.
Tyypillinen esimerkki on vertaisverkosta ladattu piraattiohjelman sisältävä
tiedosto, jota käyttäessäsi tietokoneeseen asentuu jokin haittaohjelma. Ole siis
tarkkana ja hanki ohjelmat alkuperäisistä ja luotettavista lähteistä!
Älä avaa tuntemattomia USB-muisteja! Pahantekijät voivat jättää
haittaohjelmilla tai koneen käräyttävillä piireillä ladattuja USB-muisteja syötiksi
julkisiin tiloihin luottaen, että joku haluaa hyvää hyvyyttään selvittää niiden
omistajan.
Muista erityisesti toimia tietoturvallisesti puhelimesi kanssa! Suojaamaton
mobiililompakko, lähilukuominaisuudet ja kadonnut tai varastettu puhelin ovat
todella huono yhdistelmä. Käytä apuna oheen linkitettyä muistilistaa.

Käyttöjärjestelmän tiedostotunnisteet (lisätietoa aiheesta) kannattaa pitää
näkyvissä, sillä mm. sähköpostin liitetiedostojen kautta leviävät
haittaohjelmat luottavat siihen, että käyttäjät eivät tunnista väärää
tunnistetta oikeasta! Vaaralliset liitteet on yleensä naamioitu kahdella eri
tiedostotunnisteella, jotta käyttäjä erehtyisi luulemaan viestiä turvalliseksi.

VIRUSTORJUNTAOHJELMAN KÄYTTÖ

Virustorjuntaohjelmat suojaavat tietokonettasi tallennusvälineiden ja verkon kautta
saapuvilta viruksilta, madoilta, troijalaisilta sekä monenlaisilta haittaohjelmilta.

Useimmiten virustorjuntaohjelmat päivittävät itsensä ajantasaisiksi, kun verkkoyhteys
on auki. Virustorjuntaohjelma ja sen päivittäminen ovat yksi osatekijä, joilla voit
parantaa turvallisuuttasi – sen käyttö ei poista sinulta velvollisuutta toimia
varovaisesti.

Virustorjuntaohjelmissa on nk. käytönaikainen virustarkistus, joka tarkkailee
tietokoneesi tiedostojärjestelmää koko ajan aktiivisesti. Kun ohjelma tunnistaa
viruksen, se ilmoittaa siitä erillisellä varoitusikkunalla. Varoitusikkunassa voit valita,
poistatko viruksen ko. tiedostosta – tai jopa koko tiedoston. Ole siis tarkkana
virustorjuntaohjelmaa käyttäessäsi.

TIEDOSTOJEN TARKISTAMINEN VIRUSTEN VARALTA

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3021
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/1-2-tiedostot-ja-hakemistot/tiedostojen-ja-hakemistojen-ominaisuudet/
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Tallenna sähköpostin kautta saamasi tai verkosta lataamasi tiedostot tietokoneen
kiintolevylle ennen kuin avaat ne. Sitten voit tarkistaa tiedoston
virustorjuntaohjelmistolla ennen kuin avaat sen. Kun haluat tarkistaa tiedoston,
klikkaa sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse valikosta Scan for viruses (Tarkista
virusten varalta) tms. käsky. Monet virustorjuntaohjelmistot tarkistavat mm.
liitetiedostot automaattisesti avatessasi liitteen sähköpostiohjelmassa. Jos et ole
varma oman virustorjuntaohjelmasi toimintatavasta, älä ota riskejä, vaan tarkista
käsittelemäsi tiedostot.

TOIMINTA VIRUKSEN TARTUTTUA

Tartuntatilanteessa virustorjuntaohjelma antaa useimmiten ilmoituksen, jossa ohjelma
kertoo, onnistuiko se poistamaan viruksen automaattisesti. Joissain tilanteissa
virustorjuntaohjelma saattaa kuitenkin antaa sinun päättää, mitä tartunnan saaneelle
tiedostolle tehdään. Jos viruksen sisältämä tiedosto ei ole tärkeä, poista saastunut
tiedosto kokonaan. Jos tiedosto on tärkeä, koita puhdistaa (disinfect) tiedosto
viruksesta. Joskus puhdistus ei kuitenkaan toimi tai puhdistettava tiedosto voi
vaurioitua. Muista siis varmuuskopioinnin tärkeys! Alla kuva virustorjuntaohjelman
ilmoituksesta: ohjelma on löytänyt ja eristänyt EICAR-nimisen testiviruksen.

Helsingin yliopiston sähköpostipalvelimilla on käytössä virustorjunta,

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25970
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

jonka tehtävänä on tarkistaa sisääntuleva posti virusten varalta jo ennen
kuin posti siirtyy postilaatikkoosi. Tämän lisäksi yliopiston hallinnoimia
tietokoneita suojellaan virustorjuntaohjelmien avulla.

VIRUSTORJUNNAN PÄIVITTÄMINEN

Virustorjuntaohjelma päivittää itsensä yleensä automaattisesti. Voit itse tarkistaa, että
käytössäsi on viimeisin versio. Virustorjuntaohjelmissa on yleensä tätä varten Check
for Updates (Hae päivityksiä) tai vastaavasti nimetty toiminto.

TIEDOSTOJÄRJESTELMÄN TÄYDELLINEN VIRUSTARKISTUS

Yllä on kerrottu käytönaikaisesta virustarkistuksesta, joka suojaa tietokonettasi
viruksilta. Joissakin tilanteissa kannattaa kuitenkin tehdä täydellinen virustarkistus
tietokoneesi tallennusasemille (mm. kiintolevylle ja USB-muisteille). Tällaisia tilanteita
ovat esimerkiksi:

Tietokoneen tarkistus virustorjuntaohjelman asennuksen jälkeen
Viruksen löytäminen
Epäily viruksesta

Voit ajaa tarkistuksen seuraavasti:

1. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella tarkistettavaa kiintolevyä tai hakemistoa.
2. Valitse näytölle avautuneesta pikavalikosta Scan folders for viruses and

spyware (Tarkista kansiot virusten ja haittaohjelmien varalta).
3. Virustarkistus käynnistyy. Jos tietokoneesi on hidas, tai jos se sisältää paljon

tiedostoja, tarkistus voi kestää huomattavan kauan. Tarkistuksen jälkeen saat
yleensä ilmoituksen tarkistuksen lopputuloksesta.

MISTÄ SAAN VIRUSTORJUNTAOHJELMAN?

Virustorjuntaohjelman saat verkkokaupoista tai esimerkiksi tekemällä sopimuksen
palveluntarjoajasi kanssa. Internetistä löytyy myös asiallisia ilmaisia
virustorjuntaohjelmia, kuten AVG ja Avast!.

F-Secure tarjoaa Helsingin yliopiston opiskelijoille SAFE-ohjelmistoa
opiskelijaystävälliseen hintaan. Ohjelmiston hankinta- ja asennusohjeet
löytyvät tietotekniikkakeskuksen ohjesivustolta.

http://free.avg.com/
http://www.avast.com/
https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3056
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TIETOKONEEN SUOJAAMINEN PALOMUURILLA

PALOMUURI – TIETOKONEEN PORTINVARTIJA

Tiedätkö, millä tavoin selaimelle antamasi hakupyynnöt osaavat tuoda haluamasi
verkkosivun takaisin käyttämääsi selainohjelmaan? Sivujen hakeminen verkosta
onnistuu, koska tietokoneesi verkkoliikenne (IP-liikenne) ohjautuu käyttämiisi
ohjelmiin nk. porttien avulla. Eri ohjelmat varaavat käyttöönsä portteja eräänlaisiksi
“palautusosoitteiksi” niin, etteivät muut ohjelmat pääse käyttämään portteja
samanaikaisesti.

Portit ovat ohjelmallisia, eivät fyysisiä. Ohjelmointivirheistä johtuen portteihin liittyy
tietoturva-aukkoja, ja tämän vuoksi nuuskijoiden on mahdollista tunkeutua porttien
kautta koneeseen ellei portteja ole suojattu eräänlaisella portinvartijaohjelmalla. Tätä
verkkoliikenteen sekä tietokoneen porttien vartijaa kutsutaan palomuuriksi.

PALOMUURIOHJELMAN HANKINTA

Monista käyttöjärjestelmistä löytyy sisäänrakennettu palomuuri: mm. Windows-
käyttöjärjestelmissä on valmiiksi asennettuna hyvä palomuuriohjelma. Markkinoilla on
kuitenkin myös muita, hieman kehittyneempiä palomuureja. Voit ladata palomuurin
internetistä kotitietokoneellesi ilmaiseksi (ilmaisia palomuuriohjelmia ovat mm.
ZoneAlarm- ja Comodo-ohjelmat).

Windowsin oma palomuuri ei rajoita tai valvo tietokoneesta ulospäin
lähtevää liikennettä, mitä taas erilliset palomuuriohjelmat yleensä tekevät.
Erillisen palomuuriohjelman asentaminen onkin useimmiten suositeltavaa.
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F-Secure tarjoaa Helsingin yliopiston opiskelijoille tietokoneen ja mobiililaitteet
suojavaa SAFE-ohjelmistoa opiskelijaystävälliseen hintaan. Ohjelmiston hankinta- ja
asennusohjeet löytyvät Helpdeskin ohjesivustolta.

PALOMUURIOHJELMAN KÄYTTÖ

Palomuuriohjelman avulla jokainen tietokoneen portti suljetaan luvattomalta käytöltä.
Kun portit ovat suljettuja, tietokoneesi on varsin hyvin suojattu ulkopuolisilta
yhteydenottopyynnöiltä, mutta ohjelmat eivät voi liikennöidä verkkoon. Niinpä sinun
on annettava käyttämillesi ohjelmille “kulkulupa” verkossa. Sinä siis joudut itse
päättämään, mitkä ohjelmat saavat ottaa yhteyden tietokoneeltasi verkkoon päin ja
verkosta tietokoneellesi päin.

Palomuuriohjelma pyytää sinulta hyväksyntää verkkoliikenteelle useimmiten
valintaikkunalla. Valintaikkunat ovat ohjelmakohtaisia, mutta niissä ilmoitetaan
yleensä:

Tieto yhteydenottopyynnön suunnasta: onko kyseessä omalta
tietokoneeltani lähtevä (outbound) vai tietokoneelleni tuleva (inbound)
yhteydenottopyyntö.
Tieto yhteydenottopyynnön IP-osoitteista: paikallinen IP (local IP) tarkoittaa
tietokoneesi IP-osoitetta, etätietokoneen IP (remote IP) palvelinkoneen IP-
osoitetta
Mahdollinen tieto yhteydenottoa pyytävästä ohjelmasta: jos asennat
tietokoneellesi jonkin uuden, verkkoa käyttävän ohjelman, palomuuri ilmoittaa
sinulle em. ohjelman verkkoyhteyden käyttöpyynnön, johon sinun on vastattava.

Lue jokainen lupapyyntö tarkoin ja mieti, mihin palomuurin ilmoitus liittyy. Älä klikkaa
ohjelman Allow (Salli) – tai Deny (Kiellä) -painikkeita umpimähkäisesti.
Palomuuriohjelman kanssa sinun on tiedettävä, mitä liikennettä aiot sallia ja mitä
estää!

Älä vastaa kaikkiin ulospäin lähteviin yhteydenottoihin automaattisesti
“Salli”, tai kaikkiin sisäänpäin tuleviin yhteydenottopyyntöihin “Kiellä”.
Palomuuri on täysin turha ohjelma, jos hyväksyt palomuurisi ilmoitukset
uusista yhteydenottopyynnöistä ilman minkäänlaista harkintaa.

Palomuuri ei ole virustentorjuntaohjelma, vaikka se voikin estää tiettyjen
haittaohjelmien pääsemisen porttien kautta tietokoneellesi. Palomuurin
lisäksi tietokoneessa tulee siis olla myös virustorjuntaohjelma!

http://www.helsinki.fi/helpdesk/ohjeet/ohjelmat_ja_verkkopalvelut/tietoturvaohjelmat/fsecure.html
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LUVUN 4.2 HARJOITUKSET

Harjoitus 1 – Verkkohuijausten välttäminen

1. Muistatko, mitä erilaisia verkkohuijauksen tapoja on olemassa?

Harjoitus 2 – Tietoturva sosiaalisessa mediassa

1. Lue käyttämiesi yhteisöllisten verkkopalveluiden (esimerikiksi Facebookin)
käyttöehdot.

2. Sivulta www.social-searcher.com löydät ihmisten täysin avoimesti verkossa
jakamia Facebook-päivityksiä. Search-kentästä voit hakea päivityksiä vaikkapa
minkä tahansa paheen nimellä (esim. haku ”beer” tuottaa luultavasti paljon
tuloksia). Tutustu käyttämiesi palveluiden yksityisyysasetuksiin ja varmista, että
tiedät mitä jaat kenenkin kanssa.

Harjoitus 3 – Salasanojen turvallinen käyttö

1. Pohdi, kuinka sinä käytät omia salasanojasi. Jos huomaat salasanojesi käyttö-
tai  säilytystavoissa puutteita, korjaa puutteet NYT.

Harjoitus 4 – Salauksen tärkeys verkkoyhteyksissä

1. Kokeile kirjautua esimerkiksi HY:n postijärjestelmään OWA:n kautta. Onko
yhteys kirjautumisen aikana salattu vai salaamaton? Entäpä kirjautumisen
jälkeen?

2. Kokeile kirjautumista johonkin HY:n verkko-oppimisympäristöistä. Onko
kirjautumisyhteys salattu vai salaamaton? Entä toiminta ympäristössä
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http://www.social-searcher.com/
http://www.helsinki.fi/office365
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1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

4.1 Tietoturvan ja tietosuojan perusteet

Tietoturvan periaatteet

kirjautumisen jälkeen?

Harjoitus 5 – Tiedostojen varmuuskopiointi

1. Pohdi, mitä kaikkea sinulle tärkeää tietoa olet jättänyt varmuuskopioimatta. Tee
varmuuskopioinnista itsellesi suunnitelma ja merkitse kalenteriisi
varmuuskopioinnin ajankohdat (päivittäiset, viikoittaiset tai kuukausittaiset). Jos
et ole koskaan ennen varmuuskopioinut tiedostojasi, tee varmuuskopio NYT.

Harjoitus 6 ja 7 – Tietokoneen suojaaminen palomuurilla / Haittaohjelmilta
suojautuminen

1. Jos sinulla on oma tietokone, lataa ja asenna HY:n opiskelijoille tarjoama
virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto tietokoneellesi. HUOM: varmista, että
tietokoneessa ei ole ennestään virustorjuntaohjelmaa tai erillistä
palomuuriohjelmaa:  virustorjunta- ja palomuuriohjelman asentaminen em.
ohjelmat jo sisältävään koneeseen voi saada tietokoneesi täysin jumiin.

2. Testaa, onko käyttämäsi virustorjuntaohjelma toiminnassa. Yritä tallentaa alla
olevan linkin kautta löytyvä, harmiton testivirus tietokoneellesi. Tietokoneesi
virustorjuntaohjelman tulisi estää sinua avaamasta ko.
tiedostoa.http://www.eicar.org/download/eicar.com

VASTAUKSET

Harjoitus 1 – Verkkohuijausten välttäminen

1. Phishing, manipulointi (tunnetaan myös nk. sosiaalisena hakkerointina),
nigerialaiskirjeet, lottohuijaukset, huijausvaroitukset eli hoax-viestit, huijaus-
popup-ikkunat.

http://www.eicar.org/download/eicar.com


Syventävät taidot (1 op) | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/[17.9.2019 16.09.50]

SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

TIEDON ESITTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN

Advanced studies in English | Fördjupade studier på svenska

 

Tässä osiossa tutustut ohjelmiin, joilla voit tuottaa esimerkiksi tekstiä, kuvia,
taulukkoja, graafejan ja sähköisiä esityksiä. Opit myös, millä eri tavoilla voit
siirtää tekstiä, taulukoita ja piirroksia  ohjelmasta toiseen.

Ota huomioon, että tietyt koulutusohjelmat opettavat muuta, omaa
sisältöään Opiskelijan digitaitojen 1 opintopisteen lisäosassa. Näitä
koulutusohjelmia on mm. Kumpulassa ja Meilahdessa. Tutustu ensin
koulutusohjelmasi suoritusohjeisiin!
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S.1 YLEISIMMÄT TIEDON ESITTÄMISTYYPIT

Tässä osiossa saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mitä ominaisuuksia liittyy tietokoneella käsiteltävään tekstiin, taulukkoihin ja
kuviin?
Mitä tarkoitetaan tiedon rakenteisella käsittelyllä ja miksi se säästää sinulta
aikaa ja vaivaa?
Mikä työkalu (ohjelma) sinun kannattaa valita kulloiseenkin käyttötilanteeseen?
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TEKSTI

Teksti on yksi yleisimmistä tiedon esittämistyypeistä. Tekstin kirjoittamiseen on
olemassa kaksi toisistaan poikkeavaa ohjelmatyyppiä:

tekstieditori: esimerkiksi Windowsin NotePad ja Linuxin pico
tekstinkäsittelyohjelma: esimerkiksi Microsoft Word ja LibreOfficen sekä
OpenOfficen Writer.

Tekstieditorilla tuotetussa tekstitiedostossa on vain tekstiä, kun taas
tekstinkäsittelyohjelmalla muokatussa ja sen omassa muodossa tallennetusssa
asiakirjassa on yleensä myös muun muassa erilaisia tekstin muotoiluja.

Tekstillä on aina jokin tietty kirjasinlaji eli fontti (Font). Erilaisia kirjasinlajeja on
hyvin paljon, ja kussakin lajissa voi olla eri määrä merkkejä. Jokaisessa kirjasinlajissa
ei siis välttämättä ole kaikkia kirjasimia, esimerkiksi skandinaavisia merkkejä å, ä ja ö!
Alla muutamia esimerkkejä eri fonteista:

Groteskikirjaimet 
Tämä teksti on kirjoitettu Arial-fontilla, jonka kirjaimet ovat
groteskikirjaimia. Groteskikirjaimille on tyypillistä päätteiden puuttuminen,
ja yleensä kirjaimen eri osat ovat samanvahvuisia. Groteskikirjaimia
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

käytään otsikoissa ja lyhyehköissä teksteissä. Myös tietokoneen näytöllä
groteskilla kirjoitettu perusteksti on yleistä, koska yksinkertaisempi
kirjainrunko sopii näytölle hyvin.
Antiikvakirjaimet 
Tämä teksti on kirjoitettu Times New Roman -fontilla. Fontin kirjaimet
ovat antikvakirjaimia, joille on tyypillistä kirjaimen alareunassa olevat
pääteviivat ja kirjaimen eri osien vahvuusvaihtelut. Painetussa tekstissä antiikvaa
käytetään hyvin paljon. Pääteviivat antavat rivivaikutelman ja näin tekstiä on
helppo lukea.

Koska tekstin voi tallentaa laitteisto- ja ohjelmistoriippumattomaan muotoon, voit
siirtää sitä lähes mistä tahansa ohjelmasta toiseen (esimerkiksi tekstieditorista
tekstinkäsittelyohjelmaan tai verkkosivulta sähköpostiohjelmaan). Tekstin
tallentamisessa käytettyjä, yleisiä tiedostomuotoja ovat.:

txt: yksinkertaisin, tallennettaessa vähiten tilaa vievä ja hyvin monien ohjelmien
sekä käyttöjärjestelmien tukema tekstitiedostomuoto. Kun tallennat tekstiä txt-
muotoon tiedostoon EI tallennu muotoiluja, joten txt-muotoa kannattaa käyttää
varsinkin silloin, kun tekstin ulkoasulla ei ole merkitystä. Txt-tiedostomuoto sopii
erinomaisesti mm. muistiinpanojen tallentamiseen.
rtf: tiedostomuoto, joka säilyttää tekstin lisäksi tekstin lisäksi monet tavalliset
muotoilut (esimerkiksi kirjasinkoko- ym. määritykset). Varsinkin
monimutkaisemmat muotoilut tosin saattavat näkyä eri ohjelmissa eri tavalla.
Lähes kaikki tekstinkäsittelyohjelmat osaavat tallentaa ja lukea rtf-muotoon
tallennettuja tiedostoja.
odt: avoin tiedostomuoto, joka säilyttää useimmat muotoilut eri
tekstinkäsittelyohjelmien välillä. Ilmaisten LibreOffice- ja OpenOffice-
tekstinkäsittelyohjelmien oletustallennusmuoto.
doc, docx, wpd ym.: kaupallisten tekstinkäsittelyohjelmien (mm. Word ja
WordPerfect) omat tiedostomuodot ovat esimerkkejä tiedostomuodoista, joita
vain em. valmistajien ohjelmat osaavat käsitellä moitteetta. Useat ei-kaupalliset
ohjelmat osaavat toki avata mm. docx-tiedostoja, mutta tällöin osa asiakirjassa
olevista muotoiluista voi hävitä. Saatat joutua asentamaan päivityksen
pystyäksesi avaamaan ja muokkaamaan Wordin vanhemmissa versioissa
tallennettuja doc-asiakirjoja.

Muista, että voit tallentaa lähes millä tahansa ohjelmalla tuotetun tekstin txt-muotoon,
jolloin toisetkin ohjelmat tunnistavat sen.
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TAULUKKO

Taulukkoja käytetään mm. erilaisissa asiakirjoissa ja esityksissä. Voit luoda
taulukkoja mm. taulukkolaskentaohjelmilla ja tietyissä rajoissa myös
tekstinkäsittelyohjelmilla. Taulukot koostuvat yksittäisistä soluista, jotka voivat
sisältää lukuja, tekstejä tai esimerkiksi laskukaavoja. Voit viedä
taulukkolaskentaohjelmalla luomiasi taulukoita ja kuvaajia vaikkapa
tekstinkäsittelyohjelman asiakirjaan tai diaesityksen dioihin.

Taulukon solut muodostavat vaakarivejä ja pystysarakkeita seuraavan kuvan
mukaisesti:

Yleisimmin käytettyjä taulukoidun tiedon tallennusmuotoja ovat mm.

xls, xlsx: kaupallisen Microsoft Excel-ohjelman tallennusmuotoja. Saatat joutua
asentamaan päivityksen pystyäksesi avaamaan ja muokkaamaan Excelin
uudempien versioiden xlsx-tiedostoja vanhoilla ohjelmaversioilla tai muilla
ohjelmilla.
wks: kaupallisen Works-ohjelman tallennusmuoto
sav: kaupallisen SPSS-tilasto-ohjelman tallennusmuoto.
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Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

Oikean työkalun valinta eri tilanteissa

Luvun S.1 harjoitukset

S.2 Tekstinkäsittely

Kirjoittamisen hyvät käytännöt

Asiakirjan muokkaus

Sivuasetukset

Aluevalinnat, muotoilut ja erikoismerkit

Tyylit

Ylä- ja alatunnisteet

Sivunumerointi ja sisällysluettelo

Viitteet ja lähdeluettelo

Taulukot

Kuvien käyttö

Voit siirtää tekemiäsi taulukkoja ohjelmista toisiin ohjelmiin, esimerkiksi verkkosivulta
tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmaan leikepöydän avulla.
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KUVAT JA PIIRROKSET

Tietokoneella kuvat voidaan esittää joko näyttämällä kuvasta yksittäisiä kuvapisteitä
tai esittämällä kuvaa koskevien “matemaattisten sääntöjen” joukko yhdeksi
kokonaisuudeksi:

Bittikarttakuvat: koostuvat lukuisista yksittäisistä kuvapisteistä.
Vektorigraafiset piirrokset: koostuvat viivoista, ympyröistä ym.
matemaattisista olioista

BITTIKARTTAKUVAT

Bittikarttakuvalla tarkoitetaan yksittäisistä kuvapisteistä muodostuvaa kuvaa.
Jokaisella kuvapisteellä (eli pikselillä)on väri, ja yhdessä tämä eriväristen pikseleiden
joukko muodostaa kuvan (ks. seuraava esimerkkikuva ja sen suurennos):
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Bittikarttakuvia käytetään mm. painotuotteissa, tekstinkäsittelyssä ja verkkosivuilla. 
Voit tehdä bittikarttakuvia esimerkiksi seuraavilla laitteilla ja menetelmillä:

digikamera: digikameroilla otetut kuvat ovat bittikarttamuotoon tallennettuja
kuvia
kuvanlukija eli skanneri: kuvanlukijalla elektroniseen muotoon “luettu” kuva,
taulukko tai teksti on kuvanluvun jäljiltä bittikarttamuodossa (kuvanlukuun
liittyvistä resoluutio- ym. asioista kerrotaan lisälukemistossa).
kuvankäsittelyohjelma: voit luoda ja piirtää bittikarttakuvia erilaisten ohjelmien
avulla.

BITTIKARTTAKUVIEN KÄSITTELY JA TALLENNUS

Koska bittikarttakuvien sisältämä tieto on helposti tallennettavissa eri
tiedostomuotoihin, voit katsella ja muokata bittikarttakuvia hyvin monilla eri
kuvankäsittelyohjelmilla. Tunnettuja, kaupallisia ohjelmia ovat mm. Photoshop
Elements ja Paint Shop Pro (Windows-ohjelmia), ei-kaupallisia ohjelmia puolestaan
edustaa esimerkiksi GIMP (toimii mm. Windowsissa ja Linuxissa).

Tyypillisiä bittikarttakuvien tallennuksessa käytettyjä tiedostomuotoja ovat mm.:

jpeg/jpg: tiedostomuoto, johon valtaosa digikameroista tallentaa kuvat ja jota
käytetään yleisesti verkkosivuilla. Jpegin hyvä puoli on se, että voit säätää
tiedoston tallennuskokoa. Koon säätämisellä on kuitenkin hintansa: jpeg-
tallennuksessa kuvasta yleensä vähennetään informaatiota, joten jpeg-kuvan
laatu siis heikkenee kullakin tallennuskerralla! Jpeg sopii hyvin valokuville,
mutta jos kuvassa on paljon viivoja tai esimerkiksi tasaisia väripintoja, jpeg-
tiedostomuodon käyttö voi aiheuttaa  ongelmia kuvan laatuun.
tiff: tiedostomuoto, jota mm. kirjapainot ja kuvankäsittelyn ammattilaiset
suosivat tiedostomuodon erityisominaisuuksien vuoksi.
bmp: erityisesti Windows-käyttöjärjestelmässä laajalti käytetty, joskin varsin
tilaavievä kuvatiedostomuoto.
png: esimerkiksi verkkosivuilla suosittu kuvatiedostomuoto. Png sopii hyvin
mm. viivapiirroksille.
gif: tiedostomuoto, joka kykenee tallentamaan kuvasta vain 256 väriä. Gif ei
sovellu valokuvien tallentamiseen, mutta piirroskuville sitä voi käyttää mainiosti:
Gif on erittäin hyvä tiedostomuoto tasavärisiä pintoja sisältäville kuville, sillä se
pakkaa tiedot pieneen tilaan hävittämättä kuvainformaatiota.

Kuvatiedostojen tallennuksessa bittikarttakuvan sisältämä tieto voi muuttua
käytettäessä väärää kuvatiedostotyyppiä, joten ole tarkkana kuvien tallennuksessa:
älä esimerkiksi tallenna digikameralla ottamiasi valokuvia gif-tiedostoiksi, jotta kuvien
värimaailma ei mene pilalle! Alla esimerkki siitä, millaisen tallennustilan sama kuva
vie eri tiedostomuotoihin tallennettuna:

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/kuvien-kasittely-tietokoneella/bittikarttamuotoisten-kuvien-kasittely/kuvien-skannaaminen/
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BITTIKARTTAKUVAN TARKKUUDEN MERKITYS

Bittikarttakuvan tarkkuuden määrittää kuvan muodostavien kuvapisteiden määrä:
mitä enemmän kuvassa on kuvapisteitä eli pikseleitä (Pixel), sitä tarkempi kuva on ja
sitä suuremmassa fyysisessä koossa voit tulostaa kuva, ilman että sen laatu kärsii.

Kuvan tarkkuus ilmoitetaan kertomalla kuvassa olevien kuvapisteiden määrä vaaka–
ja pystysuunnassa. Esimerkiksi 1600 x 1200 -kokoinen kuva muodostuu
vaakasuunnassa 1600 ja pystysuunnassa 1200 erillisestä kuvapisteestä.

Voit pienentää ja suurentaa bittikarttakuvan kokoa. Kuvan pienentäminen eli
kuvapisteiden vähentäminen onnistuu kuvankäsittelyohjelmilla mainiosti, mutta kuvan
suurentaminen eli kuvapisteiden määrän kasvattaminen johtaa useimmiten kuvan
laadun heikkenemiseen. Yritä siksi aina hankkia bittikarttakuva käyttöösi juuri
sopivassa koossa. Jos suurennat kuvaa jälkikäteen, lopputulos on yleensä huono!
Nyrkkisääntönä voit pitää sitä, että alle 1000 x 1000 kuvapisteen tarkkuus on varsin
alhainen, jos aiot tulostaa kuvan paperille.

Kun tallennat kuvia verkkoon, muista näytön tarkkuus. Tavanomaisen 24” näytön
tarkkuus on useimmiten 1920 x 1200 kuvapistettä (vanhemmissa näytöissä esim.
1680 x 1050). Voit mainiosti katsella näytöllä sen kokoisia tai pienempiä kuvia. Jos
kuvasi (esimerkiksi digikameralla hankittu kuva) on tätä suurempi, selain näyttää
kuvasta pienennetyn ja epätarkemman version. Alla oleva esimerkkikuva on kooltaan
323 x 244 kuvapistettä.
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BITTIKARTTAKUVIEN VAATIMA TALLENNUSTILA

Bittikarttakuvat vievät – tallennusmuodosta riippuen – varsin paljon tallennustilaa.
Niinpä sinun kannattaa tarkkailla kuvien kokoa. Isot kuvatiedostot paisuttavat
tekstinkäsittelyasiakirjan helposti valtavan suureksi ja tukkivat sähköpostin.

Jotkin verkkopalvelut eivät suostu tallentamaan tavallisia digikuvia, jotka
voivat olla pikselimäärältään helposti yli 1600 x 1200 ja kooltaan useita
megatavuja. Tämän vuoksi isokokoiset kuvat tai suuret kuvamäärät onkin
järkevintä julkaista vaikkapa verkossa tai pienentää kuvaa (tallentaa se
pienemmällä erottelutarkkuudella eli pienemmällä pikselilukemalla)
kuvankäsittelyohjelmassa.

Muista: jos pienennät kuvaa kuvankäsittelyohjelmassa ja tallennat pienennetyn kuvan
alkuperäisen päälle, et voi ohjelman sulkemisen jälkeen enää palauttaa
kuvatiedostoa alkuperäiseen, tarkkaan kokoonsa. Kun muokkaat kuvia, säilytä
alkuperäiset, kooltaan suuret kuvat ja tallentaa muokatut kuvat erillisiksi
kuvatiedostoiksi.

VEKTORIGRAAFISET PIIRROKSET

Vektorigrafiikkakuva ei koostu yksittäisistä kuvapisteistä, vaan matemaattisista
ympyröistä, viivoista ja käyristä. Kun vektorigrafiikkakuva tallennetaan, siitä ei
tallenneta erillisiä kuvapisteitä vaan esimerkiksi ympyrän keskipisteen paikka, säde,
ääriviivan paksuus ja väri. Koska vektorigrafiikkakuvat vievät useimmiten
huomattavan vähän tallennustilaa bittikarttakuviin verrattuna, vektorigrafiikka soveltuu
erinomaisesti erilaisiin piirros-, suunnittelu- ym. kuvantamistarkoituksiin. Toinen
vektorigrafiikan etu bittikarttakuvien käyttöön verrattuna on vektorigraafisten kuvien
erinomainen “skaalattavuus”. Kun piirrät kuvat vektorigrafiikkana, voit muuttaa kuvien
kokoa esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmassa jälkikäteen – eikä kuvan laatu kärsi! Älä
siis tee graafeja ym. piirroksia kuvankäsittelyohjelmassa bittikarttakuvana, vaan käytä
niiden piirtämiseen vektorigrafiikkaohjelmaa (esimerkiksi CorelDraw).

VEKTORIGRAFIIKAN LUOMINEN

Vektorigrafiikkaa luodaan useimmiten vektorigrafiikan piirtämiseen soveltuvilla
ohjelmilla (mm. Corel Draw). Voit siirtää vektorigraafisen piirroksen helposti myös
muihin ohjelmiin, esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan.

Tyypillisiä vektorigrafiikan tallentamisessa käytettyjä
tiedostomuotoja ovat mm. cdr (CorelDraw) ja wmf
(Windows MetaFile). Monissa ohjelmissa on valmiita
kuvakirjastoja, jotka tarjoavat sinulle tuhansia
vektorigraafisia piirroksia eli nk. ClipArt-kuvia.
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Viereinen kuva on esimerkki Microsoft Office -
ohjelmapaketin ClipArt-kuvista.

Saat käyttää ClipArt-kuvia yleensä rajoittamattomasti ei-kaupallisiin
käyttötarkoituksiin. Tarkista kuitenkin ClipArt-kuvien käyttöoikeus aina
ohjelmakohtaisesti!
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TIEDON RAKENTEINEN KÄSITTELY

Tiedon rakenteisuus  tarkoittaa sitä, että muokattavaan tietoon on
määritelty sen eri osien tarkka rakenne. Tiedon rakenteinen käsittely on
tärkeää tekstinkäsittelyssä, diaesitysten koostamisessa, taitossa sekä
verkkojulkaisussa.

RAKENTEISUUS TEKSTINKÄSITTELYSSÄ

Jos määrität otsikoille vain ison kirjasinkoon, tekstissäsi ei ole mitään tietokoneen
ymmärtämää rakenteisuutta. Mutta kun kerrot tekstinkäsittelyohjelmalle, että otsikon
tulee olla tyyliltään “päätason otsikko” (esimerkiksi Heading 1 eli Otsikko 1), myös
tietokone ymmärtää, että kyseessä on pääotsikko. Tämän jälkeen voit hyödyntää
rakenteisuutta tekstinkäsittelyssä:

voi antaa ohjelman luoda sisällysluettelon automaattisesti
voit tehdä tekstin ulkoasuun liittyviä muutoksia kerralla vaikka 70:een samalla
tyylillä merkittyyn otsikkoon
voit avata tekstin toisessa tekstinkäsittelyohjelmassa niin, että tekstin rakenne
säilyy muuttumattomana.

Seuraava esimerkkikuva havainnollistaa sitä, kuinka edellä kerrottu tiedon
rakenteinen käsittely helpottaa työtäsi: esimerkissä “sivu” voi olla
tekstinkäsittelyohjelman sivu, sähköisen diaesityksesi dia tai vaikka verkkosivu.
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RAKENTEISUUS DIAESITYSTEN LUOMISESSA

Voit hyödyntää rakenteisuutta myös esimerkiksi diaesityksesi ulkoasua
muokatessasi: sen sijaan että muokkaat esityksesi kaikkia dioja erikseen, sinun
tarvitsee muokata vain yhtä, nk. perustyyli-diaa. Tällöin ko. diaan tekemäsi
ulkoasumuutokset näkyvät kaikissa esityksesi dioissa (lisätietoa perustyylin käytöstä).

RAKENTEISUUS VERKKOJULKAISEMISESSA

Tiedon rakenteisen käsittelyn edut tulevat hyvin esille verkkosivuilla, koska niillä
sisällön ulkoasu (nk. CSS-tiedostot) ja itse sisältö on yleensä erotettu toisistaan
erillisiksi tiedostoiksi (aiheesta lisää lisälukemistossa).

Olipa käyttämäsi ohjelma mikä tahansa, rakenteisuuden määrittämisessä on siis kyse

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25923
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/viestinta-internetissa/verkkosivujen-julkaiseminen/tyylitiedostojen-kaytto-css/
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OIKEAN TYÖKALUN VALINTA ERI TILANTEISSA

Koska tietokoneohjelmia on valtava määrä, ei ole aina helppoa valita tarkoitukseen
sopivaa ohjelmaa. Seuraavista taulukoista saat kuitenkin apua sopivan työkalun
valitsemiseksi eri käyttötilanteita varten. Taulukoista käy lisäksi ilmi yleisimmät em.
tehtävissä käytetyt tiedostomuodot.

TEKSTIN MUOKKAAMISEN OHJELMAT

Tehtävä Suositeltava ohjelma Tiedostomuodot

Yksinkertaisten
muistiinpanojen
kirjoittaminen

Tekstieditori, esim:
NotePad (Muistio)
(Windows)
pico (Linux).

TXT

Esseen,
opintotehtävän tai
esimerkiksi
gradun
kirjoittaminen

Tekstinkäsittelyohjelma,
esim.:
Microsoft Word
OpenOffice Writer
(ilmainen)
LibreOffice (ilmainen)

DOCX (Word)
ODT (OpenOffice,
LibreOffice)
RTF (useimmat
tekstinkäsittelyohjelmat)

Asiakirjan
julkaiseminen
internetissä niin,
että työn ulkoasu
säilyy
muuttumattomana

PDF-tiedoston
luomiseen soveltuva
ohjelma: esimerkiksi
Microsoft Word.
Muokkaamiseen Adobe
Acrobat.

PDF
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http://www.openoffice.org/
http://www.libreoffice.org/download
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TAULUKOIDEN MUOKKAAMISEN OHJELMAT

Huomaa, että yksinkertaisen taulukon tekeminen ei edellytä taulukkojen tuottamiseen
suunniteltua ohjelmaa: taulukoita voi tehdä mm. lähes kaikissa
tekstinkäsittelyohjelmissa.

Tehtävä Suositeltava ohjelma Tiedostomuodot

Monipuolisen,
laskentakaavoja
sisältävän taulukon ja
graafien tuottaminen

Taulukkolaskentaohjelma:
esimerkiksi Microsoft
Excel, OpenOffice Calc

XLS ja XLSX
(Excel)
ODS (Calc)

Tilastoja sisältävän
taulukon käsittely

Tilasto-ohjelma tai
taulukkolaskentaohjelma:
esimerkiksi SPSS tai Excel

SAV (SPSS)
XLS (Excel)
ODS (Calc)

 

DIAESITYSTEN MUOKKAAMISEN OHJELMAT

Tehtävä Suositeltava ohjelma Tiedostomuodot

Sähköisen tekstistä,
kuvista ym. elementeistä
koostuvan diaesityksen
luominen ja esittäminen

Esitysgrafiikkaohjelma,
esim: Microsoft
PowerPoint,
OpenOffice Impress

PPT ja PPTX
(PowerPoint)
ODP (Impress)

 

BITTIKARTTAKUVIEN MUOKKAUSOHJELMAT

Tehtävä Suositeltava ohjelma Tiedostomuodot

Bittikarttakuvien
kääntäminen,
rajaus, koon
muunto jne

Ilmaisia
sovelluksia: LibreOfficen
ja OpenOfficen Draw,
Pixlr, Gimp
Maksullinen
kuvankäsittelyohjelma,
esim.:Adobe
Photoshop, Corel
PaintShop Pro

Ohjelmistoriippumattomat
tiedostomuodot: JPEG,
TIFF, PNG, BMP
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VEKTORIGRAFIIKAN MUOKKAUSOHJELMAT

Tehtävä Suositeltava ohjelma Tiedostomuodot

Postereiden,
julisteiden,
kaavioiden ym.
piirto ja
koostaminen

Vektorigraafiseen piirtoon
soveltuva ohjelma: esimerkiksi
CorelDraw, Adobe Illustrator.
Ilmaisista ohjelmista LibreDraw‘lla
voi myös käsitellä
vektorigrafiikkaa.

CDR (CorelDraw)

TAITTO-OHJELMAT JA VERKKOSIVUEDITORIT

Tehtävä Suositeltava ohjelma Tiedostomuodot

Kirjan taittaminen  Taitto-ohjelma:
esimerkiksi Windowsin
Adobe InDesign tai
Linuxin LaTeX.

INDD (InDesign)

Yksinkertaisten
verkkosivujen
tuottaminen
(kirjoitetaan XHTML-
kielellä)

Tekstieditori: esimerkiksi
NotePad tai Emacs

HTML, XHTML

Verkkosivuston ylläpito Valmis
sivustopalvelu,
kuten WordPress
Kokonaan itse
tekemiseen
sivueditori:
esimerkiksi 
DreamWeaver.

HTML, XHTML,
PHP
(ohjelmointikieli)

HY tarjoaa opiskelijoille valmiita asiakirja-, esitys- ym. pohjia.
Asiakirjapohjat löytyvät visuaalisen ilmeen aineistopankista, jonne pääset
HY:n verkossa.

http://unimaterialbank.unigrafia.fi/
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LUVUN S.1 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – Teksti

1. Mitä yhteistä on docx- ja wpd-tiedostomuodoilla ja mitä sinun on syytä muistaa
niitä käyttäessäsi.

2. Mitä sinun on tärkeää muistaa erikoisia kirjasinlajeja käyttäessäsi?

HARJOITUS 2 – Taulukko

1. Miksi kutsutaan taulukoissa taulukon sarakkeet ja rivit muodostavia osasia?

HARJOITUS 3 – Kuvat ja piirrokset

1. Bittikarttakuva muodostuu yksittäisistä kuvapisteistä eli…?
2. Mitä etuja vektorigrafiikkakuvilla on bittikarttakuviin verrattuna?

HARJOITUS 4 – Tiedon rakenteinen käsittely

1. Mitä hyötyä on tiedon rakenteisesta käsittelystä mm. tekstinkäsittelyssä?

HARJOITUS 5 – Oikean työkalun valinta

1. Mikä olisi mielestäsi sopiva, nopea ja eri ohjelmien kanssa yhteensopiva
työkalu muistiinpanojen kirjoittamiseen: taitto-ohjelma, tekstinkäsittelyohjelma
vai tekstieditori?

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)



Luvun S.1 harjoitukset | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/...elijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/s-1-yleisimmat-tiedon-esittamistyypit/luvun-s-1-harjoitukset/[17.9.2019 16.30.03]

Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

VASTAUKSET

HARJOITUS 1 – Teksti

1. Kyseiset tiedostomuodot ovat kaupallisten ohjelmien tiedostomuotoja, joten
niiden toimintaperiaate ei ole avoimesti maailman eri ohjelmakehittäjien
tiedossa. Niinpä niiden avaaminen muilla kuin em. tiedostojen luomiseen
tarkoitetuilla ohjelmilla voi olla ongelmallista: kaikki doc- ja wpd-asiakirjoissa
olevat muotoilut eivät välttämättä toistu samanlaisina toisissa ohjelmissa jne.
Lisäksi Officen uudemmilla versioilla tehdyt docx-tiedostot eivät välttämättä
avaudu vanhemmissa ohjelmistoversioissa.

2. Kaikissa kirjasinlajeissa ei ole mm. skandinaavisia merkkejä å, ä ja ö.

HARJOITUS 2 – Taulukko

1. Soluiksi.

HARJOITUS 3 – Kuvat ja piirrokset

1. Pikseleistä.
2. Vektorigrafiikkakuvien koon muuttaminen ei huononna kuvan laatua.

HARJOITUS 4 – Tiedon rakenteinen käsittely

1. Voit hyödyntää tekstinkäsittelyohjelmassa mm. automaattisia tyylimuotoilu-,
sisällysluettelo- ja hakemistotoimintoja.

HARJOITUS 5 – Oikean työkalun valinta

1. Tekstieditori.
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S.2 TEKSTINKÄSITTELY

Muistiinpanoja ja muotoilematonta tekstiä voit kirjoittaa tekstieditorilla, mutta
vaativampien asiakirjojen tuottamiseen tarvitset useimmiten
tekstinkäsittelyohjelmaa (Word Processor). Tekstinkäsittelyohjelman avulla voit
mm. liittää asiakirjaan kuvia, luoda taulukoita ja hyödyntää rakenteisen
tiedonkäsittelyn etuja tyylien avulla (lisätietoa rakenteellisuudesta). Tässä osassa
käydään läpi  seuraavia asioita:

sivuasetusten hallinta
sisällysluettelon luominen
sivunumerointi
taulukoiden ja kuvien käyttäminen asiakirjassa
tallentaminen eri tiedostomuotoihin ja tulostaminen

Tämän luvun esimerkeissä käytetään Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmaa.
Toiminnot ovat kuitenkin samantyyppisiä muissakin ohjelmissa, esimerkiksi
OpenOffice Writer:issä.
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KIRJOITTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Tekstinkäsittelyssä on joitakin hyväksi koettuja periaatteita, muun muassa:

Kirjoita huoliteltua tekstiä jo ensimmäisellä kirjoituskerralla.
Käytä tyylejä! Tyyleillä voit määritellä sekä asiakirjan rakenteen että ulkoasun.
Sommittele asiakirjan ulkoasu vasta, kun teksti on pääpiirteissään valmis. Taita
asiakirja aina järjestyksessä alusta loppuun.
Käytä tekstinkäsittelyohjelman automaattista oikolukua, mikäli mahdollista. Älä
kuitenkaan luota oikolukuun liikaa: vastuu tekstin laadusta on sinulla.
Jos muuten valmiin tekstin joukkoon jää keskeneräisiä kohtia,
merkitse ne jollakin helposti tunnistettavalla merkkijonolla (esimerkiksi
“KESKEN”), jota voi hakea myöhemmin tekstinkäsittelyohjelman Find (Etsi) -
toiminnon avulla.
Jos asiakirjasi tiedostokoko kasvaa liian suureksi, tarkista käyttämiesi kuvien
koko. Ylisuuret kuvat kasvattavat tiedostokokoa helposti erittäin suureksi. Jos
oikeankokoisten kuvien käytöstä huolimatta asiakirjasi koko paisuu suureksi,
pakkaa tiedosto ennen sen julkaisemista tai lähettämistä. ÄLÄ pilko asiakirjaa
useaksi eri asiakirjaksi. Jos käytät useita tiedostoja, et voi hyödyntää tyylien
etuja!
Jos teet valmiiseen tai lähes valmiiseen asiakirjaan  vähäisiä muokkauksia, ,
sinun kannattaa merkitä muutokset jollakin tekstinkäsittelyohjelman
korostustoiminnolla (esimerkiksi nk. highlight-toiminnolla). Korostaminen
helpottaa muutosten löytämistä varsinkin, jos asiakirjaa lukee toinen henkilö.
Pidemmästä ja tärkeästä asiakirjasta kannattaa tallentaa useita eri versioita
asiakirjan
kirjoittamisen aikana.
Voit lisätä matemaattisia kaavoja asiakirjaan kaavaeditori-toiminnolla, symboli-
kirjasintyypillä sekä ylä- ja alaindeksien avulla. Tutustu tietotekniikkakeskuksen
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

Oikean työkalun valinta eri tilanteissa

Luvun S.1 harjoitukset

S.2 Tekstinkäsittely

Kirjoittamisen hyvät käytännöt

Asiakirjan muokkaus

Sivuasetukset

Aluevalinnat, muotoilut ja erikoismerkit

Tyylit

Ylä- ja alatunnisteet

Sivunumerointi ja sisällysluettelo

Viitteet ja lähdeluettelo

Taulukot

ohjeisiin koskien kaavaeditoria).
Muista työergonomia ja riittävät “jaloittelutuokiot” työsi välissä. Voit ehkäistä
hartia- ja hiirikäsiongelmia myös käyttämällä näppäimistöä hiiren sijaan. Lue
lisää tekstinkäsittelyä helpottavista näppäimistökomennoista.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3117
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/kayttojarjestelmat-ja-sovellusohjelmat/ohjelmien-nappainkomentoja/
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ASIAKIRJAN MUOKKAUS

Kun käynnistät tekstinkäsittelyohjelman, ohjelma luo sinua varten valmiiksi tyhjän
asiakirjan. Voit aloittaa tekstin kirjoittamisen asiakirjaan saman tien.

TEKSTIN RIVITTÄMINEN

Kun kirjoitat tekstiä ja tulet tekstirivin loppuun, kohdistin siirtyy automaattisesti
seuraavalle riville. Näin ohjelma muodostaa kirjoittamastasi tekstistä useampirivisen
kappaleen (Paragraph). Paina Enter-painiketta vain kun haluat aloittaa uuden
kappaleen. Jos haluat, että kirjoittamasi teksti pysyy yhtenä kappaleena, mutta haluat
kuitenkin vaihtaa tekstin kirjoitusriviä, paina Shift+Enter-näppäinyhdistelmää. Tällöin
ohjelma tekee ns. manuaalisen rivinvaihdon (manual line break), eikä ohjelma
tulkitse rivinvaihtoa kappaleenvaihdoksi.

TEKSTIN SIVUTTAMINEN

Tekstinkäsittelyohjelmat sivuttavat asiakirjan tekstin automaattisesti. Jos kuitenkin
haluat määrittää sivunvaihtokohdan itse, vie tekstin kohdistin sen tekstikappaleen
alkuun, jonka haluat seuraavalle sivulle, ja paina sitten Ctrl+Enter-
näppäinyhdistelmää. Tämä nk. manuaalinen sivunvaihto (manual page break) on
tarpeen esimerkiksi silloin, kun haluat aloittaa asiakirjassa uuden pääluvun ja saada
luvun otsikon alkamaan uuden sivun alusta. Huomaa, että voit muuttaa sivunvaihtoja
koskevia asetuksia tyyleissä (aiheesta lisää tyyleistä kertovassa luvussa).

ETSI- JA KORVAA-TOIMINNOT

Kun asiakirjan sivujen määrä kasvaa, tietyn kohdan löytäminen tekstin seasta tai
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useiden samanlaisten muokkausten tekeminen muuttuu helposti hankalaksi
toimenpiteeksi. Etsi-toiminnolla paikallistat kuitenkin helposti haluamasi kohdan ja
Korvaa-toiminnolla voit kerralla tehdä asiakirjaasi vaikka tuhansia korjauksia!

ETSI-TOIMINNON KÄYTTÖ

Microsoft Officessa löydät yksinkertaisen hakutoiminnon (Find, Etsi)
nauhavalikon Home (Aloitus) -välilehdeltä tai näppäinyhdistelmällä Ctrl+F.
Monipuolisemman haun saat auki klikkaamalla tekstin vieressä olevaa
kolmiopainiketta ja klikkaamalla Advanced Find (Edistynyt haku).
Muissa tekstinkäsittelyohjelmista etsintätoiminto käynnistyy klikkaamalla Edit
(Muokkaa) -valikon Find (Etsi) -toimintoa.

KORVAA-TOIMINNON KÄYTTÖ

Microsoft Wordin uudemmissa versioissa löydät Replace (Korvaa) -toiminnon
nauhavalikon Home (Aloitus) -välilehdeltä tai näppäinyhdistelmällä Ctrl+H.
Muissa tekstinkäsittelyohjelmista korvaustoiminto käynnistyy klikkaamalla Edit
(Muokkaa) -valikon Find and Replace (Etsi ja korvaa) -toimintoa.

Kirjoita avautuneeseen ikkunaan sekä korvattava että korvaava sana. Kun klikkaat
Replace (Korvaa) -painiketta, ohjelma etsii korvattavan sanan ja korvaa sen
korvaavalla sanalla. Painamalla Replace all (Korvaa kaikki) -painiketta, tietokone
etsii ja korvaa kaikki sanaesiintymät.

ASIAKIRJAN MERKKIMÄÄRÄN LASKEMINEN

Joskus voi olla tarpeen tarkistaa kuinka monta merkkiä tai sanaa kirjoittamassasi
tekstissä on.  Saatat tarvita tällaista toiminnallisuutta esimerkiksi kun haluat  pysytellä
sinulle annetun tehtävän enimmäispituuden rajoissa.

Asiakirjan sanamäärä (words, word count) näkyy ohjelman alalaidan palkissa.
Klikkaamalla sitä saat näkyviin seuraavanlaisen ikkunan, jossa on lueteltu myös
merkkimäärä ja muuta tarkempaa tietoa.
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SIVUASETUKSET

 SIVUASETUKSET

Sivun asetuksissa voit muuttaa muun muassa:

sivun reunuksia eli marginaaleja
sivun suuntaa ja kokoa
 ensimmäisen sivun ulkoasua
kaikkien parittomien sivujen ulkoasun erilaiseksi.

Tämän sivun esimerkeissä on käytetty Microsoft Word -ohjelmaa. Toiminnot
saattavat löytyä toisissa tekstinkäsittelyohjelmissa eri paikoista, mutta asetusten
määrittely tapahtuu kuitenkin samalla periaatteella ohjelmasta riipumatta.

SIVUN REUNUKSET ELI MARGINAALIT

Reunuksilla määritellään alue, joka jää paperin reunan ja tekstialueen väliin.
Määrittele reunus Layout (Asettelu) -välilehden ryhmästä Page Setup (Sivun
asetukset). Napsauttamalla Margins (Reunukset) -kuvaketta voit valita avautuvan
listan valmiista vaihtoehdoista itsellesi sopivan.
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Voit määritellä itse haluamasi kokoiset reunukset napsauttamalla kuvakeryhmän
oikeassa alareunassa olevaa painiketta (ks. kuva yllä). Syötä aukeavan Page Setup
(Sivun asetukset) -valikon Margins (Reunukset) -välilehden kenttiin haluamasi
reunuskoko ja sulje ikkuna painamalla OK-painiketta.

Voit myös määritellä ylä- ja alatunnisteen etäisyyden paperin reunasta (lisätietoa ylä-
ja alatunnisteista) sekä sidontaa varten mahdollisesti tarvittavan reunuksen.

Suomen Standardisoimisliiton suositus (SFS-standardi) asiakirjojen
yhteneväiseen asetteluun: vasen reuna 2 cm, yläreuna 1 cm. Oikea- ja
alareuna määritellään tulostimen vähimmäisvaatimuksen mukaan (yleisin
0,9 cm).Yliopiston tiedekuntien ja laitosten suositukset voivat poiketa
hyvinkin paljon SFS-standardista. Tarkistathan siis oman tiedekuntasi
mahdolliset asettelukäytännöt!

SIVUN SUUNTA

Asiakirjan sivu on oletuksena pystysuunnassa. Voit muuttaa sivun suuntaa Layout
(Asettelu) -välilehden ryhmästä Page Setup (Sivun asetukset). Napsauta
Orientation (Suunta) -kuvaketta, niin voit valita avautuvasta listasta sivun suunnan
(Landscape = vaaka, Portrait = pysty).

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25904
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25904
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SIVUN KOKO

Suomessa useimmiten käytetty paperikoko on A4 (koko 21 cm x 29,7 cm). Jos haluat
tulostaa asiakirjan vaikkapa A3-koolle, muuta sivun kokoa. Joissakin tulostimissa
paperin oletuskokona voi olla Letter, jonka koko on eri kuin A4-arkin. Tarkista paperin
koko varsinkin, jos tuloste näyttää paperilla erilaiselta kuin näytöllä.

Voit muuttaa asiakirjan sivun kokoa Layout (Asettelu) -välilehden ryhmästä Page
Setup (Sivun asetukset). Napsauta Size (Koko) -kuvaketta, niin voit valita sopivan
sivun koon avautuvasta listasta.

ERILAINEN ENSIMMÄINEN SIVU

Voit määrittää asiakirjasi ensimmäisen sivun erilaiseksi kuin muut. Tästä on hyötyä
esimerkiksi jos et halua ensimmäiselle sivulle sivunumerointia tai muita
tunnistetietoja.

Aseta erilainen ensimmäisen sivu avaamalla Layout (Asettelu) -välilehti ja napsauta
ryhmän Page Setup (Sivun asetukset) oikeassa alareunassa olevaa pientä
nuolipainiketta (ks. kuva ylempänä). Siirry avautuvan ikkunan Layout (Asettelu) -
välilehdelle. Aseta valinta Different first page (Erilainen 1. sivu) -valintaruutuun ja
hyväksy valinta OK-painikkeella.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

ERILAINEN PARITON JA PARILLINEN SIVU

Voit määrittää asiakirjasi parilliset ja parittomat sivut erilaisiksi. Tällöin voit tehdä mm.
asiakirjasi parittomien ja parillisten sivujen ylä- ja alatunnisteet erilaisiksi (lisätietoa
ylä- ja alatunnisteista).

Jos haluat asettaa työhösi erilaisen parittoman ja parillisen sivun, valitse Layout
(Asettelu) -välilehti ja napsauta ryhmän Page Setup (Sivun asetukset) oikeassa
alareunassa olevaa painiketta (ks. kuva ylempänä alaotsikon “Tulostuslokero”
jälkeen). Aseta valinta Different odd and even (Erilainen pariton ja parillinen sivu)
-valintaruutuun ja hyväksy valintasi OK-painikkeella.

Oheinen demo näyttää, kuinka voit muuttaa asiakirjan sivuasetuksia
Word-ohjelmassa.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25904
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/demot/Office2016_word_pagesetup_fi/
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ALUEVALINNAT, MUOTOILUT JA ERIKOISMERKIT

Käytä pitkän tekstiasiakirjan muotoilussa aina tyylejä (lisätietoa tyyleistä).
Jos asiakirja on hyvin lyhyt, voit tehdä vähäiset muotoilut merkki- ja
kappalemuotoilujen avulla – eli määrittämällä tekstille suoraan
esimerkiksi haluamasi kirjasinlajin ja -koon.

Pitkää tekstiasiakirjaa kirjoitettaessa on järkevää käyttää jo aiemmin mainittuja tyylejä
(lisätietoa tyyleistä). Jos asiakirja on kuitenkin hyvin lyhyt, tyylien käyttö ei välttämättä
ole tarpeen: riittää, että teet vähäiset muotoilut merkki- ja kappalemuotoilujen
avulla – eli määrittämällä tekstille suoraan esimerkiksi haluamasi kirjasinlajin ja -koon.

ALUEEN VALINTA MUOTOILUJA VARTEN

Kun haluat muokata tekstiä, sinun pitää ensin valita muokattava alue. Voit valita
alueen monella eri tavalla.

ALUEVALINTA HIIRELLÄ

Valintatapa Valinnan kohde

Alueen valinta hiiren
ykköspainike painettuna

Mitä tahansa yhdestä merkistä koko
asiakirjaan – sinä määrität alueen.

Aloitusklikkaus + Vaihto +
lopetusklikkaus

Mitä tahansa yhdestä merkistä koko
asiakirjaan – sinä määrität alueen.

Sanan kaksoisklikkaus Kyseinen sana

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25903
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25903
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CTRL + klikkaus virkkeessä Kyseinen virke

Klikkaus rivin vasemmalla
puolella

Kyseinen rivi

Kolmoisklikkaus kappaleessa Kyseinen tekstikappale

CTRL + klikkaus asiakirjan
vasemmassa marginaalissa

Koko asiakirja

CTRL + kaksoisklikkaukset
halutuissa sanoissa

Monta eri kohdetta samassa
asiakirjassa

ALUEVALINTA NÄPPÄIMISTÖLLÄ

Siirrä kohdistin siihen kohtaan, josta haluat aloittaa aluevalinnan. Käytä sitten
näppäimistöä taulukon mukaisesti:

Valintatapa Valinnan kohde

CTRL + A Koko asiakirja

Vaihto + vasen tai oikea nuoli Merkki kerrallaan nuolen suuntaan.

Vaihto + nuoli ylös tai alas Rivi kerrallaan nuolen suuntaan.

CTRL + Vaihto + nuoli Sana kerrallaan nuolen suuntaan.

Vaihto + End Kohdistimesta rivin loppuun.

Vaihto + Home Kohdistimesta rivin alkuun.

CTRL + Vaihto + End Kohdistimesta asiakirjan loppuun.

CTRL + Vaihto + Home Kohdistimesta asiakirjan alkuun.

TEKSTIN MUOTOILUT

Voit parantaa asiakirjan luettavuutta ja selkeyttä erilaisilla muotoiluilla. Voit muuttaa
asiakirjan muotoiluja joko samalla kun kirjoitat tekstiä  tai kirjoittamisen jälkeen. Kun
haluat tehdä muotoiluja, valitse ensin teksti ja valitse sen jälkeen haluamasi muotoilu.

Muotoiluja varten tekstinkäsittelyohjelmissa on yleensä oma työkalurivinsä, johon on
ryhmitelty tekstin muotoilun perustyökalut. Alla näet Word-ohjelman Home (Aloitus) -
nauhavalikon Font (Fontti) -ryhmän:
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Yllä olevassa kuvassa on ympyröity punaisella valikon tärkeimmät muotoilutyökalut
vasemmalta lueteltuina:

kirjasinlajin vaihtaminen
merkkikoon vaihtaminen
lihavointi
kursivointi
alleviivaus

Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus toimivat ns. päälle/pois -periaatteella. Jos haluat
poistaa muotoilun, valitse muotoiltu teksti ja napsauta muotoilupainiketta. Muista, että
tieteellinen teksti sisältää tavanomaista tekstiä harvemmin korostuksia.

Edellä kuvattujen muotoilujen lisäksi tekstinkäsittelyohjelmissa on muitakin
merkkimuotoiluja. Voit määritellä valitulle tekstille mm. erilaisia alleviivauksia,
kirjasinlajin värin, ylä- ja alaindeksit ja yliviivauksen. Voit poistaa kaikki muotoilut
valitulta tekstialueelta napsauttamalla yllä estitetyn ryhmän oikeasta yläkulmasta
löytyvää Clear Formatting (Poista muotoilut) -painiketta.

Voit tehdä edellä kuvattuja muotoiluja myös seuraavasti: valitse teksti, jonka haluat
muotoilla ja napsauta Font (Fontti) -ryhmän oikeasta alakulmasta löytyvää Font
(Fontti) –painiketta tai vaihtoehtoisesti paina näppäimistöltä Ctrl + D. Valitse
avautuvasta valikosta haluamasi muotoilut ja hyväksy valintasi OK-painikkeella.

KAPPALEMUOTOILUT

Tekstinkäsittelyohjelmassa kappale on kahden Enter-painalluksen väliin jäävä
tekstialue. Kappalemuotoilut koskevat aina koko kappaletta. Näitä muotoiluja ovat
mm. tekstin tasaukset ja sisennykset. Myös kappalemuotoilut voidaan tehdä ennen
tekstin kirjoittamista tai määrittää vasta sen jälkeen, kun teksti on jo valmis.

RIVIVÄLI

Useimmissa tekstinkäsittelyohjelmissa on riviväli eli rivien pystysuuntainen etäisyys
asetettu vakioksi (arvona on 1). Voit kuitenkin vaihtaa riviväliä tarpeesi mukaan:
useimmiten käytettyjä arvoja ovat 1:n lisäksi 1,5 ja 2. Voit muuttaa riviväliä Home
(Aloitus) -välilehden Paragraph (Kappale) -ryhmän Line Spacing (Riviväli) -
painikeesta (ks. esimerkkikuva alla).
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Huomaa, että voit – ja useimmiten sinun kannattaakin – tehdä rivivälin ja muiden tällä
sivulla mainittujen kappaleasetusten säädöt käyttämiisi tyyleihin!

TEKSTIN TASAAMINEN

Voit tasata tekstiä neljällä eri tavalla: vasempaan reunaan, oikeaan reunaan, keskelle
tai tasata tekstin molemmat reunat. Valitse ensin tasattavat tekstikappaleet. Jos
muotoilu koskee ainoastaan yhtä kappaletta, riittää että viet kohdistimen kappaleen
sisälle. Klikkaa tämän jälkeen työkalurivin tasauspainiketta:

SISENNYKSET

Sisennyksellä tarkoitetaan sitä, että tietty tekstikappale alkaa kauempaa vasemmasta
reunasta kuin muu osa asiakirjaa (esimerkiksi otsikot). Sisennystä käytetään myös
silloin, kun halutaan kirjoittaa otsikko ja kappaleen ensimmäinen tekstirivi samalle
riville. Myös sisennyksen voit tehdä joko ennen tekstin kirjoittamista tai sen
kirjoittamisen jälkeen.

Vasemman reunan
sisennys

Riippuva sisennys

 

Kun haluat tehdä vasemman reunan sisennyksen, tee näin:

1. Varmista, että näet tekstinkäsittelyohjelman viivaimen. Jos et näe viivainta,

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25903
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aseta se näkyviin valitsemalla View (Näytä) -välilehden Show-ryhmästä ruksi
ruutuun Ruler (Viivain).

2. Jos olet jo kirjoittanut tekstikappaleen, vie kohdistin kappaleeseen. Jos et ole
kirjoittanut kappaletta, vie kohdistin sen rivin alkuun, johon haluat kirjoittaa.

3. Napsauta sen jälkeen Home (Aloitus) -välilehden Increase Indent (Suurenna
sisennystä) -painiketta.

4. Sisennys suurenee kerrallaan oletussarkainvälin verran. Tarkkaile viivaimen
sisennysmerkkiä:

Kun haluat jälleen kirjoittaa vasempaan marginaalin esimerkiksi seuraavan otsikon,
sinun täytyy poistaa sisennys. Poisto tapahtuu seuraavasti:

1. Siirry ensin Enter-näppäintä painamalla tyhjälle riville.
2. Napsauta Decrease Indent (Pienennä sisennystä) –painiketta niin monta

kertaa, että sisennys poistuu.

3. Tarkkailethan jälleen viivainta!

Asiakirjoissa käytetään joskus “riippuvia sisennyksiä”, joissa otsikko kirjoitetaan
samalle riville kappaleen ensimmäisen tekstirivin kanssa. Tee riippuva sisennys
seuraavasti:

1. Kirjoita otsikko asiakirjan vasempaan reunaan.
2. Paina CTRL + T -näppäinyhdistelmää yksi tai useampi kerta, jotta viivaimen

sisennysmerkin alempi kolmio siirtyy siihen kohtaan, johon haluat kirjoittaa
varsinaisen tekstikappaleen.

3. Siirrä sarkainnäppäimellä kohdistin varsinaisen tekstin aloituskohtaan.
4. Kirjoita kappaleen teksti.
5. Kun haluat kirjoittaa uuden kappaleen, tee kappaleenvaihto Enter-näppäimellä.

Huomaat, että kohdistin siirtyy jälleen vasempaan reunaan. Näet viivaimelta,
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että riippuva sisennys on edelleen voimassa. Kirjoita uusi otsikko ja jatka
samalla tavalla eteenpäin. Jos johonkin kappaleeseen ei tule otsikkoa, voit
siirtyä sarkainnäppäimellä suoraan kappaleen aloituskohtaan.

Riippuvan sisennyksen voit poistaa seuraavasti:

1. Vie kohdistin siihen kappaleeseen, josta haluat poistaa riippuvan sisennyksen
tai tyhjälle riville kappaleiden alapuolelle.

2. Paina CTRL + Vaihto + T -näppäinyhdistelmää niin monta kertaa, että viivaimen
molemmat kolmiot ovat vasemmassa reunassa.

ERIKOISMERKIT JA SYMBOLIT

Toisinaan tekstissä tarvitaan merkkejä, joita on hankala tehdä näppäimistön avulla
(esimerkiksi ß, ç ja æ). Voit lisätä tekstiin erikoismerkkejä symbolikirjastosta.

Word-ohjelmassa voit lisätä erikoismerkkejä viemällä tekstin kohdistimen haluamaasi
kohtaan ja valitsemalla ohjelmanInsert (Lisää) –välilehdeltä Symbol (Merkki) -
kuvakkeen sekä napsauttamalla vielä avautuvasta valikosta More Symbols
(Enemmän merkkejä). Tällöin näytölle ilmestyy seuraavan kuvan esittämä ikkuna,
josta voit etsiä haluamasi fontin merkit. Lisää valittu merkki napsauttamalla Insert
(Lisää) –painiketta.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

Oikean työkalun valinta eri tilanteissa

Luvun S.1 harjoitukset

S.2 Tekstinkäsittely

Kirjoittamisen hyvät käytännöt

Asiakirjan muokkaus

Sivuasetukset

Aluevalinnat, muotoilut ja erikoismerkit

Tyylit

Ylä- ja alatunnisteet

Sivunumerointi ja sisällysluettelo

Huomaa, että jokaiseen fonttiin kuuluu erilainen symbolivalikoima. Jos et löydä
etsimääsi merkkiä, vaihda fonttia Font (Fontti) -luettelosta. Jos tuot merkin tavallisen
tekstin keskelle ja haluat kyseisen merkin  näkyvän samalla kirjasinlajilla muun tekstin
kanssa, valitse merkit Normal text (Normaali teksti) -vaihtoehdoista.

Voit lisätä työhösi myös matemaattisia kaavoja. Nämä löydät valitsemalla Insert
(Lisää) –välilehdeltä Equation (Kaava) -kuvakkeen.



Tyylit | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/s-2-tekstinkasittely/tyylit/[17.9.2019 16.30.59]

TYYLIT

Tyyliksi kutsutaan muotoiluja (sisennykset, fontti, reunaviivat jne), jotka tallennetaan
yhteisellä nimellä. Tyylejä käytetään silloin, kun asiakirjoissa toistuu usein jokin tietty
tekstin muotoilu. Kun merkitset tekstin (esimerkiksi lista tai otsikko) tietyllä tyylillä,
tekstiin tulee automaattisesti kaikki kyseiselle tyylille asetetut muotoilut. Myöhemmin
voit muotoilla kaikkia samalla tyylillä merkattuja tekstejä yhdellä kertaa muuttamalla
kyseisen tyylin muotoiluja. Tyylien käyttö nopeuttaa asiakirjan muotoiluja ja pitää
asiakirjan ulkoasun yhtenäisenä.

Tekstinkäsittelyohjelmissa käytettyjä tyylejä ovat mm.:

    eri otsikkotasot: mm. Heading 1 (Otsikko 1) ja Heading 2 (Otsikko 2) -tyylit
    leipäteksti: varsinainen tekstikappaleiden tyyli
    kuvateksti: kuvien seliteteksteille on useimmiten – joskaan ei aina – omat
tyylinsä
    sisällysluetteloteksti: sisällysluettelolla on useimmiten oma tyylinsä.

Löydät tyylien muokkaustyökalut  Officen nauhavalikosta ryhmiteltynä Home
(Aloitus) -välilehdelle (ks. kuva alla).

KAPPALETYYLIT JA MERKKITYYLIT

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Tyylejä on kahta tyyppiä:

Kappaletyylit:  vaikuttavat koko kappaleeseen, esimerkiksi sisennykset ja
tasaukset. Kappaletyylit on merkitty  ¶ -symbolilla.
Merkkityylit: vaikuttavat valittuna olevaan tekstiin. Merkkityylit on merkitty a -
symbolilla.

Kappaletyyli vaikuttaa koko kappaleeseen (esimerkiksi sisennykset, rivikorkeus,
kirjasinlaji ja sen muotoilut). Tekstityyli vaikuttaa ainoastaan valittuna olevaan tekstiin
(esimerkiksi kirjasinlaji ja sen koko, väri, alleviivaukset ja erikoistehosteet).

Kun asetat kohdistimen tekstikappaleeseen, näet kappaleen käyttämän tyylin
muotoilutyökalurivin Styles (Tyylit) -ikkunassa, jonka saat auki napsauttamalla
työkaluryhmän oikeasta alakulmasta löytyvää painiketta tai vaihtoehtoisesti
näppäinyhdistelmällä Alt+Ctrl+Shift+S.

Jos haluat käyttää kappaletyyliä, klikkaa hiirellä haluamaasi kappaletta. Jos taas
haluat käyttää merkkityyliä, valitse tekstialue hiirellä. Tämän jälkeen voit vaihtaa tyylin
joko Tyylit-ikkunasta tai tyylivalikosta, jonka saat auki klikkaamalla Styles (Tyylit) -
työkaluryhmän oikeassa reunassa olevaa  painiketta:

Kun liikutat  hiirtä  valikossa näkyvien  tyylien päällä, näet miten tyyli vaikuttaisi
valittuna olevaan  tekstiin. Valitse sopiva tyyli napsauttamalla sitä valikossa. Alla
olevassa esimerkkikuvassa tekstistä on valittu sanat ”Hyvä kirjoittaja” ja kursori on
sen jälkeen viety Wordin  Subtle Emphasis (Hienovarainen korostus) -tyylin
päälle.
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Käytä pitkien asiakirjojen otsikoissa valmiita otsikkotyylejä. Voit hyödyntää niitä
myöhemmin jäsennyksessä ja sisällysluetteloissa. Jos otsikkotyylin muotoilu ei ole
 sopiva, voit muuttaa  sitä sellaiseksi kuin haluat.

Voit poistaa kaikki muotoilut valitulta alueelta napsauttamalla Styles (Tyylit) -
työkaluryhmän tyylivalikossa Clear Formatting (Poista muotoilut) tai Styles (Tyylit)
-ikkunassa Clear All (Poista kaikki).

OMAN TYYLIN LUOMINEN
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Tekstinkäsittelyohjelmissa on valmiina useita erilaisia tyylejä. Jos näistä tyyleistä ei
löydy tarkoitukseesi sopivaa, voit luoda oman tyylin. Tyylit tallentuvat muokkaamaasi
asiakirjaan.

Avaa asiakirja, johon haluat luoda uuden tyylin. Avaa sitten Styles (Tyylit) -ikkuna
napsauttamalla työkaluryhmän oikeassa alareunassa reunassa olevaa  painiketta.
Aloita uuden tyylin luominen klikkaamalla ruudun (ks. seuraava kuva) New Style
(Uusi tyyli) –painiketta.

Näytölle tulee uuden tyylin asetusikkuna (ks. seuraava kuva). Anna uudelle tyylille
Name (Nimi) ja valitse tyylin käyttökohde (kappale, merkki, taulukko tai lista).

Valitse tyylin perusta Style based on (Tyylin lähde) -luettelosta. Oletuksena jokaisen
kappaletyylin perustana on Normal-tyyli. Jos olet aiemmin tehnyt tyylin, joka sopisi
hyvin uuden tyylin pohjaksi, valitse kyseinen tyyli Style based on (Tyylin lähde) -
luettelosta.

Valitse Style for following paragraph (Seuraavan kappaleen tyyli) -luettelosta,
mikä tyyli tulee voimaan, kun painat Enter-näppäintä tällä tyylillä kirjoitetun
kappaleen lopussa. Esimerkiksi otsikkotyylin jälkeen tulee yleensä Normal-tyyli.

Jos haluat käyttää uutta tyyliä myös myöhemmin toisissa asiakirjoissa,
laita ruksi kohtaan New documents based on this template (Malliin
perustuvissa uusissa asiakirjoissa) -kohtaan. Tyyli tallentuu siihen
asiakirjan malliin, jota käytät tallennushetkellä. Jos et valitse em.
asetusta, tyyli on käytettävissä ainoastaan siinä asiakirjassa, jossa olet
luonut tyylin.
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Napsauta Format (Muotoilu) -painiketta, jotta ohjelma tuo näkyviin tyylin
muotoiluvaihtoehdot. Valitse ominaisuus, jota haluat muotoilla. Seuraavan kuvan
esimerkissä muotoillaan tekstikappaletta. Jos haluat muuttaa kappaleen asetuksia,
valitse Format (Muotoilu) -valikon Paragraph (Kappale).

Jos haluat tehdä myös muita muotoiluja, napsauta uudelleen ensimmäisen valikon
Format (Muotoilu) -painiketta ja valitse haluamasi ominaisuus.

New Style (Uusi tyyli) -valintaikkunassa näet, mikä on tyylin perusta ja minkälaisia
muutoksia perustana olevaan tyyliin verrattuna olet tehnyt. Hyväksy kaikki valinnat
OK-painikkeella. Nyt tyyli on valmis ja voit ottaa sen käyttöön Styles (Tyylit) -
ikkunasta (ohjelman oikeassa laidassa oleva ikkuna) tai nauhavalikon Styles (Tyylit)
-työkaluryhmän tyyliluettelosta.

TYYLIN MUOKKAAMINEN

Jos huomaat tyyliä käyttäessäsi, että kappaleiden muotoiluja tai asetuksia täytyy
muuttaa, tee muutos kappaleen tyyliin. Näin tekemäsi muutokset päivittyvät kaikkiin
tällä tyylillä muotoiltuihin kappaleisiin.
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Muokkaa tyyliä Styles (Tyylit) -ikkunassa napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
muokattavan tyylin päällä (ks. seuraava kuva). Valitse  Modify (Muokkaa). Näin saat
näkyviin sinulle jo tutun valintaikkunan, jossa voit muokata tyyliä. Hyväksy tekemäsi
muutokset OK-painikkeella.

Muokkauksen jälkeen kaikki kappaleet, joissa olet käyttänyt muokkaamaasi tyyliä,
saavat automaattisesti uudet muotoilut.

Huomaa, että tyylit eivät välttämättä siirry ohjelmaversiosta toiseen täysin
virheettömästi. Varaa aikaa tyylien muokkaukseen, kun avaat asiakirjasi toisessa
ohjelmaversiossa tai toisessa tekstinkäsittelyohjelmassa.

Voit muuttaa tyyliä myös suoraan asiakirjassa: tee muutokset
tekstikappaleeseen, jossa on käytetty muutettavaa tyyliä. Siirrä kohdistin
kappaleen sisälle ja avaa tehtäväruudusta muokattavan tyylin
pudotusvalikko ja valitse Update to Match Selection (Päivitä
vastaamaan valintaa)-vaihtoehto.Tätä muokkaustapaa voidaan käyttää
kaikkiin muihin tyyleihin paitsi Normal (Normaali) -tyyliin. Jos haluat
muuttaa sitä, muokkaa tyyliä tehtäväruudun kautta.

TYYLIN POISTAMINEN

Asiakirjassa on tiettyjä perustyylejä, joita et voi poistaa, mutta voit poistaa mm. kaikki
itse tekemäsi tyylit.

Poista tyyli klikkaamalla sitä hiiren kakkospainikkeella  Styles (Tyylit) -ikkunassa ja
valitse poista (Remove).
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YLÄ- JA ALATUNNISTEET

Ylätunnisteella (Header) ja alatunnisteella (Footer) tarkoitetaan tekstiä tai kuvaa,
joka tulostuu automaattisesti asiakirjan tai sen osan jokaisen sivun ylä- tai
alareunaan. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi logo ja yhteystiedot. Tällä sivulla
kerrotaan em. tunnisteiden käsittelystä Word-ohjelmassa.

YLÄ- TAI ALATUNNISTEEN LUOMINEN

Lisää Ylä- tai alatunniste  asiakirjaasi  valitsemalla nauhavalikon Insert (Lisää) -
välilehden Header & Footer (Ylä- ja alatunniste) -ryhmästä haluamasi vaihtoehto.
Valitse sitten avautuvasta listasta sopiva ylä- tai alatunniste tai sivunumeromalli.

Asiakirjan ylä- ja alaosiin ilmestyvät ylä- ja alatunnisterivit, jotka on erotettu muusta
asiakirjasta katkoviivoin. Alla olevassa kuvassa näet ylätunnisteen asetustilan.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

Lisää tunnisteeseen tuleva teksti tai grafiikka katkoviivoilla merkityn alueen sisälle.
Lisää päivämäärä tai sivunumerot  nauhavalikon Header & Footer Tools (Ylä- ja
alatunnistetyökalut) -välilehden painikeilla. Siirry takaisin normaaliin tilaan
klikkaamalla välilehden oikeassa reunassa olevaa Close Header and Footer (Sulje
ylä- ja alatunniste) -painiketta.

TUNNISTEIDEN MUOKKAAMINEN

Ylä- ja alatunnisteet näkyvät näytöllä vaaleanharmaana joka sivulla. Kun haluat
muokata ylä- tai alatunnistetta, kaksoisklikkaa tunnistetta. Tee  sitten tunnisteeseen
haluamasi korjaukset ja poistu muokkaustilasta kaksoisklikkaamalla jotakin muuta
asiakirjan kohtaa.

TUNNISTEEN POISTAMINEN

Kun haluat poistaa tunnisteen, avaa tunnistekenttä ja valitse koko tunnisteen sisältö.
 Paina sitten näppäimistön Delete-painiketta ja poistu lopuksi muokkaustilasta
kaksoisklikkaamalla asiakirjaa tekstin päällä.

Löydät valmiita tunnistemalleja Ylä- ja alatunniste -työkalurivin Header– ja Footer
(Ylä- ja alatunniste) -painikkeista avautuvista luetteloista.  Kokeile!
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SIVUNUMEROINTI JA SISÄLLYSLUETTELO

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista asioista:

Sivunumerointi
Sivunumerointi vain osaan asiakirjasta
Sisällysluettelo

Tekstinkäsittelyohjelmalla voit yleensä lisätä asiakirjaan automaattisesti erilaisia osia,
kuten sivunumeroinnin ja sisällysluettelon. Tällä sivulla kerrotaan näiden
toimintojen käytöstä. Ohjeet on laadittu Microsoft Wordille, mutta esitellyt asiat
toimivat samalla periaatteella muissakin tekstinkäsittelyohjelmistoissa.

Katso tästä sisällysluettelon tekemisen perusteita esittelevä demovideo!

SIVUNUMEROINTI

Lähes kaikki tekstinkäsittelyohjelmat osaavat luoda asiakirjaan automaattisesti
sivunumerot. Älä siis kirjoita sivunumeroita käsin!

SIVUNUMERON LISÄÄMINEN

Valitse nauhavalikon Insert (Lisää) -välilehti. Valitse Page number (Sivunumero)
kohdasta Header & Footer (Ylä- ja alatunniste). Valitse, mihin kohtaan haluat lisätä
sivunumerot (sivun ylä- tai alareuna, sivun marginaali tai sivun kohta, jossa kursori on
valintahetkellä). Siirrä hiiren kursori halutun kohdan ylle ja valitse avautuvasta
alivalikosta haluamasi malli valmiista vaihtoehdoista.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/demot/Office2016_TOC_fi/
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Jos et halua numerointia ensimmäiselle sivulle, lisää valinta Different First Page
(Erilainen ensimmäinen sivu) -valintaruutuun Header & Footer Tools (Ylä- ja
alatunnistetyökalut) -välilehdellä, joka ilmestyy nauhavalikkoon, kun asiakirjan ylä-
ja alatunnisterivit ovat näkyvissä. Lisää tietoa ylä- ja alatunnisteista löydät täältä.

SIVUNUMERON POISTAMINEN

Asiakirjan sivunumero sijaitsee ylä- tai alatunnisteessa riippuen siitä, lisäsitkö sen
sivun ylä- vai alareunaan. Jos haluat poistaa edellä kuvatulla tavalla lisätyn
sivunumeron, tee näin:

1. Siirry kyseiseen tunnisteeseen. Sivunumero on siellä tekstikehyksessä.
2. Napsauta kehys valituksi.
3. Poista se Delete-näppäimellä.

Lisää tietoa sivunumeroiden lisäämisestä eri tekstinkäsittelyohjelmilla ja

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25904
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ohjeet sivunumeroinnin aloittamiseksi muulta kuin ensimmäiseltä sivulta
löydät Helpdesk-sivustolta.

SIVUNUMEROINTI VAIN OSAAN ASIAKIRJASTA

Voit tehdä sivunumeroinnin vain osaan asiakirjaa, jos jaat asiakirjan osiin.
Esimerkiksi proseminaarissa tai gradussa sivunumeroita ei useimmiten lisätä
kansilehteen eikä sisällysluetteloon, vaan ainoastaan varsinaiseen leipätekstiin.

Kun haluat jakaa asiakirjan osiin, tee näin:

Poista ensin aiempi sisällysluettelo, jos asiakirjassasi on sellainen.
Vie kursori sen sivun loppuun, joka on viimeinen, johon et halua näkyvää
sivunumerointia. Tässä esimerkissä siis sisällysluettelon jälkeen. Lisää tähän
kohtaan osanvaihto Layout (Asettelu) -valikosta.
Valitse vaihtoehto, jossa seuraava osa alkaa seuraavalta sivulta (Breaks >
Section Breaks > Next Page, Vaihdot > Osanvaihdot > Seuraava sivu).

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3272
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Siirrä kursori sille sivulle, jolta haluat sivunumeroinnin alkavan. Avaa alatunniste
kaksoisklikkaamalla sivun alamarginaalia. Varsinainen teksti menee harmaaksi
ja alatunnistetta voi muokata.
Teksti Same as previous (Sama kuin edellinen) kertoo, että alatunniste jatkuu
kuten edellisessä osiossa.
Napsauta valikossa tekstiä Link to Previous (Linkitä edelliseen).
Oikeasta alakulmasta on nyt kadonnut teksti Same as Previous (Sama kuin
edellinen). Kappaleen sivunumeroinnin voi nyt tehdä riippumatta aiemman
kappaleen numeroinnista.

Jos sinun pitää lisätä työhösi kansilehti, useita erilaisia sivunumerointeja
tai esimerkiksi sivunumeroinnin ulkopuolelle jääviä sisällysluetteloita,
toisistaan irrotetut osanvaihdot (section breaks) ovat avain niiden
luomiseen!

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällysluettelon lisääminen on helppoa, jos ja kun olet muotoillut kaikki asiakirjan
otsikot ohjelman otsikkotyyleillä (Heading 1, Heading 2 jne). Kun luot
sisällysluettelon, ohjelma etsii ko. tyyleillä muotoillut otsikot ja laatii sisällysluettelon
niiden perusteella.

Tekstinkäsittelyohjelmissa on valmiina erilaisia muotoiluja sisällysluetteloille. Voit
muuttaa sisällysluettelon ulkoasua muokkaamalla sisällysluettelon tyylejä.
Sisällysluettelon tyylit on yleensä nimetty TOC 1:stä TOC 9:ään: tyylin nimi tulee
Table of Contents -sanoista ja numero otsikkotasosta.

Jos teet muotoiluja suoraan sisällysluetteloon, ne häviävät, kun
seuraavan kerran päivität sisällysluettelon. Käytä tästä syystä aina tyylejä,
kun haluat muokata sisällysluettelon ulkoasua.

VALMIIN SISÄLLYSLUETTELON LISÄÄMINEN

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/o2016_sameasprevious.jpg
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Siirrä kohdistin siihen kohtaan, johon haluat sisällysluettelon. Yleensä se luodaan
omalle tyhjälle sivulleen asiakirjan alkuun. Voit luoda uuden tyhjän sivun asiakirjaan
viemällä kursorin sen alkuun ja valitsemalla Insert (Lisää) -välilehdeltä Blank page
(Tyhjä sivu).

Avaa References (Viittaukset) -välilehti. Valitse Table of Contents
(Sisällysluettelo) -ryhmästä kuvake Table of Contents (Sisällysluettelo). Valitse
sopiva sisällysluettelomalli.

SISÄLLYSLUETTELON MUOKKAAMINEN

Kun olet lisännyt sisällysluettelon, voit muokata siitä haluamasi kaltaisen
napsauttamalla sisällysluettelovalikossa Custom Table of Contents (Mukauta
sisällysluetteloa).

Näytölle avautuu alla olevan kuvan mukainen valintaikkuna.  Muokkaa
sisällysluettelon ulkoasu haluamasi kaltaiseksi. Preview (Esikatselu) -ruuduissa
näet, miltä eri vaihtoehdot näyttävät.

Ikkunan alareunassa voit määritellä asetukset sivunumeroinnille, sisällysluetteloon
tulevien otsikkotasojen määrän ja käytettävän täytemerkin.

Jos haluat muokata sisällysluettelon ulkoasun kokonaan itse, valitse ikkunasta
vaihtoehto From template (Mallista). Klikkaa sitten Modify (Muokkaa) -painiketta,
niin näytölle tulee Style (Tyyli) -valintaikkuna. Kyseisessä ikkunassa voit määritellä,
mitä kirjasinlajeja ym. muotoiluja sisällysluettelossa käytetään. Hyväksy kukin muutos
napsauttamalla OK-painiketta ja hyväksy myös asetukset napsauttamalla
OK-painiketta. Ohjelma luo sisällysluettelon valitsemaasi kohtaan.
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Huomaa, että sisällysluettelo on luotava siihen asiakirjaan, jossa varsinainen teksti
sijaitsee. Muutoin sisällysluettelon päivitys ei toimi.

SISÄLLYSLUETTELON PÄIVITTÄMINEN

Sisällysluettelo ei päivity yleensä automaattisesti. Kun myöhemmin lisäät tai poistat
asiakirjan tekstiä, on sinun päivitettävä sisällysluettelo.

Word-ohjelmassa päivitys tapahtuu klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella
sisällysluettelon päällä ja valitsemalla avautuneesta pikavalikosta Update Field
(Päivitä kenttä) -komento. Jos olet lisännyt asiakirjaasi uusia otsikoita tai muuttanut
niitä, valitse alla olevan kuvan alempi vaihtoehto. Muussa tapauksessa yleensä riittää
ylempi vaihtoehto eli pelkkä sivunumeroiden päivitys. Hyväksy päivitys OK-
painikkeella.
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VIITTEET JA LÄHDELUETTELO

Tieteellisissä asiakirjoissa tarvitaan usein erilaisia lähdeviitteitä. Voit tehdä viitteet
joko alaviitteinä (Footnote) tai loppuviitteinä (Endnote). Alaviite tulee asiakirjan
sivun alareunaan, loppuviite puolestaan tulee asiakirjan loppuun.

Noudata koulutusohjelmasi tai tieteenalasi suosituksia niin akateemisten viittausten
merkintätavassa (tunnettu myös viittausstandardeina ja tyylioppaina),
lähdeluettelossa kuin viitteidenhallinnan työkaluissa. Viittausten ja luetteloiden
merkintätapoja on säädelty yleensä melko tiukasti. Saat lisätietoa vaadittavista
merkintätavoista (esim. MLA, APA jne.) kunkin kurssin vastuuopettajalta, tai
mahdollisesti koulutusohjelman yhteisistä ohjeista.

Viitteiden hallintaan on olemassa erillisiä ohjelmia kuten RefWorks, mutta tässä
materiaalissa esimerkkinä on käytetty Wordin omaa viitteidenhallintaa.

Etenkin isommissa akateemisissa lopputöissä väärän tai epäyhtenäisen
viittausten merkintätavan käyttäminen on lähes aina moitittavaa. Varmista
siis aina, että käytät sopivaa tapaa johdonmukaisesti kussakin työssäsi!

ALA- TAI LOPPUVIITTEEN LISÄÄMINEN

Ala- ja loppuviitteitä käyttämällä lisäät asiakirjasi tekstin joukkoon numeron, joka
viittaa joko sivun alalaidassa tai asiakirjan lopussa olevaan selitteeseen.

VIITTEEN LISÄÄMINEN

Viemällä kohdistin siihen paikkaan, johon haluat lisätä viitemerkin. Valitse

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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nauhavalikon References (Viittaukset) -välilehden Footnotes (Alaviitteet) -
ryhmästä joko Insert Footnote (Lisää alaviite) tai Insert Endnote (Lisää
loppuviite). Ohjelma lisää valitsemaasi kohtaan ala- tai loppuviitteen
oletusasetuksilla.

Jos haluat muuttaa viitteiden oletusasetuksia (esim. viitteiden numeroinnin
roomalaisesta tavalliseksi), napsauta työkaluryhmän oikeassa alakulmassa olevaa
nuoli-ikonia. Näytölle avautuu alla olevan kuvan mukainen ikkuna. Valitse Footnotes
(Alaviitteet) tai Endnotes (Loppuviitteet). Määritä pudotusvalikosta viitteen
sijaintipaikka ja Format (Muoto) -kohdasta haluamasi numeroinnin muoto.
Numbering (Numerointi) -kohdasta voit valita, onko numerointi jatkuvaa vai
vaihtuuko se asiakirjan eri osissa. Hyväksy valintasi OK-painikkeella.

Kun olet antanut tarvittavat tiedot, ohjelma lisää viitteen numeron tekstiin ja siirtää
kohdistimen numeron viereen. Kirjoita sitten viitteeseen tuleva teksti. Tekstissä
viitekohta näkyy seuraavasti:
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Sivun alareunassa viitteen selite näkyy seuraavasti:

Valikossa tekemäsi muutokset jäävät voimaan, ja voit sen jälkeen lisätä ala- ja
loppuviitteitä asiakirjaasi käyttämällä nauhavalikon pikapainikkeita.

VIITTEEN POISTAMINEN

Kun haluat poistaa alaviitteen, valitse tekstin seassa olevan viitemerkki (ks. yllä oleva
punaisella ympyrällä merkitty kohta) ja paina näppäimistöstä delete-painiketta.

LÄHDELUETTELO

Voit luoda lähdeluettelon kun asiakirjassasi on vähintään yksi kirjallisuuslähde. Lisää
siis ensin lähteet. Kun olet kerran lisännyt lähteet, voit käyttää niitä myös muissa
töissäsi!

LÄHTEEN LISÄÄMINEN

Avaa Wordin References (Viittaukset) -välilehti. Valitse Citations &
Bibliography (Viitteet ja lähdeluettelo) -ryhmän Style (Tyyli) -valikosta
sopiva tyylistandardi.

Klikkaa viitattavan lauseen tai kappaleen lopussa tekstissä.
Klikkaa Citations & Bibliography (Viitteet ja lähdeluettelo) -ryhmän Insert
citation (Lisää lainaus) -nappia.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

Lisää seuraavaksi lähde klikkaamalla Add New Source (Lisää uusi lähde).
Voit täydentää lähteen tietoja valitsemalla Type of source (Lähteen tyyppi) -
listasta sopivan kohteen ja täyttämällä vaadittavat taustatiedot oikeisiin kohtiin.

LÄHDELUETTELON LISÄÄMINEN

Kun sinulla on ainakin yksi lähde, voit luoda lähdeluettelon.

Vie kohdistin sinne, mihin haluat luoda lähdeluettelon. Luonnollisin paikka on yleensä
tyhjä sivu asiakirjan lopussa.

Klikkaa Citations & Bibliography (Viitteet ja lähdeluettelo) -ryhmän
Bibliography (Lähdeluettelo) -nappia.

Klikkaa Insert bibliography (Lisää lähdeluettelo) -nappia, ja valitsemasi
standardin mukainen lähdeluettelo ilmestyy valittuun kohtaan.
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TAULUKOT

Lähes kaikissa tekstinkäsittelyohjelmissa on toiminto, jolla voit luoda taulukkoja
(Table). Voit luoda taulukon joko ohjelman taulukko-toiminnolla tai piirtämällä
taulukon toisessa ohjelmassa ja tuomalla taulukon sitten tekstinkäsittelyohjelmaan.
Huomaa, että voit useimmiten luoda myös sisäkkäisiä taulukoita.

TAULUKON LUOMINEN

Vie kohdistin siihen paikkaan, johon haluat lisätä taulukon. Klikkaa Insert (Lisää) -
välilehden Table (Taulukko) -painiketta ja valitse kuinka monta saraketta ja riviä
haluat taulukkoon:

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Määritystesi mukainen taulukko ilmestyy asiakirjassi:

Kirjoita taulukkoon haluamasi tiedot. Voit liikkua solusta toiseen näppäimistön nuoli-
ja sarkainnäppäimillä.

Voit siirtyä taulukon sisällä näppäimistön avulla:
Nuolinäppäimet: siirry pysty- tai vaakasuunnassa
Vaihto + Sarkain: siirry edelliseen soluun
ALT + Home: siirry rivin ensimmäiseen soluun
ALT + End: siirry rivin viimeiseen soluun
ALT + Page Up: siirry sarakkeen 1. soluun
ALT + Page Down: siirry sarakkeen viimeiseen soluun
Enter: aloita uusi kappale solun sisällä
Sarkain viimeisen rivin lopussa: lisää uusi rivi.

TAULUKON SIIRTÄMINEN
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Voit siirtää taulukkoa helposti paikasta toiseen raahaamalla sitä taulukon
vasemmassa yläkulmassa olevasta siirtokahvasta. Siirtokahva tulee näkyviin, kuin
viet hiiren osoittimen taulukon päälle.

TAULUKON KOON MUUTTAMINEN

Taulukon koonmuuttokahvalla voit muuttaa taulukon kokoa ilman, että rivien ja
sarakkeiden ominaisuudet muuttuvat. Koonmuuttokahva tulee näkyviin, kun viet
hiiren osoittimen taulukon oikean alakulman päälle.

TAULUKKOKOHTEIDEN VALITSEMINEN

Kun haluat muokata taulukkoa, valitse ensin se taulukon osa, johon kohdistat
muokkauksen:

Tehtävä Toimintatapa

Solun valitseminen Klikkaa solun vasenta reunaa

Rivin valitseminen Klikkaa rivin vasemmalla puolella

Sarakkeen valitseminen Klikkaa sarakkeen yläpuolella

Useiden solujen, rivien tai sarakkeiden
valitseminen

Vedä hiirellä solun, rivin tai
sarakkeen yli.

RIVIEN TAI SARAKKEIDEN LISÄÄMINEN

Valitse joko
a) rivi, jonka yläpuolelle haluat lisätä uuden rivin tai
b) sarake, jonka vasemmalle puolelle haluat lisätä uuden sarakkeen.
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Valitse nauhavalikko Table Tools (Taulukkotyökalut) -valikosta Layout (Asettelu) -
välilehti. Valitse avautuvan valikkonäkymän ryhmästä Rows & Columns (Rivit ja
sarakkeet) taulukon suunta, johon haluat lisätä rivejä tai sarakkeita.

Voit lisätä uuden rivin taulukon loppuun myös painamalla sarkainta taulukon
viimeisessä solussa.

RIVIEN JA SARAKKEIDEN POISTAMINEN

Valitse poistettavat rivit tai sarakkeet ja valitse Layout (Asettelu) -välilehdeltä Delete
(Poista) ja sen alivalikosta Rows (Rivejä) tai Columns (Sarakkeita).

SOLUJEN YHDISTÄMINEN JA JAKAMINEN

Jos haluat yhdistää rivin tai sarakkeen soluja yhdeksi soluksi, valitse yhdistettävät
solut. Valitse sitten Table Tools (Taulukkotyökalut) -valikon Layout (Asettelu) -
välilehdeltä Merge Cells (Yhdistä solut).

Kun haluat jakaa rivin tai sarakkeen solun moneksi soluksi, valitse jaettava solu.
Valitse sitten Layout (Asettelu) -välilehdeltä Split Cells (Jaa solut). Määrittele,
kuinka moneen riviin tai sarakkeeseen haluat jakaa em. solun (ks. seuraava kuva).
Hyväksy OK -painikkeella.

Jos haluat jakaa koko taulukon kahtia, valitse katkaistava kohta ja napsauta sitten
Layout (Asettelu) -välilehdellä Split Table (Jaa taulukko).

SARAKELEVEYDEN MUUTTAMINEN
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Kun haluat muuttaa sarakkeen leveyttä, vie hiiren osoitin sarakkeen reunan päälle.
Tällöin osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi (ks. seuraava kuva). Paina hiiren
painike pohjaan ja venytä sarake sopivan levyiseksi.

Voit muuttaa sarakkeen leveyden myös tiettyyn mittaan valitsemalla sarakkeet ja
napsauttamalla tämän jälkeen Layout (Asettelu) -välilehden Cell Size (Solun koko)
-työkaluryhmän oikeassa alakulmassa olevaa nuolipainiketta. Siirry avautuneen
ikkunan Column (Palsta) -välilehdelle ja kirjoita haluamasi sarakeleveys Preferred
width (Ensisijainen leveys) -ruutuun.

Joskus taulukon viimeinen sarake menee sivun reunan yli, etkä näin ollen voi
kaventaa sitä sen oikeasta reunasta. Valitse tällöin sarake ja määritä se
kapeammaksi edellä kuvatun valintaikkunan kautta!

RIVIN KORKEUDEN MUUTTAMINEN

Kun haluat muuttaa taulukon rivin korkeutta, vie hiiren osoitin sen rivin alareunaan,
jonka korkeutta haluat muuttaa. Osoittimen muuttuessa kaksipäiseksi nuoleksi paina
hiiren ykköspainike pohjaan ja muuta rivikorkeus haluamaksesi.

Voit muuttaa rivin korkeuden myös tiettyyn mittaan valitsemalla rivit ja napsauttamalla
tämän jälkeen Layout (Asettelu) -välilehden Cell Size (Solun koko) -työkaluryhmän
oikeassa alakulmassa olevaa nuolipainiketta. Avautuvan ikkunan eri välilehdillä voit
tehdä mm. seuraavia asioita:

Row (Rivi) -välilehti: voit määrittää rivin korkeuden. Allow row to break
across pages (Salli rivijako seuraavalle sivulle) -kohdassa voit määrittää,
saako sivunvaihto tulla keskelle solua.
Table (Taulukko) -välilehti: voit määrittää taulukon vasemman reunan tarkan
sijainnin Indent from left (Sisennys vasemmalta) -kohdassa.
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Kohdassa Alignment (Tasaus) voit määritellä taulukon sijainnin
vaakasuunnassa joko Left (Vasemmalle) , Center (Keskelle) tai Right
(Oikealle).

TAULUKON MUOTOILUT

Voit muotoilla taulukkoja tyylien avulla, mutta voit käyttää taulukon tietojen
muotoiluun myös lähes kaikkia Home (Aloitus) -välilehden Font (Fontti) ja
Paragraph (Kappale) -työkaluryhmien painikkeita sekä Font (Fontti) -valintaikkunan
toimintoja. Valitse aina ensin ne solut, rivit tai sarakkeet, joihin haluat muotoilun.

MERKKIMUOTOILUT

Tee merkkimuotoilut Home (Aloitus) -välilehden Font (Fontti)-työkaluryhmän
painikkeiden avulla.

TASAUKSET

Muuttaaksesi taulukon solujen tasausta (Alignment) klikkaa hiiren
kakkospainikkeella valitun taulukon päällä ja valitse avautuneen ikkunasta Cell
Alignment (Solujen tasaus) -komento. Valitse haluamasi tasaus. Näin saat
määriteltyä tekstin tasauksen solun sisällä sekä vaaka- että pystysuunnassa.

REUNAVIIVAT JA VARJOSTUS

Voit muotoilla taulukon reunaviivoja valitsemalla taulukosta muotoiltavan alueen ja
klikkaamalla Table Tools (Taulukkotyökalut) -valikon Design (Rakenne) -
välilehdeltä löytyvän Borders (Reunat) -painikkeen oikealla puolella olevaa nuolta.
Ohjelma tuo tällöin näkyviin eri reunaviivavaihtoehdot (ks. seuraava kuva). Valitse
haluamasi reunaviiva hiirellä. Jos haluat poistaa reunaviivat valitulta alueelta, valitse
järjestyksessään alarivin 2. painike. Kun poistat taulukon reunaviivat, ohjelma jättää
näkyviin kuitenkin harmaat reunat solujen ympärille. Tämä sen vuoksi, että hahmotat
taulukon rakenteen. Nämä viivat eivät tulostu.
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Monipuolisempia reunaviivamäärityksiä pääset tekemään valintaikkunan kautta:
valitse ensin muotoiltavat solut. Avaa tämän jälkeen Table Tools
(Taulukkotyökalut) -valikon Design (Rakenne) -välilehti ja napsauta Draw Borders
(Reunaviivat) -työkaluryhmän oikeassa alareunassa olevaa nuolipainiketta. Saat
näkyviin seuraavan valintaikkunan, jossa voit tehdä haluamasi muotoilut.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Valitse Style (Tyyli) -luettelosta haluamasi tyyli, Color (Väri) -luettelosta viivan väri
sekä Width (Leveys) -kohdasta vielä viivan leveys. Preview (Esikatselu) -ruudussa
oleva alue kuvaa valitsemaasi taulukon aluetta. Klikkaa sitä kohtaa, johon haluat
valitsemiesi määritysten mukaisen viivan. Kun olet määrittänyt kaikki tarvittavat viivat,
hyväksy määritykset OK -painikkeella.

Reunaviivoilla muotoilet kätevästi asiakirjan muitakin osia kuin pelkästään
taulukoita: reunaviivoja voit lisätä mm. sarkainluetteloihin, otsikohin ja
kappaleisiin.

TAULUKKOTYYLIT

Voit halutessasi viimeistellä taulukon ulkoasun käyttämällä jotakin Wordin valmiista
taulukkotyyleistä. Avaa  Table Tools (Taulukkotyökalut) -valikosta Design
(Rakenne) -välilehti. Napsauta sitten Table Styles (Taulukkotyylit) -työkaluryhmän
oikeassa alakulmassa olevaa painiketta (ks. kuva alla). Ruudulle avautuu lista
erilaisista valmiista tyylimalleista. Näet tyylin vaikutuksen taulukkoosi, kun liikutat
hiirtä kunkin valikon tyylin yllä. Valitse  haluamasi tyyli napsauttamalla sitä hiiren
ykköspainikkeella.
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KUVIEN KÄYTTÖ

Tällä sivulla kerrotaan kuvien käytöstä tekstinkäsittelyasiakirjassa. Käsitellyt asiat:

Kuvien tuontitavat
Tekstin rivittäminen kuvan ympärille
Kuvan siirtäminen
Kuvan koon muuttaminen ja kuvan rajaaminen

KUVIEN TUONTITAVAT

Voit liittää kuvia asiakirjoihin lähes kaikilla tekstinkäsittelyohjelmilla. Muista kuitenkin 
seuraavat seikat:

Jos käytät verkosta löytämääsi kuvaa, muista kuvan alkuperäisen omistajan
tekijänoikeudet!
Kuvatiedostot kasvattavat asiakirjan tiedostokokoa ja täten yleensä myös
asiakirjan muokkaaminen hidastuu: isot kuvat kannattaa liittää asiakirjaan vasta
muokkauksen loppuvaiheessa.
Kuvan tuontitapa vaikuttaa useissa tekstinkäsittelyohjelmissa kuvan laatuun:
kokeile eri tuontitapoja ja varmista kuvan laatu näytöltä ennen tulostamista
(aiheesta lisää tuonnempana).
Tekstinkäsittelyohjelma EI ole kuvankäsittelyohjelma: muokkaa kuvat
käyttökelpoisiksi kuvankäsittelyohjelmassa ennen kuvien tuontia
tekstinkäsittelyohjelmaan.

Voit liittää kuvan asiakirjaan useimmissa tekstinkäsittelyohjelmissa monilla eri tavoin,
esimerkiksi:

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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1. tuomalla kuvan leikepöydän kautta tai
2. tuomalla kuvan asiakirjaan tiedostosta (esimerkiksi JPEG-kuvatiedostosta).

KUVAN LISÄÄMINEN LEIKEPÖYDÄN KAUTTA

Kuvan kopiointi leikepöydälle on helppoa, ja kuvan siirto leikepöydältä
tekstinkäsittelyohjelmaan tapahtuu samalla tavalla kuin esimerkiksi tekstin siirto
ohjelmasta toiseen. Huomaa kuitenkin seuraavat asiat:

Leikepöydän kautta kuvassa ei useimmiten siirry aivan kaikki kuvatiedostoa
koskeva data (esimerkiksi kuvatiedoston resoluutio- ym. tiedot)
Joskus voi käydä niin, että kuvasta tulee hyvin sumea. Kokeile tällöin Paste
(Liitä) -toiminnon sijaan Paste as (Liitä määräten) -toiminnon erilaisia
vaihtoehtoja: esimerkiksi. laitteistosta riippumatonta bittikarttaa eli DIB (Device
Independent Bitmap).

KUVAN LISÄÄMINEN TIEDOSTOSTA

Kuvan tuonti tiedostosta ehkäisee monenlaisia ongelmia, kuten tulostuksen aikaisia
kuvan resoluutioon liittyviä kuvan pienenemis- ja suurenemisongelmia.

Voit lisätä erillisen kuvatiedoston Wordissa valitsemalla nauhavalikon Insert (Lisää) -
välilehden Illustrations (Kuvat) työkaluryhmästä Picture (Kuva) –komennon. Etsi
kuva lisäämisikkunassa (ks. alla oleva kuva) ja liitä se Insert (Liitä) -painikkeella.



Kuvien käyttö | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/s-2-tekstinkasittely/kuvien-kaytto/[17.9.2019 16.31.47]

RUUTUKAAPPAUS

Voit “ottaa kuvan” näyttösi sisällöstä niin, että kuva siirtyy leikepöydälle, josta voit
liittää sen  eri ohjelmiin. Tämä on erittäin hyödyllinen toiminto mm. silloin, kun haluat
liittää kuvan tietystä ohjelmasta asiakirjaan – tai jos  saat ruudullesi virheilmoituksen,
jonka haluat lähettää  Helpdeskiin.

1. Koko näytön kuvan kaappaus => paina näppäimistön Print Screen -näppäintä.
2. Näytöllä olevan, valitun (aktiivisen) ikkunan kuvan kaappaus => paina

näppäimistöltä ALT + Print Screen.

Liitä kuva Liitä tai Liitä määräten komennolla.

TEKSTIN RIVITTÄMINEN KUVAN YMPÄRILLE

Tekstinkäsittelyohjelmat (mm. Word) liittävät kuvan asiakirjaan yleensä käyttämällä
oletusasetusta, jossa kuva on tekstin tasossa. Tämän voi olla hankalaa asiakirjan
taiton kannalta, koska kuvan lisättyäsi et voi siirtää sitä raahaamalla haluamaasi
paikkaan. Tekstinkäsittelyohjelmat siis käsittelevät kuvaa kuin mitä tahansa
kirjoitusmerkkiä, joten kuva siirtyy tekstin mukana.

Voit itse määrittää, siirtyykö kuva tekstin mukana vai onko kuva irrallinen, sivulla
“kelluva” elementti. Jos haluat rivittää tekstin kuvan ympärille Word-ohjelmassa,
klikkaa ensin kuvaa. Valitessasi asiakirjaan tuodun kuvan nauhavalikkoon ilmestyy
valikko Picture Tools (Kuvatyökalut). Napsauta tämän valikon Arrange (Järjestä)
työkaluryhmästä löytyvää Wrap Text (Tekstin rivitys) -painiketta (ks. alla oleva
kuva) ja valitse haluamasi rivitystapa.
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In line with text (Tekstin tasossa) -rivitystapa tekee kuvasta ikään kuin yhden
suuren merkin kirjainten joukkoon. Tämä on hyvä vaihtoehto suurille kuville, joiden
reunojen ulkopuolelle ei mahdu tekstiä. Muut vaihtoehdot joko kierrättävät tekstin
kuvan ympärille, tuovat kuvan tekstin päälle tai vievät kuvan tekstin taakse. Kun
valitset jonkin näistä vaihtoehdoista, pystyt siirtämään kuvaa vapaasti tekstin sisällä.
Yllä olevan kuvan esimerkissä on valittu Tight (Tiukka) -rivitystapa, jonka
käyttämisestä näet esimerkin alla olevassa hiiri-kuvassa:

KUVAN SIIRTÄMINEN

Voit siirtää kuvan asiakirjan sisällä kappaleesta toiseen valitsemalla kuvan ensin
hiirellä ja raahaamalla kuvan sitten haluamaasi kohtaan asiakirjassa.

Kuvan siirtämisessä sinun on tärkeää osata tekstin rivittymismäärityksten
muuttaminen. Jos kuva on määritetty samalle tasolle tekstin kanssa, voit siirtää sitä
ainoastaan tekstin sisällä. Kun käytät muita vaihtoehtoja, voit raahata kuvaa vapaasti
tekstin sisällä. Jos haluat siirtää kuvan esimerkiksi asiakirjan marginaalialueelle,
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valitse rivitystavaksi In front of text (Tekstin päällä).

KUVAN KOON MUUTTAMINEN

Voit muuttaa kuvan kokoa joko a) hiirellä kuvan reunoista käsin vetämällä, b)
tekemällä kokoon liittyviä valintoja tekstinkäsittelyohjelman valintaikkunan kautta tai
c) tekemällä kuvakoon muutokset kuvankäsittelyohjelmassa (yleensä lopputuloksen
kannalta paras vaihtoehto).

Huomaa, että kuvan suurentaminen ei tuo kuvaan lisää
kuvainformaatiota, joten sen laatu voi kärsiä huomattavastikin. Samoin
kuvan viemä levytila ei vähene, jos vain pienennät sitä näytöllä
reunuksista siirtämällä. Lisätietoa kuvien käyttämisestä eri ohjelmissa.

KOON MUUTTAMINEN HIIREN AVULLA

Voit muuttaa kuvan kokoa joko

1. vetämällä hiirellä kuvan reunoista
2. tekemällä kokoon liittyviä valintoja tekstinkäsittelyohjelman valintaikkunan

kautta tai
3. tekemällä kuvakoon muutokset kuvankäsittelyohjelmassa (yleensä

lopputuloksen kannalta paras vaihtoehto).

Kuvan koon muuttaminen hiirellä on helppo tapa suurentaa tai pienentää kuvaa,
mutta jos haluat kuvasi määrämittaiseksi, tee muutos valintaikkunasta käsin.

KOON MUUTTAMINEN VALINTAIKKUNASSA

Klikkaa  kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse avautuneesta valintaikkunasta
Size (Koko). Kirjoita avautuvaan ikkunaan haluamasi Height (Korkeus) ja / tai
Width (Leveys). Jos kirjoitat ainoastaan korkeuden tai leveyden, toinen arvo muuttuu
automaattisesti samassa suhteessa.

Voit  muuttaa kuvan kokoa myös Scale (Skaalaus) -ruudusta. Kuva suurenee, jos
valitset arvoksi yli 100%. Jos valitset arvoksi alle 100%, kuva pienenee.

Voit myös syöttää kuvalle haluamasi koon Picture Tools (Kuvatyökalut) -valikon
Size (Koko) -työkaluryhmän kenttiin (ks. kuva alla).

KUVAN RAJAAMINEN

Kuva kannattaa yleensä rajata valmiiksi ennen kuin tuot sen
tekstinkäsittelyohjelmaan.. Voit kuitenkin rajata kuvaa jälkikäteen myös

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25894
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

Oikean työkalun valinta eri tilanteissa

Luvun S.1 harjoitukset

S.2 Tekstinkäsittely

tekstinkäsittelyohjelmassa.

Rajaaminen ei todellisuudessa poista rajaamaasi aluetta, vaan piilottaa sen
näkyvistä. Rajaa kuva näin:

1. valitse kuva aktiiviseksi, jotta ohjelma tuo näkyviin Picture Tools
(Kuvatyökalut) -valikon.

2. Napsauta Size (Koko) -työkaluryhmän Crop (Rajaa) -painiketta
3. rajaa kuvaa sen koonmuuttokahvoista ikään kuin pienentäisit sitä.

Lisää tietoa kuvankäsittelystä löydät lisälukemistosta.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/kuvien-kasittely-tietokoneella/
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KIELIASETUKSET, TAVUTUS JA OIKOLUKU

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista tekstinkäsittelyyn liittyvistä toiminnoista:

kieliasetukset
tavuttaminen
oikoluku
automaattiset korjaus- ja muotoilutoiminnot

ASIAKIRJAN KIELIASETUKSET

Tekstinkäsittelyohjelmat tunnistavat useimmiten automaattisesti eri kieliä riippumatta
siitä, minkä kielinen itse tekstinkäsittelyohjelma on. Lisäksi voit asentaa
tekstinkäsittelyohjelmiin lisää kielitiedostoja vakiona olevien kielitiedostojen ohelle.
Kielitiedostoja käytetään tekstin oikolukuun ja kieliasun tarkistamiseen.

Word-ohjelmassa löydät eri kielivaihtoehdot avaamalla nauhavalikon Review
(Tarkista) -välilehden. Valitse asiakirjasi kieli napsauttamalla Language (Kieli) -
työkaluryhmästä Set Proofing Language (Määritä oikoluvun kieli) -painiketta.
Käytössäsi olevat kielet näkyvät merkittyinä valintaikkunan kieliluettelossa. Kun
valitset oikean kielen, oikolukuohjelma sekä muut kieliasun tarkistamisen työkalut
osaavat käyttää oikeaa kohdekieltä. ABC-ikoni kielen vasemmalla puolella tarkoittaa,
että Wordiin on asennettu oikolukuohjelma kyseiselle kielelle.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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ASIAKIRJAN TAVUTTAMINEN

Voit tavuttaa asiakirjan automaattisella tavutustoiminnolla tai määrittää itse kaikkien
tavutettavien sanojen tavutuskohdat.

AUTOMAATTINEN TAVUTUS

Löydät automaattisen tavutuksen asetukset Page Layout (Sivun asettelu) -
välilehdeltä, ryhmästä Page Setup (Sivun asetukset). Napsauta Hyphenation
(Tavutus) -painiketta ja valitse avautuvasta valikosta Hyphenation Options
(Tavutusasetukset). Valitse Automatically hyphenate document (Tavuta
asiakirja automaattisest). Hyväksy OK-painikkeella.

MANUAALINEN TAVUTUS

Siirry tavutuksen asetussivulle (ks. kuva ja ohje yllä) ja klikkaa Manual
(Manuaalinen) -painiketta. Ohjelma pysähtyy jokaisen tavutettavan sanan kohdalle ja
ehdottaa sinulle tavutuskohtaa:
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Voit hyväksyä ohjelman ehdottaman tavutuskohdan painamalla Yes (Kyllä) tai jättää
sanan tavuttamalla painamalla No (Ei). Voit myös valitse tavutuskohdan itse ja klikata
Yes (Kyllä).

Jos haluat sallia sanan tavutuksen tietystä kohdasta (esimerkiksi kerros-
talo), tee sanaan tavutusvihje. Tavuviiva tulee tällöin näkyviin ainoastaan
sanan ollessa rivin lopussa. Tavutusvihjeen tekeminen:

1. Vie kohdistin kohtaan, josta haluat ohjelman tavuttavan sanan
2. Paina CTRL + yhdysmerkki -näppäinyhdistelmää. Vihje näkyy sanassa ⌐

merkkinä. Saat em. merkin – kuten myös monia muita normaalisti piilossa
olevia merkkejä – näkyville Home (Aloitus) -välilehden Show / Hide (Näytä tai
piilota) -painikkeen (ao. kuva) avulla.

SITOVAT YHDYSMERKIT JA VÄLILYÖNNIT

Käytä sitovaa yhdysmerkkiä (Nonbreaking hyphen), kun haluat estää tavutetun
sanan tai luvun jakautumisen eri riveille. Esimerkiksi numerosarja 040-1234567 voisi
rivin loppuun sijoittuessaan asettua kahdelle eri riville, mutta sitova yhdysmerkki pitää
numerot yhdellä rivillä. Samalla periaatteella voit tehdä myös sitovan välilyönnin
(nonbreaking space), jota käyttämällä välilyönnin erottamat sanat pysyvät samalla
rivillä (esimerkiksi 34 €).

Lisää sitova yhdysmerkki  Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki -näppäinyhdistelmällä ja sitova
välilyönti Ctrl+Vaihto+Välilyönti -näppäinyhdistelmällä.

OIKOLUKU

Useissa tekstinkäsittelyohjelmissa on sisäänrakennettu oikolukuohjelma, joka
tarkistaa tekstisi kielen oikeinkirjoituksen. Itse asiassa tekstinkäsittelyohjelmissa
oikolukuohjelmia on yleensä kaksi: automaattinen oikoluku ja erikseen käynnistettävä
oikolukuohjelma.

AUTOMAATTINEN OIKOLUKU
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Useimmissa tekstinkäsittelyohjelmissa automaattinen oikolukuohjelma tarkistaa
tekstin sitä kirjoittaessasi. Jos teet kirjoitusvirheen tai kirjoitat sanan, jota ohjelma ei
tunnista, ilmestyy sanan alapuolelle punainen aaltoviiva. Aaltoviiva näkyy ainoastaan
näytöllä, ei tulosteessa.

Kun haluat korjata automaattisen oikoluvun löytämän, virheellisen sanan, korjaa sana
normaalisti käsin tai klikkaa hiiren kakkospainiketta sanan päällä ja valitse
avautuvasta pikavalikosta mahdollinen korjausehdotus. Jos sana on oikein kirjoitettu,
mutta ohjelma ei tunnistanut sitä, valitse pikavalikosta Add to Dictionary (Lisää
sanastoon) -komento. Näin ohjelma tunnistaa sanan seuraavalla kerralla. Alla kuva
valikosta:

Voit ottaa automaattisen oikoluvun pois päältä kirjoituksen ajaksi ja
oikolukea tekstin, kun se on kokonaan valmis:

1. napsauta Review (Tarkista) -välilehdeltä Spelling & Grammar (Kieliasun
tarkistus).

2. Napsauta avautuneessa ikkunassa Options (Asetukset).
3. Poista asetus Check spelling as you type (Tarkista oikeinkirjoitus

kirjoitettaessa) ruudulle ilmestyvässä Word Options (Wordin asetukset) -
valikossa

4. Käynnistä oikoluku Spelling (Kieliasun tarkistus) -painikkeella.

Lauseen alapuolelle voi ilmestyä myös vihreä aaltoviiva. Tämä tarkoittaa sitä, että
lauseessa saattaa olla kielioppivirhe. Saat virheen kuvauksen  näkyviin klikkaamalla
lausetta hiiren kakkospainikkeella. Muista kuitenkin, että useat asiat voidaan ilmaista
monella eri tavalla ja kaikki tavat voivat olla kieliopillisesti yhtä oikeita. Suhtaudu siis
ohjelman korjausehdotuksiin varauksella ja omaa järkeä käyttäen.
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OIKOLUKUOHJELMA

Jos haluat,  voit tehdä oikeinkirjoituksen tarkistuksen vasta kaiken tekstin
kirjoitettuasi. Tällöin ohjelma käy tekstin läpi ja vertaa tekstin sanoja omaan
sanastoonsa. Jos sanaa ei löydy sanastosta, ohjelma pysähtyy  sanan kohdalle ja
antaa mahdollisuuden korjata sanan tai lisätä sen sanastoon. Jos et halua korjata
sanaa tai lisätä sitä sanastoon, voit ohittaa sen.

Kieliasun tarkistus suoritetaan siirtämällä tekstin kohdistin kohtaan, josta haluat
aloittaa tarkistamisen ja valitsemalla sitten Review (Tarkista) -välilehdeltä Spelling
and Grammar (Kieliasun tarkistus). Tällöin näytölle aukeaa alla olevan kuvan
mukainen tarkistusikkuna:

Kun ohjelma löytää tunnistamattoman sanan:

Jos sana on kirjoitettu oikein, klikkaa Ignore Once (Ohita kerran) tai Ignore All
(Ohita kaikki), jolloin ohjelma ohittaa kyseisen sanan tai Add to Dictionary
(Lisää sanastoon), jolloin ohjelma lisää sanan sanastoonsa.
Jos sana on kirjoitettu väärin, valitse valintaikkunan luettelosta sanan oikea
muoto ja napsauta Change (Muuta).
Jos luettelossa ei ole oikeaa muotoa, korjaa sana Not in Dictionary (Ei ole
sanastossa) -ruudussa. Klikkaa sen jälkeen Change (Muuta) -painiketta.

Ohjelma ilmoittaa, kun tarkistus on suoritettu. Voit keskeyttää tarkistuksen milloin
tahansa napsauttamalla Cancel (Peruuta).
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AUTOMAATTISET KORJAUSTOIMINNOT

Tekstinkäsittelyohjelmissa on monia automaattisia korjaus– ja muotoilutoimintoja,
jotka korjaavat tekstiä samalla kun kirjoitat. Joskus nämä toiminnot voivat kuitenkin
jopa hankaloittaa työskentelyäsi. Tällöin voit ottaa kyseisen toiminnon pois päältä.

AUTOMAATTINEN KORJAUS

Saat automaattisen korjauksen asetukset näkyviin seuraavasti: napsauta File
(Tiedosto) -välilehdeltä Options (Asetukset). Oikoluvun asetuksiin pääset
klikkaamalla Proofing Tools (Tarkistustyökalut) -painiketta. Klikkaa sitten
AutoCorrect Options (Automaattisen korjauksen asetukset) -painiketta. Näytölle
avautuu asetusikkuna, jossa voit muuttaa korjausasetuksia:

Selitykset yllä olevan kuvan eri vaihtoehdoille:

Correct TWo INitial CApitals (KOrjaa KAksi ISoa ALkukirjainta) korjaa
automaattisesti sanan, jonka alkuun olet vahingossa kirjoittanut kaksi isoa
alkukirjainta.
Capitalize first letter of sentences (Virkkeen 1. kirjain isolla) muuttaa tekstin
ensimmäisen kirjaimen automaattisesti isoksi, etenkin pisteen jälkeen.
Capitalize first letter of table cells (Taulukon solun ensimmäinen kirjain
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isolla) aloittaa taulukon soluissa olevan tekstin ensimmäisen sanan isolla
alkukirjaimella.
Capitalize names of days (Päivien nimet isolla) aloittaa päivien nimet isoilla
kirjaimilla.
Correct Accidental usage of cAPS LOCK key (Korjaa cAPS LOCK -
näppäimen tahaton käyttö) muuntaa vahingossa kirjoitetut pienet kirjaimet
isoiksi.
Replace text as you type (Korvaa teksti kirjoitettaessa) korjaa tavalliset
kirjoitusvirheet, kuten tavallisimmat suomalaiset yhdyssanavirheet, sitä mukaa
kuin teet niitä. Voit vierittää sanaluetteloa ja löydät automaattisesti korjattavat
sanat. Voit myös poistaa luettelosta sanan, jota et halua ohjelman korjaavan:
poistaaksesi sanan valitse sana luettelosta ja klikkaa Delete-painiketta. Jos
haluat ohjelman korjaavan jonkin luettelosta puuttuvan virheen, kirjoita Replace
(Korvattava) -ruutuun korvattava tieto, With (Korvaava) -ruutuun korvaava
tieto ja klikkaa Add (Lisää) -painiketta. Tätä toimintoa voit käyttää myös niille
sanoille, jotka kirjoitat useimmiten väärin.

Jos kirjoitat usein jonkin pitkän tai monimutkaisen tekstin –  esimerkiksi
yliopiston tiedekunnan nimen tms. – voit käyttää automaattista korjausta
hyväksesi kirjoittamalla Replace (Korvattava) -kenttään lyhenteen
(esimerkiksi hy) ja With (Korvaava) -kenttään tekstin, jolla edellinen
lyhenne korvataan (esimerkiksi Helsingin yliopisto). Tämän jälkeen sinun
tarvitsee kirjoittaa ainoastaan hy, jolloin ohjelma korjaa sen
määrittämälläsi tekstillä. Varo kuitenkin käyttämästä lyhenteitä, joilla on
jokin muu merkitys.

AUTOMAATTINEN MUOTOILU

Tekstinkäsittelyohjelmissa on erilaisia automaattisia toimintoja, jotka muotoilevat
esimerkiksi otsikot sekä numeroidut ja merkityt luettelot.

Voit muokata automaattisen muotoilun asetuksia siirtymällä AutoCorrect Options
(Automaattisen korjauksen asetukset) -ikkunassa (ks.”Automaattinen korjaus”
ylempänä) AutoFormat As You Type (Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa) -
välilehdelle. Lisää tai poista hiirellä valinnat niissä toiminnoissa, joita haluat / et halua
ohjelman muotoilevan automaattisesti.

Seuraavassa lista eniten hankaluuksia aiheuttavista toiminnoista – harkitse itse,
haluatko ottaa em. toiminnot pois käytöstä:

Hyphens (–) with dash (    ) (Yhdysmerkit viivoilla): vaihtoehto muuttaa myös
sananalkuisen yhdysmerkin (esimerkiksi Save as -valikko) ajatusviivaksi.
Automatic bulleted lists (Automaattisesti merkityt luettelot): vaihtoehto
muuttaa esimerkiksi ranskalaisen viivan tai tähden luettelomerkiksi Enter-
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

Oikean työkalun valinta eri tilanteissa

Luvun S.1 harjoitukset

S.2 Tekstinkäsittely

Kirjoittamisen hyvät käytännöt

Asiakirjan muokkaus

Sivuasetukset

Aluevalinnat, muotoilut ja erikoismerkit

Tyylit

Ylä- ja alatunnisteet

Sivunumerointi ja sisällysluettelo

Viitteet ja lähdeluettelo

painalluksen jälkeen.
Automatic numbered lists (Automaattisesti numeroidut luettelot):
vaihtoehto toimii seuraavasti: jos kirjoitat 1. teksti ja painat Enter-näppäintä,
tekee ohjelma kirjoittamastasi tekstistä numeroidun luettelon.
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TALLENNUS, TULOSTUS JA JULKAISU

Tällä sivulla kerrotaan tekstinkäsittelyasiakirjan tallentamiseen, tulostamiseen ja
julkaisemiseen liittyvistä seikoista, mm.:

asiakirjatiedostojen yhteensopivuudesta eri ohjelmien ja ohjelmaversioiden
välillä
tallentamisesta muuhun kuin ohjelman omaan tiedostomuotoon
automaattisen tallennuksen hallinnasta
asiakirjan tulostamisen erityispiirteistä sekä
asiakirjan julkaisemisen tavoista.

ASIAKIRJAN TALLENTAMINEN

ASIAKIRJATIEDOSTOJEN YHTEENSOPIVUUS

Useimpien ohjelmien – myös tekstinkäsittelyohjelmien – eri versioissa on yleensä
jonkin verran niin kutsuttua taaksepäin yhteensopivuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että
vanhemmalla ohjelmaversiolla tehdyn dokumentin saa yleensä ainakin auki ohjelman
uudemmalla versiolla. Toisaalta taas erittäin vanhoissa ohjelmissa ei välttämättä saa
lainkaan auki uudemmilla versioilla tehtyjä tiedostoja.

Wordin uusilla versioilla tallennettuja dokumentteja voi yleensä avata ja muokata
melko hyvin toisilla tekstinkäsittelyohjelmilla, kuten OpenOfficen ja LibreOfficen
Writer-ohjelmalla, kunhan valitset ohjelman oletustallennusmuodon tai jonkin muun
yleisimmistä tiedostomuodoista. Mutta jos vastaanottaja haluaa jostakin syystä avata
asiakirjan ikivanhalla ohjelmalla, sinun kannattaa tallentaa tiedosto yhteensopivaan
muotoon.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Jos käytät Wordin uudempaa versiota ja haluat, että tallentamasi asiakirja avautuu
varmasti myös muilla ohjelmilla, kannattaa tiedostomuoto valita kohteen ja
käyttötarkoituksen mukaan. napsauta ohjelman vasemmasta ylälaidasta löytyvää File
(Tiedosto) -painiketta. Napsauta sitten valikon Save As (Tallenna nimellä) -
painiketta. Voit valita esimerkiksi jonkin seuraavista:

.docx Wordin oletustallennusmuoto, joka on yhteensopiva useimpien nykyaikaisten
tekstinkäsittelyohjelmien kanssa. Aivan kaikki muotoilut ja ominaisuudet
eivät kuitenkaan välttämättä siirry erilaisten ohjelmien välillä!

.rtf Rtf-muotoon tallennetun tiedoston voi avata ja muokata lähes ohjelmalla
kuin ohjelmalla. Erikoismuotoilut (kuten ala- ja loppuviitteet tai kommentit)
eivät kuitenkaan välttämättä tallennu oikein edes uusimmissa ohjelmissa.
Silti .rtf on usein suositeltava tallennusmuoto, jos et tiedä mitä ohjelmaa
tiedostosi lukija käyttää.

.odt ODT eli OpenDocument Text on alustariippumaton ja avoin tallennusmuoto,
jota käyttävät oletusformaattina mm. OpenOfficen ja LibreOfficen Writer-
ohjelman uudet versiot. Odt pyrkii ja onnistuukin säilyttämään eri ohjelmissa
tehdyt muotoilut melko hyvin, joka tekee siitä suositeltavan muodon erilaisia
ohjelmia käyttävien ihmisten välille. Ennen vuotta 2008 tehdyt ohjelmat eivät
tosin välttämättä tunne tallennusmuotoa!

.pdf PDF eli Portable Document Format on suositeltavin tallennusmuoto, jos a)
haluat kaikkien muotoilujen näkyvän tismalleen samanlaisena kuin ruudullasi
ja b) lukijan ei tarvitse päästä muokkaamaan tekstiäsi.
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Oheisessa demovideossa näytetään, miten Wordissa luotu asiakirja
tallennetaan (tulostetaan) PDF-muotoon.

AUTOMAATTINEN TALLENNUS

Useissa tekstinkäsittelyohjelmissa on käytettävissä automaattinen
tallennustoiminto, joka tallentaa muokkaamasi tiedoston tietyin väliajoin
(esimerkiksi 10 minuutin välein). Jos ohjelma jumiutuu ja joudut sulkemaan sen
pakotetusti (lisää jumiutuneiden ohjelmien sulkemisesta), saat viimeksi tallennetun
version näkyviin, kun avaat ohjelman uudelleen.

Automaattisen tallennuksen myötä mm. Word-ohjelma luo ison määrän
varmistustiedostoja käsittelemästäsi asiakirjasta. Näiden tiedostojen sijainti on
yleensä sama kuin varsinaisen, tallentamasi asiakirjan sijainti.
Varmistuskopiotiedostot tunnistat tiedostonimen ja muokkausajankohdan perusteella:

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/demot/PDF-tulostus_2017e_fi/
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25818
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useimmiten nimessä on kihara- (~) tms. merkki siitä, että kyseessä on
varmuuskopiotiedosto. Yleensä varmuuskopiotiedostot häviävät, kun tallennat
tiedostosi ja suljet käyttämäsi ohjelman hallitusti. Jos käyttämäsi ohjelma “kaatuu”,
tiedostot saattavat jäädä roikkumaan tallennushakemistoon. Voit  vaihtaa
automaattisten tallennusten kansion  Wordissa yllä mainitussa Options (Asetukset)
-valikossa.

Automaattinen tallennus ei poista varmuuskopioinnin tarvetta! Huolehdi
siis varmuuskopioinnista riittävän usein (lisää varmuuskopioinnista)!

ASIAKIRJAN TULOSTAMISEN ERITYISPIIRTEET

Asiakirjan tulostamisen yhteydessä voit mm. valita tulostettavat sivut, tulostettavien
kopioiden määrän, sivujen tulostusjärjestyksen tai sen, tulostetaanko työ väreissä vai
mustavalkoisena. Jos et tee tulostuksen valintaikkunassa mitään asetuksia, ohjelma
tulostaa automaattisesti koko asiakirjan. Jos haluat lisätietoa tulostamisesta, lue
ensin tulostamisen perusteet.

Uudemmissa Word-ohjelmissa tulostaminen tapahtuu napsauttamalla
ohjelmaikkunan vasemmasta ylälaidasta löytyvää Office-painiketta (Word 2007) tai
File (Tiedosto) -painiketta (uudemmat versiot) ja valitsemalla avautuvasta valikosta
Print (Tulosta) -käsky. Näin avaat tulostusikkunan, jossa voit muuttaa
tulostusasetuksia. Esimerkiksi Collate (Lajittele) -valinnalla ohjelma lajittelee
tulosteet haluamaasi järjestykseen: asettamalla kopioiden määräksi vaikkapa “2” ja
valitsemalla Collate (Lajittele) -kohdan, tulostin luo esimerkiksi kolmisivuisesta
asiakirjasta kopiot tulostamalla sivut järjestyksessä “1, 2, 3, 1, 2, 3”. Jos em. valinta ei
ole päällä, sivut tulostuvat “1, 1, 2, 2, 3, 3”-järjestyksessä.

Kun tulostat monisivuisen dokumentin, kannattaa aina aluksi tulostaa muutaman
sivun koevedos. Näin voit varmistua siitä, että tulostusjälki on sellaista kuin pitääkin.
Kun tulostat tietokoneluokissa, myös väärillä asetuksilla tulostuneet sivut
vähennetään  tulostussaldostasi!

Tässä simulaatioharjoituksessa tehtävänäsi on tulostaa näkyvissä oleva
sivu 3 kopiona.

ASIAKIRJAN JULKAISEMINEN ERI MUODOISSA

On tärkeää, että osaat julkaista työsi sähköisessä tulostusmuodossa. Seuraavaan
listaan on koottu seikkoja, jotka sinun on syytä ottaa huomioon julkaistessasi
asiakirjaa:

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25970
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25839
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/demot/Office2016_word_tietty_sivu_tulostusjonoon_fi/


Tallennus, tulostus ja julkaisu | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/s-2-tekstinkasittely/tallennus-tulostus-ja-julkaisu/[17.9.2019 16.33.02]

Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

Oikean työkalun valinta eri tilanteissa

Luvun S.1 harjoitukset

S.2 Tekstinkäsittely

Kirjoittamisen hyvät käytännöt

Asiakirjan muokkaus

Sivuasetukset

Aluevalinnat, muotoilut ja erikoismerkit

Tyylit

Käytä tarkoitukseen soveltuvaa tiedostomuotoa: jos julkaistava tieto on
pelkkää tekstiä, voit liittää tekstin sellaisenaan sähköpostiviestin joukkoon. Jos
työssäsi on tekstin lisäksi kuvia ym. materiaalia, varmista työsi ulkoasun
säilyminen tulosteessa: käytä esimerkiksi PDF– tai RTF-tiedostomuotoa.
Harkitse työsi julkaisemista verkossa: jos työsi on laaja ja haluat sille
laajempaa julkisuutta, julkaise se blogissa tai verkkosivulla (lisätietoa
verkkojulkaisemisesta lisälukemistossa). Useimmissa Helsingin yliopiston
oppiaineissa opinnäytteet julkaistaan vain sähköisessä muodossa eThesis-
palvelussa.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25845
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/viestinta-internetissa/verkkosivujen-julkaiseminen/
http://ethesis.helsinki.fi/
http://ethesis.helsinki.fi/
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LUVUN S.2 HARJOITUKSET

Olet saattanut aiemmin tällä kurssilla luoda omaan hakemistoosi Tekstinkäsittely-
nimisen kansion tätä osiota varten. Jos et ole tehnyt aiempia tehtäviä, lataa
koneellesi “Tekstinkäsittelyn harjoitukset“-harjoitustiedostopaketti. Pura tiedosto sitten
Tekstinkäsittely-kansioosi.

HARJOITUS 1 – Kirjoittamisen hyvät käytänteet

1. Miksi pitkästä tai usein muokatusta asiakirjasta kannattaa tallentaa useampi
tallenneversio eri tiedostoihin?

2. Asiakirja, jota muokkaat, paisuu tiedostokooltaan isoksi (useita megatavuja).
Mieleesi nousee ajatus, että voisit jakaa asiakirjan tekstin useiksi eri
asiakirjoiksi? Miten tilanteessa kannattaa toimia?

HARJOITUS 3 – Sivuasetukset

1. Avaa harjoituskansiostasi Ergonomia-niminen asiakirja.
2. Muuta asiakirjan marginaalit siten, että yläreunassa se on 1 cm ja vasemmassa

reunassa 2 cm.
3. Muuta sivun suunta pystysivuksi.
4. Huomaat, että ensimmäinen sivu on kansilehti, jossa yleensä ei ole

ylätunnistetta. Määritä siis ensimmäinen sivu erilaiseksi kuin muut.
5. Tallenna asiakirjaan tekemäsi muutokset.

HARJOITUS 4 – Aluevalinnat, muotoilut ja erikoismerkit

1. Avaa tekstinkäsittelyohjelmaasi uusi asiakirja.
2. Kirjoita siihen seuraava luettelo (etsi erikoismerkit käyttämästäsi ohjelmasta):

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/tekstinkasittelyn_harjoitukset.zip
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Kværner
© Oma nimesi
Ω-merkki
45 :n kulma

3. Tallenna asiakirja harjoituskansioosi Erikoismerkit-nimellä.

HARJOITUS 5 – Tyylit

1. Avaa Kirjoitusohje-niminen asiakirja.
2. Muotoile asiakirjan otsikot otsikkotyyleillä. Jos otsikko on kirjoitettu

SUURAAKKOSIN, käytä Heading 1 -tyyliä ja jos otsikko on kirjoitettu pienin
kirjaimin käytä Heading 2 -tyyliä.

3. Tallenna muutokset.

HARJOITUS 6 – Ylä- ja alatunnisteet

1. Avaa tekstinkäsittelyohjelmaasi edellisessä harjoituksessa muokkaamasi
Kirjoitusohje-niminen asiakirja.

2. Tee asiakirjaan alla olevan mallin mukaiset tunnisteet.
3. Lisää ylätunnisteeseen sivunumero niin, että siinä on ensin juokseva

sivunumero ja sen jälkeen kokonaissivumäärä suluissa. Ethän kirjoita
sivunumeroita itse: tee ne kenttien avulla.

4. Lisää päiväys automaattisena päiväyksenä.
Ylätunniste:

Alatunniste:

5. Siirry vielä asiakirjan alkuun ja lisää sinne uusi sivu (Ctrl+Enter). Tee tästä
sivusta kansilehti. Kirjoita sivulle “Kirjoittajaopas” -teksti ja keskitä se.

6. Kansilehdessä on myös ylä- ja alatunnisteet. Määritä sivun asetuksista, että
ensimmäinen sivu on erilainen, jotta saat tunnisteet pois kansilehdeltä.

7. Tallenna asiakirjaan tekemäsi muutokset.

HARJOITUS 7 – Sivunumerointi ja sisällysluettelo

1. Avaa edellisessä harjoituksessa muokkaamasi Kirjoitusohje-niminen asiakirja,

o
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jos se ei ole jo avoinna.
2. Siirry asiakirjan alkuun.
3. Tee asiakirjaan uusi tyhjä sivu.
4. Kirjoita uudelle sivulle Sisällys-teksti ja luo sen alla asiakirjan sisällysluettelo.
5. Käy tekemässä Tekstiä ehostavat tehokeinot -otsikon eteen pakotettu

sivunvaihto, niin että sisällysluettelon sivunumerointi ei enää pidä paikkaansa.
6. Päivitä sisällysluettelo.
7. Tallenna asiakirja samalla nimellä.
8. Avaa Vinkkejä tesktinkäsittelyyn -niminen asiakirja.
9. Lisää asiakirjaan sivunumerointi sivun oikeaan alareunaan.

10. Tallenna asiakirja samaan kansioon Vinkit-nimellä.

HARJOITUS 8 – Ala- ja loppuviitteet

1. Mitä tarkoitetaan alaviitteellä?
2. Mitä tarkoitetaan loppuviitteellä?

HARJOITUS 9 – Taulukot

1. Avaa tekstinkäsittelyohjelmaasi uusi asiakirja.
2. Tee alla olevan mallin mukainen taulukko.

3. Tee myös seuraava taulukko. Taulukon värit voit valita itse, mutta tee
samanlainen rakenne kuin mallikuvassa. Solujen yhdistämisen toiminnon löydät
ohjelman työkaluriviltä.

4. Tallenna asiakirja omaan harjoituskansioosi Taulukot-nimellä.

HARJOITUS 10 – Kuvien käyttö

1. Avaa aiemmin muokkaamasi Kirjoitusohje-niminen asiakirja.
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2. Lisää asiakirjaan toisen kappaleen jälkeen harjoituskansiostasi Nappis-niminen
kuva. Lisää Sivuotsikot-kappaleen jälkeen Kirjoittaja-niminen kuva.

3. Lisää asiakirjaasi ohjelman omasta kuvagalleriasta aiheeseen sopivia ClipArt-
kuvia. Siirrä jokin kuva tekstikappaleen sisälle ja määritä, että teksti kiertää
kuvaa tiiviisti.

4. Lisää vielä kuvagallerista jokin kuva ja määritä, että kuva on tekstin päällä ja
siirrä kuva asiakirjan vasempaan reunaan Tekstin tavustus -otsikon alapuolelle.

5. Tallenna asiakirjaan tekemäsi muutokset.

HARJOITUS 11 – Kieliasetukset, tavutus ja oikoluku

1. Avaa jälleen tekstinkäsittelyohjelmaasi Kirjoitusohje-niminen asiakirja.
2. Tavuta asiakirja.
3. Oikolue asiakirja oikolukuohjelman avulla.

HARJOITUS 12 – Tallennus, tulostus ja julkaisu

1. Tallenna muokkaamasi Kirjoitusohje-niminen asiakirja DOCX- ja RTF-muotoon.
Tarkista kummankin asiakirjan tiedostokoko.

2. Pohdi, kuinka monta versiota sinä tekisit gradusta, jota muokkaat puolen
vuoden ajan joka päivä?

3. Suunnittele tulevan proseminaari- tai gradutyösi versiointi:
a) mihin tallennusvälineelle teet varmuuskopioinnin?
b) kuinka usein teet eri version työstäsi?

4. Seuraavassa simulaatioharjoituksessa tehtävänäsi on tulostaa näkyvissä oleva
sivu 3 kopiona:

Linkki harjoitukseen

 

VASTAUKSET

HARJOITUS 1 – Kirjoittamisen hyvät käytänteet

1. Jos tallennat tärkeän työsi vain yhdeksi tiedostoksi, ja jos siihen iskee virus tms.
haittaohjelma, tiedoston koko sisältö voi tuhoutua kerralla. Tällöin
varmuuskopiotiedoston, joka tallensit ehkäpä vain 1-2 aiemmin, olemassaolo
pelastaa sinut katastrofilta.

2. Älä jaa asiakirjaa useisiin tiedostoihin, vaan pohdi, minkä takia asiakirja kasvaa

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/demot/Office2016_word_tietty_sivu_tulostusjonoon_fi/
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Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

isoksi! Syynä voi olla mm. asiakirjaan liittämiesi kuvien liian suuri
alkuperäiskoko tai väärä toimintatapa esimerkiksi taulukkojen kanssa (älä
skannaa taulukkoja, vaan luo ne taulukkolaskenta- tms. ohjelmalla). Jos
asiakirjatiedosto kuitenkin kasvaa kooltaan suureksi, pakkaa se ennen
lähettämistä. Ja jos koko on pakkaamisen jälkeenkin suuri, tarjoa se lukijoille
esimerkiksi omalla yliopiston kotisivullasi.

HARJOITUS 8 – Ala- ja loppuviitteet

1. Alaviite tulee asiakirjan sivun alareunaan.
2. Loppuviite tulee asiakirjan loppuun.

HARJOITUS 12 – Tallennus, tulostus ja julkaisu

1. –
2. Koska nykytietokoneissa tallennustilaa on huomattavan paljon, voit tehdä eri

version vaikka joka päivä!
3. a) Varmuuskopioi työsi esimerkiksi kotihakemistoosi ja liitetiedostona omaan

sähköpostiisi aika ajoin. Muista, että USB-muisti ei ole hyvä väline
varmuuskopiointiin mm. sen takia, että se voi hävitä hyvin helposti.
b) Varmistusväli riippuu tietenkin työskentelytahdistasi. Mieti, kuinka monen
työpäivän työn olet valmis menettämään.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

S.3 TAULUKKOLASKENTA

Taulukkolaskentaohjemaa käytetään mm. taulukkojen ja erilaisten rekistereiden
ylläpitoon, tietojen analysointiin ja laskentaan. Taulukkolaskentaohjelmalla voit myös
luoda graafisia kuvaajia, kuten pylväs- ja ympyräkaavioita. Tässä osassa käydään
läpi mm. seuraavia asioita:

taulukon luominen ja tietojen syöttäminen taulukkoon
taulukon ulkoasu- ja lukumuotoilut
soluviittaukset ja tavanomaisimmat laskutoimitukset
kaavion luominen taulukon luvuista.

Toiminnot esitetään Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla, mutta voit soveltaa
sivujen ohjeita myös muihin ohjelmiin, esimerkiksi OpenOffice Calciin.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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TAULUKKOLASKENNAN HYVÄT KÄYTÄNTEET

Kun aloitat taulukon luonnin, mieti mitkä asiat tulevat riveille ja mitkä sarakkeille.
Taulukko näyttää siistimmältä, jos rivejä on enemmän kuin sarakkeita (tällöin
myös taulukon tulostaminen on helpompaa). Jos täydennät taulukkoa
myöhemmin, tiedon lisääminen on helpompaa riveille kuin sarakkeille. Poikkeus
kuitenkin vahvistaa säännön, joten käytä asettelussa  omaa harkintaasi.
Älä jätä taulukkoon tyhjiä sarakkeita.
Voit määritellä, kuinka monen desimaalin tarkkuudella soluissa olevat luvut
näytetään.  Esitystarkkuuden muuttaminen ei muuta luvun tarkkuutta laskennan
kannalta.
Käytä taulukon muotoilutoimintoja (taustavärit, reunaviivat, yms.) korostamaan
tärkeitä asioita ja helpottamaan taulukon lukemista. Vältä kuitenkin turhaa
koristeellisuutta.
Vaikka tarjolla on erilaisia kuvaajatyyppejä, kannattaa yleensä käyttää
mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää kuvaajaa. Esimerkiksi kolmiulotteinen
“piirakkadiagrammi” voi olla hieno, mutta se on vain harvoin pylväsdiagrammia
selkeämpi.
Käytä esikatselutoimintoa, kun tulostat taulukon paperille. Esikatselutoiminnolla
näet, , mahtuuko taulukkosi paperille. Voit tulostaa taulukosta myös vain osan
(valitsemalla taulukosta tulostettavan alueen).
Lajittele taulukossasi oleva tieto tarkoituksenmukaisella tavalla (esimerkiksi
päivämäärät, nimet, muuttujat jne nousevassa tai laskevassa järjestyksessä).
Hyödynnä lajittelussa ohjelman automaattista lajittelutoimintoa.
Suhteellisten viittausten käyttö (lisää soluviittaukset-luvussa) ja
laskentakaavojen kopioiminen solusta toiseen nopeuttaa työskentelyäsi.
Voit tallentaa useita laskentataulukkoja samaan taulukkotiedostoon eli
työkirjaan (laskentataulukko on verrattavissa diaesityksen diaan). Tällöin
laskentataulukoiden välinen tiedonsiirto on helppoa. Alla kuva työkirjasta, jossa

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)
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https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25917
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on kolme eri laskentataulukkoa:
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TAULUKON LUOMINEN JA MUOKKAUS

Tällä sivulla kerrotaan taulukkolaskentaohjelman käytön perusteista:

Tietojen syöttö soluun
Rivien ja sarakkeiden koon muuttaminen
Rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistaminen
Rivien ja sarakkeiden piilottaminen

TIETOJEN SYÖTTÖ SOLUUN

Kun avaat taulukkolaskentaohjelman, ohjelma luo näytölle tyhjän laskentataulukon.
Voit aloittaa tietojen syöttämisen taulukon riveillä oleviin soluihin. Voit myös tuoda
tiedot toisista ohjelmista (joko tiedostosta tai leikepöydän kautta). Kun haluat kirjoittaa
taulukon soluihin haluamiasi tietoja, siirry muokattavaan soluun, kirjoita tieto ja
hyväksy solun sisältö jollakin seuraavista tavoista:

paina Enter-näppäintä, jolloin kohdistin siirtyy rivin alaspäin
paina Sarkain-näppäintä, jolloin kohdistin siirtyy solun oikealla puolella olevaan
soluun
paina nuolinäppäintä, jolloin kohdistin siirtyy nuolen osoittamaan suuntaan
klikkaa hiirellä toisessa solussa
klikkaa kaavarivin hyväksymispainiketta (ks. alla oleva kuva)

Usein soluun kirjoittamasi tieto on niin pitkä, että se ylittää solun oikean reunan (ks.
alla oleva esimerkki).

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)



Taulukon luominen ja muokkaus | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/s-3-taulukkolaskenta/taulukon-luominen-ja-muokkaus/[17.9.2019 16.33.38]

Jos “ylipitkäksi” muotoutuvan tekstin oikeanpuoleiseen soluun ei tule tietoa, sinun ei
tarvitse tehdä mitään: voit antaa tekstin huoletta jatkua toisen solun päälle.

Tiesitkö, että voit antaa taulukkolaskentaohjelman täyttää solut
automaattisesti? Esimerkiksi viikonpäivien, kuukausien ja päivämäärien
täyttöä ei siis tarvitse tehdä käsin. Helpdesk-sivustolta löydät lisätietoa
automaattisesta täyttötoiminnosta.

TAULUKON MUOKKAAMINEN

Jos taulukkoon syöttämäsi tiedot eivät mahdu kokonaan sarakkeeseen
leveyssuunnassa, voit leventää  saraketta. Rivikorkeus puolestaan  automaattisesti,
niin että rivillä on tilaa kirjoitetun tekstin suurimmalle fontille.

SARAKELEVEYDEN MUUTTAMINEN

Kun solua seuraavaan soluun tuodaan tietoa, jää edellisen solun tekstin loppuosa
piiloon (ks. alla olevista kuvista vasen). Tällöin sinun tulee leventää ensimmäistä
saraketta niin, että koko teksti on näkyvissä (oikeanpuoleinen kuva).

Voit muuttaa sarakkeen leveyden Excelissä viemällä hiiren osoittimen levennettävän
sarakkeen saraketunnuksen oikean reunan päälle (ks. seuraava kuva). Tällöin osoitin
muuttuu kaksipäiseksi mustaksi nuoleksi ja voit venyttää sarakkeen sopivaan
leveyteen painamalla hiiren painikkeen alas ja määrittämällä toivotun leveyden.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3118
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Kun haluat muuttaa sarakeleveyden tiettyyn pistemäärään, valitse ko. sarake ja avaa
sen jälkeen Home (Aloitus) -välilehdeltä Cells (Solut) -työkaluryhmän Format
(Muotoile) -valikko (ks. kuva alla). Valitse Column Width (Sarakelevys), niin saat
näkyviin valintaikkunan, jossa voit määrittää sarakeleveyden.

Jos haluat, että ohjelma määrittää sarakeleveyden automaattisesti sarakkeen
leveimmän tiedon mukaan, tee kuten edellä mutta valitse valikosta AutoFit Column
Width (Sovita sarakeleveys). Vaihtoehtoisesti voit kaksoisklikata levennettävän
sarakkeen saraketunnuksen oikean reunaviivan päällä. Ohjelma leventää sarakkeen
leveimmän sarakkeessa olevan tiedon mukaan.

Voit muuttaa samanaikaisesti usean sarakkeen leveyttä maalaamalla
kaikki levennettävät sarakkeet hiirellä. Tartu sitten kiinni jonkin valitun
sarakkeen reunaviivasta, ja vedä sen leveys sopivaksi. Kun vapautat
hiiren, kaikkien valittuina olleiden sarakkeiden leveys muuttuu.

RIVIKORKEUDEN MUUTTAMINEN

Rivikorkeus muuttuu automaattisesti käytetyn kirjasinkoon mukaan, mutta joskus on
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tarpeen muuttaa rivin korkeutta vapaasti. Vie hiiren osoitin muutettavan rivin
rivitunnuksen alareunan päälle. Tällöin osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi. Paina
hiiren vasen painike pohjaan ja säädä riville haluamasi korkeus:

Kun haluat muuttaa rivikorkeuden tiettyyn pistemäärään, valitse ko. rivi ja avaa sen
jälkeen Home (Aloitus) -välilehdeltä Cells (Solut) -työkaluryhmän Format
(Muotoile) -valikko (ks. kuva kohdassa “Sarakeleveyden muuttaminen”). Valitse Row
Height (Rivikorkeus), niin saat näkyviin valintaikkunan, jossa voit määrittää
sarakeleveyden.

Jos haluat, että ohjelma määrittää rivikorkeuden automaattisesti sarakkeen
korkeimman tiedon mukaan, tee kuten edellä mutta valitse valikosta AutoFit Row
Height (Sovita rivikorkeus).

Voit muuttaa myös useamman rivin korkeutta yhtä aikaa, kun valitset
aktiiviseksi kaikki muutettavat rivit ennen kuin määrität rivikorkeuden.

SARAKKEIDEN SEKÄ RIVIEN LISÄYS JA POISTO

Voit lisätä taulukkoosi uusia sarakkeita ja uusia rivejä mihin kohtaan tahansa. Voit
myös poistaa rivejä ja sarakkeita tarpeen mukaan.

Lisää sarakkeita ja rivejä klikkaamalla sitä sarake- tai rivitunnusta, jonka eteen haluat
lisätä sarakkeen tai rivin. Valitsema tämän jälkeen Home (Aloitus) -välilehdeltä Cells
(Solut) -työkaluryhmän Insert (Lisää) -valikosta Insert Sheet Columns (Lisää
taulukon sarakkeita) tai Insert Sheet Rows (Lisää taulukon rivejä).

Voit poistaa sarakkeen tai rivin klikkaamalla poistettavaa sarake- tai rivitunnusta ja
valitsemalla saman työkaluryhmän Delete (Poista) -valikosta Delete Sheet Columns
(Poista taulukon sarakkeita) -komennon tai Delete Sheet Rows (Poista taulukon
rivejä) -komennon.

Voit lisätä sarakkeen myös klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella valitun
sarakkeen päällä ja valitsemalla avautuneesta pikavalikosta Insert
(Lisää). Vastaavasti voit poistaa sarakkeen valitun sarakkeen päällä hiiren
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

kakkospainiketta painamalla ja valitsemalla pikavalikosta Delete (Poista).
Samalla periaatteella voit lisätä ja poistaa rivejä.

SARAKKEIDEN JA RIVIEN PIILOTTAMINEN

Kun laskentataulukossa olevien sarakkeiden tai rivien määrä kasvaa suureksi,
tärkeimpien sarakkeiden tai rivien löytäminen voi muuttua vaikeaksi. Tällöin on
järkevää piilottaa ne sarakkeet tai rivit, joiden tiedon näyttäminen ei ole tarpeen.

Voit piilottaa rivin tai sarakkeen Excel-ohjelmassa seuraavasti:

1. valitse piilotettava(t) rivi(t) tai sarake (-kkeet) aktiiviseksi
2. Avaa Home (Aloitus) -välilehdeltä Cells (Solut) -työkaluryhmän Format

(Muotoile) -valikko (ks. kuva alla).
3. Valitse Hide & Unhide (Piilota ja näytä) -alivalikosta tilanteen mukaan joko

Hide Rows (Piilota rivit) tai Hide Columns (Piilota sarakkeet).

Saat piilotetun rivin tai sarakkeen takaisin näkyviin seuraavasti:

1. Valitse piilotettujen rivien tai sarakkeiden molemmin puolin olevat rivi-
/saraketunnukset aktiivisiksi

2. Valitse Format (Muotoile)
3. Valitse Hide & Unhide (Piilota ja näytä) -alivalikosta Unhide Rows (Näytä

rivit) tai Unhide Columns (Näytä sarakkeet).
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SOLUASETUKSET

Tällä sivulla kerrotaan tyypillisimmistä asetuksista, joita voit tehdä laskentataulukon
soluille:

valmiit asiakirjamallit
tietotyypin määritys
tasausasetukset
ulkoasuasetukset
reunaviiva- ja taustaväriasetukset
muotoilut ja muotoilujen poistaminen

VALMIIT ASIAKIRJAMALLIT

Excel 2013:ssa on tarjolla runsaasti ohjelman valmiita online-malleja (Online
templates), joiden avulla voit vaivattomasti pitää kirjaa mm. kuukausittaisista tuloista
ja menoistasi, töistäsi tai vaikkapa puutarhanhoidon aikatauluista. Online-mallit
tulevat näkyviin ruudulle avatessasi Excelin. Klikkaa kuvaa alla suurentaaksesi sen!

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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SOLUN TIETOTYYPIN MÄÄRITYS

Koska laskentataulukkoon syötetään erilaisia tietoja (mm. päivämääriä, rahasummia,
prosentteja jne), joudut kertomaan taulukkolaskentaohjelmalle, minkä tyyppistä tietoa
muokkaamasi solu sisältää. Jos et määrittele tietotyyppiä oikeaksi, ohjelma tulkitsee
solun sisällön omalla tavallaan: esimerkiksi soluun kirjoitettu “1.10”-arvo muuttuu
Excel-ohjelmassa ilman tietotyypin määritystä “1.loka”-päivämäärätiedoksi. Tiedon
voi määrittää esimerkiksi:

luvuksi: voit muuttaa mm. näytettyjen desimaalien määrää tai saada
tuhaterottimen näkyville
rahayksiköksi: ohjelma lisää soluun automaattisesti valuuttayksikön
päivämääräksi: ohjelma muuntaa soluun kirjoittamasi “pp.kk.vvvv”-
päivämäärän helpommin luettavaan muotoon
prosentiksi: ohjelma muuntaa soluun kirjoittamasi desimaaliluvun prosenteiksi
jne.

Kun haluat muuttaa solun tietotyyppiä, valitse ensin muotoiltavat solut (usein on
järkevää valita kerralla kokonainen rivi tai sarake). Avaa Home (Aloitus) -välilehti ja
valitse Cells (Solut) -työkaluryhmän Format (Muotoile) -valikosta kohta Format
Cells (Muotoile soluja).
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Siirry Number (Luku) -välilehdelle ja valitse Category (Luokat) -luettelosta
haluamasi tietotyyppi: alla olevassa esimerkkikuvassa solun tyyppi on määritetty
luvuksi. Klikkaa lopuksi OK.

Voit valita desimaalien määrän Number (Luku) tai Currency (Valuutta) -luokissa
Decimal places (Desimaalien määrä) -ruudussa. Negative numbers (Negatiiviset
luvut) -luettelosta voit valita negatiivisten lukujen muotoilun. Sample (Esimerkki) -
ruudussa näet valitsemiesi muotoilujen vaikutuksen solussa olevaan lukuun.

Jos soluun ilmestyy muotoilun jälkeen #### -merkkejä, luku ei mahdu
soluun. Levennä saraketta tai pienennä käyttämääsi kirjasinlajia

Kirjoita päivämäärät ja kellonajat soluihin niin, että ohjelma ymmärtää ne
ajoiksi. Päivämäärän erottimena käytetään yleensä pistettä (25.8.2016) ja
kellonaikaerottimena käytetään kaksoispistettä (15:35). Voit vaihtaa
päivämäärän tai kellonajan muotoilua Category (Luokat) -luettelon Date
(Päivämäärä) -luokassa. Kun lasket tunteja yhteen ja niiden lopputulos
ylittää 24, valitse muotoiluksi Custom (Oma) -luokasta [h]:mm:ss. Mikäli
et halua mukaan sekunteja, poista :ss-merkit Type (Laji) -
ruudussa.Prosenttimuotoilu kertoo luvut 100:lla. Jos taas kirjoitat luvun
perään %-merkin, jakaa ohjelma luvun sadalla; esimerkiksi 1% = 0,01.

SOLUJEN TASAUS
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Useimmat taulukkolaskentaohjelmat tasaavat luvut automaattisesti oikealle ja tekstin
vasemmalle. Lisäksi ohjelmat keskittävät totuus- ja virhearvot.

Voit muuttaa solussa olevien lukujen ja merkkien tasausta. Excelissä tämä tapahtuu
valitsemalla ensin tasattavat solut ja valitsemalla sitten Home (Aloitus) -välilehden
Cells (Solut) -ryhmän Format (Muotoile) -valikosta kohta Format Cells (Muotoile
soluja). Siirry avautuneessa ikkunassa Alignment (Tasaus) -välilehdelle (ks.
seuraava kuva) ja valitse haluamasi tasaus.

Voit muuttaa vaakatasausta Horizontal (Vaakatasaus) -valinnalla ja pystytasausta
Vertical (Pystytasaus) -valinnalla. Tiedon esittämissuuntaa voit muuttaa
kääntämällä Orientation (Suunta) -ruudussa olevaa punaista merkkiä. Wrap text
(Tekstin rivitys) -valinnalla saat soluun kirjoittamasi pitkän tekstin rivittymään usealle
riville.

SOLUN ULKOASUMÄÄRITYKSET

Voit muuttaa taulukon tekstien ja lukujen kirjasinlajia, merkkityyliä, kokoa, väriä,
alleviivausta ym. korostustapoja.

Avaa Home (Aloitus) -välilehti. Valitse Cells (Solut) -ryhmän Format (Muotoile) -
valikosta kohta Format Cells (Muotoile soluja). Siirry Font (Fontti) -välilehdelle.
Tee soluille haluamasi muotoilumääritykset ja klikkaa lopuksi OK.
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Font (Fontti) -luettelossa ovat kaikki käytettävissäsi olevat fontit
aakkosjärjestyksessä ja sen vieressä ovat Font style (Tyyli) sekä Size (Koko) -
luettelot. Underline (Alleviivaus) -luettelosta löydät eri alleviivaus- ja Color (Väri) -
ruudusta värivaihtoehdot. Effects (Korostus) ruudusta voit valita tekstin yliviivauksen
sekä muotoilla tekstin mm. ylä- tai alaindeksiksi. Preview (Esikatselu) -ruudussa
näet valitsemiesi vaihtoehtojen vaikutuksen merkkeihin.

SOLUN REUNAVIIVA- JA TAUSTAMÄÄRITYKSET

Useimmat taulukkolaskentaohjelmat eivät luo taulukon ympärille automaattisesti
reuna- ja väliviivoja: vaikka ruudukko näkyy näytöllä, se ei oletuksena tulostu. Voit
tarkistaa tulostuksen esikatselulla, mitkä reunaviivoista näkyvät tulosteessa.

1. Valitse muotoiltavat solut tai solualue.
2. Avaa Home (Aloitus) -välilehti
3. Valitse Cells (Solut) -ryhmän Format (Muotoile) -valikosta kohta Format Cells

(Muotoile soluja).
4. Siirry Border (Reunaviiva) -välilehdelle
5. Tee haluamasi muotoilut.
6. Klikkaa OK.



Soluasetukset | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/s-3-taulukkolaskenta/soluasetukset/[17.9.2019 16.33.48]

Style (Tyyli) -ruudusta voit valita viivan tyylin ja Color (Väri) -ruudusta reunaviivan
värin. Border (Reunaviiva) -ruudusta voit valita, mille puolelle valittua solua haluat
reunaviivan.

Home (Aloitus) -välilehden Font (Fontti) -työkaluryhmän Borders
(Reunat)-painikkeesta avautuu valmis reunaviivavalikoima, josta löytyy
useimmiten tarvittavat viivatyypit:

Voit korostaa taulukkosi soluja tai solualueita lisäämällä niihin myös erilaisia kuvioita
ja värejä. Valitse kuviot ja värit tarkoin, jotta taulukon luettavuus ei kärsi!

Voit lisätä soluihin värejä ja kuvioita seuraavasti: Valitse muotoiltavat solut. Avaa
Home (Aloitus) -välilehti. Valitse Cells (Solut) -ryhmän Format (Muotoile) -
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valikosta kohta Format Cells (Muotoile soluja). Siirry Fill (Täyttö) -välilehdelle ja
määrittele haluamasi värit ja kuviot. Klikkaa OK.

Voit määritellä täyttövärin väripaletilta. Rasteroinnit löydät Pattern Style (Kuvion
tyyli) -luettelosta. Voit luoda väriliukuja valitsemalla Fill Effects (Täyttötehosteet) -
ikkunasta mieleisesi. Sample (Malli) -ruutu näyttää, miltä tekemäsi valinnat
näyttävät.

Jos haluat poistaa solusta tai solualueesta kaikki muotoilut, toimi seuraavasti:

Valitse ensin alue.
Avaa Home (Aloitus) -välilehti.
Klikkaa Editing (Muokkaaminen) -valikosta kohtaa Clear (Poista).
Valitse avautuneesta alivalikosta Clear Formats (Poista muotoilut).

Huomaa, että toiminto poistaa kaikki muotoilut samalla kertaa. Yksittäisten
muotoilujen poistamiseen voit käyttää Format Cells (Muotoile Solut) -valintaikkunan
vaihtoehtoja tai Home (Aloitus) -välilehden työkaluryhmien painikkeita.

VALMIIDEN TYYLIEN JA MUOTOILUJEN KÄYTTÖ

Voit myös käyttää ohjelman valmiita asiakirjamuotoiluja. Voit käyttää (ja muokata)
Wordin tapaan mm. otsikkotyylejä valitsemalla ensin muotoiltavan solun tai alueen ja
avaamalla sitten Home (Aloitus) -välilehden (Styles (Tyyli) -ryhmästä Cell Styles
(Solutyylit) -valikon. Valitse sitten listasta haluamasi tyyli (ks. kuva alla).
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Liikuttamalla hiirtä eri vaihtoehtojen yllä näet taulukossasi tyylin vaikutuksen valitulla
alueella.

Vaihtoehtoisesti voit valita myös kerralla koko taulukollesi uuden ulkoasun Excelin
valmiista malleista valitsemalla ensin muotoiltavan solun tai alueen avaamalla Home
(Aloitus) -välilehden (Styles (Tyyli) -ryhmästä Format as Table (Muotoile
valikoksi) -valikon. Valitse sitten listasta haluamasi tyyli (ks. kuva alla).
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Käyttäessäsi Format as table (Muotoile valikoksi) -toimintoa rajaamasi taulukko
saa oletusarvoisesti otsikkorivit (headers), joita klikkaamalla voit mm. muuttaa tiedon
lajittelutapaa ja -suuntaa.



Yleisimpien kaavojen luominen | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/s-3-taulukkolaskenta/yleisimpien-kaavojen-luominen/[17.9.2019 16.33.58]

YLEISIMPIEN KAAVOJEN LUOMINEN

Taulukkolaskentaohjelman perusideana on se, että voit suorittaa taulukon soluissa
erilaisia laskutoimituksia. Koska kaikki laskutoimitukset suoritetaan laskukaavoilla,
voit muuttaa laskettavia lukuja milloin tahansa ja antaa ohjelman suorittaa
laskutoimituksen uudelleen.

Laskukaava (Function) alkaa yhtäsuuruus- eli = -merkillä. Merkin jälkeen
laskukaavassa ilmaistaan laskettavien solujen osoitteet ja laskuoperaattorit.

SOLUN OSOITE

Taulukkolaskentaohjelmassa kullakin sarakkeella ja rivillä on oma tunnuksensa.
Yhdessä nämä tunnukset muodostavan solun osoitteen:

Sarakkeilla on aakkostunnus: ensimmäinen sarake on “A”, toinen “B” jne. Z:n
jälkeen saraketunnus jatkuu AA, AB, AC jne.
Riveillä on järjestysnumero: ensimmäinen rivi on “1”, toinen rivi “2”.
Soluosoite muodostuu sarake- ja rivitunnuksesta: esimerkiksi järjestyksessään
toisen sarakkeen 1. rivin osoite olisi B1 jne.

LASKUKAAVAN TEKO

Laskukaavan tekemisessä sinun tarvitsee yksinkertaisimmillaan määrittää vain
käytettävä laskuoperaattori ja laskussa käytettävien solujen osoitteet.

Käytä kaavoissa aina soluosoitteita, älä soluun syötettyä lukua! Näin voit
helposti kopioida kaavoja ja muuttaa laskentakaavoissa käytettyjen

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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solujen lukuja.

Alla olevassa esimerkissä lasketaan yhteen solut A2 ja B2. Laskukaavan luomisen
vaiheet:

1. Vie kohdistin soluun, johon haluat saada laskun tuloksen
2. Aloita kaava yhtäsuuruusmerkillä eli kirjoita soluun =
3. Klikkaa hiirellä A2-solua (seuraa kaavan muodostumista kuvan kaava- eli fx-

rivillä)
4. Kirjoita näppäimistöltä + –merkki
5. Klikkaa hiirellä B2-solua.
6. Hyväksy kaava Enter-näppäimellä tai klikkaamalla kaavarivin OK-merkkiä: 

YLEISIMMÄT LASKUOPERAATTORIT

Tavanomaisimmat taulukkolaskennassa käytetyt laskuoperaattorit ovat:

+ eli yhteenlasku, esimerkkikaava =A1+B7
– eli vähennyslasku, esimerkkikaava =A5-A8
* eli kertolasku, esimerkikkikaava =B6*B8
/ eli jakolasku, esimerkkikaava =A5/A8

Kaavoissa käytetään normaalia laskujärjestystä: ensin suoritetaan kerto- ja
jakolaskut, sitten yhteen- ja vähennyslaskut. Voit muuttaa laskujärjestystä
sulkumerkeillä. Tällöin ohjelma suorittaa suluissa olevan laskutoimituksen ensin.
Esimerkiksi =A4*(B3-B5) -kaavassa lasketaan ensin sulkujen sisällä oleva
vähennyslasku.

Laskukaavoissa laskenta tapahtuu solun sisältämän numeron tarkalla
arvolla eli vaikka määrittäisit solussa näkymään vaikkapa 2 desimaalin
tarkkuudella (jolloin esimerkiksi luku 0,34444 näkyisi muodossa 0,34),
laskenta tapahtuu aina tarkalla arvolla 0,34444.

YLEISIMMÄT FUNKTIOT

Tavanomaisten yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuoperaattoreiden ohella
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taulukkolaskentaohjelmista löytyy suuri joukko erilaisia funktioita (Function).
Funktiot ovat valmiiksi tehtyjä laskukaavoja.

Eniten käytetty funktio on Sum (Summa), jolla lasketaan kaavan alueella olevat luvut
yhteen. Voit siis käyttää Sum-funktiota +operaattorin sijasta ja näin helpottaa kaavan
kirjoittamista!

Yleisimmät funktiot löytyvät saman valikon alta Formulas (Kaavat) -välilehdeltä.
Klikkaa Autosum (Summa) -painikkeen alla olevaa pientä kolmiota, ja saat
seuraavassa kuvassa näkyvän valikon esiin. Yhteenlaskun lisäksi valikosta löytyy
funktio mm. lukusarjan keskiarvon (Average) laskemiseen.

Aluetta, johon kaava halutaan kohdistaa, kuvataan laskukaavassa soluosoitteilla ja
niiden  välissä olevalla kaksoispisteellä, esimerkkinä =SUM(A1:A10). Puolipisteellä
voit lisätä alueen lisäksi kaavaan erillisten solujen arvoja: esimerkkinä
=SUM(A1:A10;D9).

Excelissä Sum-funktio on suoraan työkalurivin painikkeena. Kyseisen Sum-funktion
avulla voitkin laskea tietyn alueen luvut yhteen esimerkiksi seuraavasti:

1. Vie kohdistin soluun, johon haluat saada yhteenlaskun tuloksen.
2. Klikkaa Formulas (Kaavat) -välilehden AutoSum (Summa) -painiketta.
3. Ohjelma ehdottaa yhteenlaskettavaa aluetta: jos alue on oikea, hyväksy

laskukaava Enter-näppäimellä, muussa tapauksessa valitse laskettava alue
hiirellä ja hyväksy se Enter-näppäimellä (ks. alla oleva kuva).
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4. Jos haluat, voit kopioida kaavan täyttökahvan avulla muihin soluihin (ks.
“laskukaavan kopioiminen” alla).

Tarkista aina ohjelman ehdottama solualue: ohjelma valitsee
automaattisesti ainoastaan yhtenäisen alueen eli jos alueella on tyhjiä
soluja, ei ohjelma valitse niiden toisella puolella olevaa aluetta!

Voit laskea yhteenlaskun myös seuraavasti: valitse  solualue, jonka
summan haluat laskea, ja ota aluevalintaan mukaan myös se tyhjä rivi tai
sarake, johon haluat vastauksen. Napsauta AutoSum-painiketta. Tämä
toiminto toimii ainoastaan oikealle ja alaspäin.

LASKUKAAVAN KOPIOIMINEN

Voit kopioida tekemiäsi laskukaavoja toisiin soluihin. Jos sinulla on esimerkiksi
vuoden jokaiselta kuukaudelta eritellyt opintotukilaskeltamat, sinun tarvitsee tehdä
laskukaava ainoastaan tammikuuta koskevalle riville. Tämän jälkeen voit kopioida
kaavan toisillekin kuukausille.

Excel-ohjelmassa voit kopioida kaavan nk. täyttökahvan avulla: täyttökahva löytyy
aktiivisen eli valittuna olevan solun oikeasta alakulmasta. Kaavan kopioinnin vaiheet:

1. Aktivoi solu, jonka sisältämän kaavan haluat kopioida.
2. Vie hiiren osoitin täyttökahvan päälle. Huomaat, että osoitin muuttuu mustaksi

ristiksi.
3. Paina hiiren ykköspainike pohjaan.
4. Vedä täyttökahvaa painike pohjassa kaavan kopiointisuuntaan.
5. Vapauta painike viimeisessä solussa, johon haluat kopioida kaavan.
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SOLUVIITTAUKSET

Soluviittauksella tarkoitetaan sitä, että solussa on viittaus toisen solun sisältöön,
esimerkiksi numeroarvoon tai laskentakaavaan. Jos esimerkiksi solussa B4
 lasketaan solujen B2 ja B3 arvojen summa, soluun B4 kirjoitetaan =SUM(B2:B3),
jossa B2 ja B3 ovat soluviittauksia:

SUHTEELLISET VIITTAUKSET

Kun käytät suhteellista viittausta (esimerkiksi A1, B6 tai vaikkapa E18), viittausosoite
muuttuu, kun kopioit solun sisältämän kaavan toiseen soluun.

Esimerkki: alla olevan taulukon B4-solussa oleva =B2-B3-kaava muuttuu =C2-C3 ja
=D2-D3 -muotoisiksi kopioitaessa kaava soluihin C4 ja D4.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Taulukkolaskentaohjelma osaa siis “suhteuttaa” kopioitavan kaavan soluviittaukset
vastaamaan sarakkeiden ja rivien kulloistakin osoitetta, kun käytät suhteellisia
viittauksia.

SUORAT VIITTAUKSET

Jos haluat tehdä kaavan, jossa viitataan aina tiettyyn, samaan soluun, käytä suoraa
viittausta. Esimerkiksi jos käytät kaavassa tiettyä vakiota (esimerkiksi piin likiarvoa)
tms. lukuarvoa, laskukaavaa kopioitaessa  vakion sisältämän solun viittausosoite ei
saa muuttua. Tällöin mainitun solun viittaus laskukaavassa tulee muuttaa suoraksi.
Muuta viittaus suoraksi käyttämällä $-merkkiä.

Esimerkki: alla olevan taulukon B2-solun viittausosoite muutetaan C5-solun
laskukaavassa suoraksi, jotta kopioitaessa C5-solun kaavaa alaspäin muille riveille
B2-solun viittausosoite ei muutu.

Yllä olevasta kuvasta näet, kuinka B2-solun osoite määritetään “suoraksi” kahden $-
merkin avulla: ensimmäinen $-merkki määrittää sarakkeen ja toinen $-merkki
riviosoitteen. Tarpeen tullen voit kuitenkin määrittää suoran viittauksen sellaiseksi,
että viittausta kopioituessa muuttuu vain joko rivi- tai saraketunnus:

=C2-$D1
D1-solun saraketunnus (D) ei muutu, mutta rivitunnus (1) muuttuu kaavaa
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

Oikean työkalun valinta eri tilanteissa

Luvun S.1 harjoitukset

S.2 Tekstinkäsittely

Kirjoittamisen hyvät käytännöt

Asiakirjan muokkaus

Sivuasetukset

Aluevalinnat, muotoilut ja erikoismerkit

Tyylit

Ylä- ja alatunnisteet

Sivunumerointi ja sisällysluettelo

Viitteet ja lähdeluettelo

kopioitaessa

=C2+D$1
D1-solun saraketunnus (D) muuttuu, mutta rivitunnus (1) ei muutu kaavaa
kopioitaessa.
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KAAVIOIDEN LUOMINEN

Taulukoitu tieto halutaan usein esittää graafisena kaaviona (esimerkiksi
pylväskaaviona, käyränä tai piirakkakaaviona), jotta tieto olisi helpommin
hahmotettavissa. Tällä sivulla kerrotaan, kuinka Excel-ohjelmalla voit:

luoda kaavioita
muokata kaavioita
siirtää kaavioita
muuttaa kaavion kokoa

KAAVION LUOMINEN

Valitse solualue, jonka tiedot haluat kaavioon (valitse myös rivi- ja sarakeotsikot, jotta
saat ne mukaan kaavion tietojen selitteiksi). Käytä tarvittaessa hyväksesi
“epäyhtenäistä aluevalintaa” niin vältät turhia arvosarjoja kaaviossasi: voit valita
epäyhtenäisen alueen pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla aluetta valitessasi
(maalattujen alueiden on kuitenkin oltava saman kokoisia l. rivejä on oltava yhtä
paljon). Alla olevan kuvan esimerkissä on aluevalinnasta jätetty pois yksi sarake
epäyhtenäisen aluevalinnan avulla (valittu alue näkyy sinisenä).

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Avaa Insert (Lisää) -välilehti ja valitse kaaviotyyppi Charts (Kaaviot) -ryhmän
alasvetovalikoista. Voit valita myös jonkin Excelin omista ehdotuksista klikkaamalla
Recommended Charts (Suositellut kaaviot). Alla olevassa esimerkkikuvassa on
valittuna kolmiulotteinen pylväskaavio.

Valinnan jälkeen ohjelma tuo ruudulle kaavion oletusasetuksilla. Nauhavalikkoon
ilmestyy uusi Chart Tools (Kaaviotyökalut) -valikko, jonka välilehdiltä löytyvien
työkalujen avulla voit muokata taulukkoasi (ks. kuva alla). Kaaviotyökaluvalikko on
näkyvissä, kun kaavio on aktiivinen. Jos siis klikkaat asiakirjaa kaavion ulkopuolella,
valikko katoaa näkyvistä, ja jos taas klikkaat kaaviota, valikko tulee jälleen näkyviin.
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KAAVION MUOKKAAMINEN

Luotuasi kaavion, voit muotoilla sen mieleiseksesi. Voit muuttaa kaavion otsikkoa ja
seliterivejä napsauttamalla niitä ja kirjoittamalla nimen tilalle uuden. Voit siirtää
kaavion liikuteltavia elementtejä (kuten otsikkoa ja selitteitä) myös käsin. Paina hiiren
ykköspainike pohjaan ja raahaa elementti uuteen paikkaan kaavion sisällä. Voit
 muuttaa kaavion fonttia, pistekokoa sekä muita tekstiominaisuuksia valitsemalla
taulukon tai sen muokattavan osan ja tekemällä haluamasi valinnat nauhavalikon
Home (Aloitus) -välilehden työkalujen avulla. Itse taulukon ulkoasua sekä tiedon
esitystapaa voit muuttaa käyttämällä Chart Tools (Kaaviotyökalut) -valikon
välilehtien toimintoja.

TIEDON ESITYSTAVAN MUUTTAMINEN

Voit vaihtaa kaavion tyyppiä kaaviotyökalujen  Design (Rakenne) -välilehden Type
(Tyyppi) -ryhmän työkalulla Change Chart Type (Vaihda kaaviolaji). Data (Tiedot)
-ryhmän Switch Row/Column (Vaihda rivi tai sarake) -työkalulla voit vaihtaa
esitettävien tietojen paikkoja keskenään x- ja y-akseleilla.

Voit myös muuttaa kaaviossasi näytettäviä otsikoita ja selitteitä: klikkaa taulukko
aktiiviseksi, niin sen viereen ilmestyy alla kuvatun kaltaisia painikkeita.
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Plussakuvaketta klikkaamalla saat näkyville Chart elements (Taulukkoelementit) -
valikon, josta  pääset muuttamaan esitystapaa.

Axes (Akselit) -ryhmässä voit määrittää x– ja y-akselien muotoilut (axes) sekä
jakoviivat (gridlines) selkeyttämään kaaviotasi. Voit myös poistaa ne kokonaan
näiden valikoiden avulla. Voit  lisätä tai poistaa  tiedon analysointia helpottavia viivoja
ja palkkeja – kuten vaikkapa pistekaavion trendiviivan.

Design (Rakenne) -välilehden Chart Layouts (Kaavion asettelu) -valikosta löydät
useita valmiita malleja, joista voit valita kaavioosi sopivan esitystavan.

KAAVION ULKOASUN MUOTOILU

Design (Rakenne) -välilehdellä saat käyttöösi lisää muotoiluvaihtoehtoja. Valitse
kaaviosta se osa, jota haluat muokata napsauta Current Selection (Nykyinen
valinta) -ryhmän Format Selection (Muotoile valinta) -painiketta. Ruudulle aukeaa
ikkuna, jossa voit tehdä yksityiskohtaisia muutoksia valitun osan muotoiluun. Insert
shapes (Lisää muotoja) -ryhmän valikoista voit lisätä kaavioosi kuvan (picture),
muodon (shape) tai tekstiruudun (text box).  Background (Tausta) -ryhmän
työkaluilla voit muokata kaavion taustan asetuksia, kuten täyttövärin näkymistä ja
kolmiulotteista vaikutelmaa.

Taulukkotyökalujen viimeinen, Format (Muotoilu) -välilehti sisältää nimensä
mukaisesti kaavion muotoiluun liittyviä työkaluja. Shape Styles (Muodon tyylit)
ryhmän valikoista voit muuttaa taulukon reunan ja taustan väritystä tai valita sopivan
teeman valmiista vaihtoehdoista. WordArt Styles (WordArt-tyylit) -ryhmän
työkaluilla voit lisätä valikkoteksteihin varjostuksia, värejä ja muita efektejä tai valita
niitä valmiista vaihtoehdoista.

Voit myös käyttää Excelin omia valmiita ulkoasumalleja. Vaihda kaaviosi väriteemaa
valitsemalla sopiva vaihtoehto Design (Rakenne) -välilehden Chart Styles (Kaavion
tyylit) -valikon vaihtoehdoista. Voit selata listaa listan oikealla puolella olevista
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nuolipainikkeista tai avaamalla koko listan näytölle painamalla alimmaista painiketta
(ks. kuva alla).

KAAVION SIIRTÄMINEN

Jos luot kaavion olemassa olevalle laskentataulukkosivulle, se saattaa sijoittua
taulukon tietojen päälle. Tällöin voit siirtää kaaviota.

1. Aktivoi kaavio klikkaamalla sitä. Kaavion ympärille tulee musta reunus sekä
joka kulmaan ja sivuille muokkauskahvat merkiksi kaavion valitsemisesta.

2. Ota kaaviosta kiinni hiirellä ja vedä se haluamaasi paikkaan.

Taulukkotyökalujen Format (Muotoile) -välilehden Arrange (Järjestä) -ryhmän
työkaluilla puolestaan voit muokata kaavion tasausta sekä mm. päällekkäisten
elementtien järjestystä.

Voit siirtää kaavion toiseen asiakirjaan tai omalle välilehdelleen napsauttamalla
Design (Rakenne) -välilehden Move Chart (Siirrä kaavio) -painiketta. Valitse New
sheet (Uuteen taulukkoon), jos haluat siirtää kaavion omaan erilliseen
laskentataulukkoonsa (voit nimetä uuden taulukon viereisessä ruudussa).

Jos  haluat luoda kaavion nk. upotettuna objektina johonkin olemassa olevaan
laskentataulukkoon, valitse ensin As object in (Objektina) -vaihtoehto ja sitten
haluamasi laskentataulukko. Klikkaa lopuksi OK -painiketta. Excel siirtää kaavion
valintasi mukaan joko uudelle laskentataulukkosivulle tai olemassa olevalle
laskentataulukkosivulle kuvana.

KOON MUUTTAMINEN

Muokkaa kaavion kokoa viemällä hiiren osoitin kaavion muokkauskahvan päälle. Kun
osoitin muuttuu kaksisuuntaiseksi nuoleksi, pidä hiiren painike pohjassa ja venytä
kaaviota haluamaasi suuntaan.
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LUVUN S.3 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – Taulukkolaskennan hyvät käytänteet

1. Kertaa taulukkolaskennan hyvät käytänteet -sivun sisältö.

HARJOITUS 2 – Taulukon luominen ja muokkaus

Tässä harjoituksessa luodaan taulukko opiskelun budjettia varten.

1. Luo uusi työkirja File (Tiedosto) -valikosta valitsemalla New (Uusi).
2. Tee alla olevan mallin mukainen taulukko. Käytä omassa taulukossasi aitoja

tulo- ja menotietojasi (korvaa “Vaatteet” ym. kohteet sinulle sopivilla tiedoilla).
3. Tallenna taulukko kotihakemistoosi Oma budjetti -nimellä.

4. Muokkaa asiakirjaa säännöllisin väliajoin, ja pidä kirjaa opiskelusi kuluista ja
menoista. Jos nostat opintotukea, muista tarkistaa vapaan tulosi määrä
Kelan verkkosivuilta!

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

http://www.kela.fi/
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HARJOITUS 3 – Soluasetukset

Tässä harjoituksessa muotoillaan edellisen harjoituksen taulukkoa.

1. Avaa edellisessä harjoituksessa tekemäsi Oma budjetti -niminen työkirja, jos se
ei ole jo avoinna.

2. Muotoile taulukko alla olevan mallin mukaan (valitse värit mieleisiksesi).
3. Aseta lukujen esitystapa kahden desimaalin tarkkuudelle.
4. Tallenna tekemäsi muutokset asiakirjaan.

HARJOITUS 4 – Yleisimpien kaavojen luominen

Tässä tehtävässä harjoitellaan laskukaavojen käyttöä.

1. Avaa aiemmin luomasi Oma budjetti -niminen työkirja, jollei se ole jo avoinna.
2. Laske tammikuun tulot yhteensä: kirjoita A7-soluun “Yhteensä”-sana ja luo B7-

soluun  summan kaava työkalurivin AutoSum-painikkeella.
3. Kopioi laskukaava myös muille 7-rivin kuukausille.
4. Laske tammikuun kulut yhteensä: kirjoita A13-soluun “Yhteensä”-sana ja käytä

taas AutoSum-painiketta B13-solussa. Kopioi kaava myös muille 13-rivin
kuukausille.

5. Laske tammikuussa säästöön jäävä summa: kirjoita A15-soluun “Jää säästöön”
-otsikko ja luo B15-soluun säästöön jäävän rahan kaava. Kopioi kaava muillekin
kuukausille.

6. Laske G-sarakkeen rivisummat: kirjoita G3- ja G9-soluihin “Yhteensä”-sanat ja
luo G4-soluun rivin summan kaava. Kopioi kaava muillekin G-sarakkeen riveille.

7. Lisää “Jää säästöön” -riville mallin mukaiset reunaviivat.
8. Tallenna työkirja.



Luvun S.3 harjoitukset | Opiskelijan digitaidot

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/s-3-taulukkolaskenta/luvun-s-3-harjoitukset/[17.9.2019 16.34.26]

HARJOITUS 5 – Soluviittaukset

Tässä harjoituksessa käytetään sekä suhteellista että suoraa soluviittausta.

Huomaat, että sinulla on muitakin kuluja, jotka haluat lisätä budjettiin. Olet myös
ajatellut lähteä matkalle kesällä lukukauden päätyttyä. Tätä varten sinun on tehtävä
töitä, jotta tienaisit tarvittavan summan. Haluat laskea tässä budjetissa, kuinka monta
tuntia sinun on tehtävä töitä kuukausittain, jotta tienaisit tarvittavan summan.
Työnantajasi on luvannut sinulle 12 / h palkan (harjoituksessa ei huomioida veroja).
Tulevan matkasi hinta on kustannuksineen 800 euroa.

1. Avaa aiemmin käsittelemäsi Oma budjetti -työkirja.
2. Lisää ensin uusi rivi rivin 13 yläpuolelle. Kirjoita riville seuraavat tiedot:

3. Lisää rivin 3 yläpuolelle kaksi uutta riviä ja kirjoita riveille alla olevat tiedot:

4. Lisää rivin 9 yläpuolelle uusi rivi ja kirjoita A9-soluun otsikoksi “Muut tulot” (ks.
seuraava kuva). Tee riville 9 laskukaava: kaavan tulee laskea, kuinka monta
tuntia sinun on työskenneltävä jotta rahasi riittävät.

5. Tee B9-soluun laskukaava, jossa lasketaan työtunnit x12. Määritä työtunnit-
solun (B3) osoite suoraksi, jotta voit kopioida sitä myös muille kuukausille.
Kopioi kaava myös muille kuukausille.

6. Kopioi G8-solun yhteensä-kaava myös sen alapuolella olevaan G9-soluun.
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7. Lisäsit tulojen yhteenlaskun yläpuolelle uuden rivin, mutta ohjelma ei päivittänyt
yhteensä-rivin soluosoitteita automaattisesti, joten sinun on korjattava ne. Vie
kohdistin soluun B10 ja korjaa laskettavan alueen osoite kaavarivillä. Kopioi
korjattu kaava myös muille kuukausille.

8. Nyt voit syöttää soluun B3 sen työtuntien määrän, jonka ajattelet riittävän
säästääksesi vähintään 800 euroa matkaa varten.

Tässä tehtävässä harjoitellaan suoran viittauksen käyttämistä silloin, kun jaettava
luku muuttuu, mutta jakaja pysyy samana. Tallenna “Opiskelijoiden määrä” -tiedosto
Taulukkolaskenta-nimiseen kansioosi (jos et ole vielä luonut kansiota, luo se nyt
kotihakemistoosi).

Taulukossa näet eri yliopistojen uusien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden
määrät eräänä vuonna. Haluat laskea, kuinka paljon kussakin yliopistossa on entisiä
opiskelijoita.

1. Avaa Opiskelijoiden määrä -harjoitus ja lisää laskentataulukkoon uusi sarake
“Uudet opiskelijat” -sarakkeen vasemmalle puolelle.

2. Kirjoita B1-soluun otsikoksi “Entiset opiskelijat” (tekstin voit jakaa kahdelle riville
painamalla Alt+Enter-näppäinyhdistelmää sanojen välissä).

3. Tee B2-soluun laskukaava, jossa vähennät kyseisen rivin “Opiskelijat yhteensä”
-solusta “Uudet opiskelijat” -solun tiedot (käytä laskukaavassa soluviittauksia).

4. Kopioi kaava alaspäin myös muille riveille.
5. Kirjoita A22-soluun otsikoksi “Yhteensä” ja laske entisten opiskelijoiden luvut

yhteensä . Kopioi kaava myös muihin sarakkeisiin.
6. Laske seuraavaksi kunkin yliopiston opiskelijoiden prosentuaaliset osuudet

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/opiskelijoiden_maara.xlsx
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kaikista yliopisto-opiskelijoista: kirjoita E1-soluun otsikoksi “% osuus” ja tee E2-
soluun laskukaava, jolla lasket HY:n opiskelijoiden prosentuaalisen osuuden
(=HY:n opiskelijat yhteensä / kaikki opiskelijat yhteensä). Muuta “Kaikki
opiskelijat yhteensä” -solun osoite suoraksi, jotta se ei muutu kopioitaessa.

7. Kopioi tekemäsi laskukaava alaspäin myös muille riveille.
8. Oikean ratkaisun näet työkirjan Ratkaisu-laskentataulukosta.

HARJOITUS 6 – Kaavioiden luominen

Tässä harjoituksessa kokeilet kaavioiden tekemistä.

1. Avaa jälleen Oma budjetti -työkirja.
2. Tee budjetin tuloista taulukon alapuoliselle alueelle seuraavan mallin mukainen

kaavio.

3. Tee samaan laskentataulukkoon myös kuluista alla olevan mallin mukainen
kaavio.

4. Pohdi äsken luomiasi kaavioita kriittisesti:
a) onko pylväsdiagrammissa opintorahan määrä yli vai alle 1200?
b) millä tavoin piirakkadiagrammi kuvaa mielestäsi ruokamenojen osuutta?

5. Tallenna muutokset työkirjaan.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

Oikean työkalun valinta eri tilanteissa

Luvun S.1 harjoitukset

S.2 Tekstinkäsittely

Kirjoittamisen hyvät käytännöt

Asiakirjan muokkaus

Sivuasetukset

Aluevalinnat, muotoilut ja erikoismerkit

Tyylit

VASTAUKSET

HARJOITUS 6 – Kaavioiden luominen

Tehtävän 4 vastaukset: opintorahan määrän arviointi on vaikeaa kaavion 3-
ulotteisuuden vuoksi ja ruokamenojen osuus piirakkakaaviossa näyttää selvästi
suuremmalta kuin vaatteiden osuus, vaikka kaavion viereen kirjoitetut
prosenttiluvut osoittavat, että eroa ei ole juuri lainkaan. Käytetyt kaaviot siis
edellyttävät lukujen lisäämistä kaavioihin ja ilmaisevat sen, että em. kaaviot
ovat vaikealukuisia 3-ulotteisuutensa vuoksi.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

S.4 DIAESITYKSET

Diaesitykset ovat oiva tapa tiedon esittämiseen, kunhan suunnittelet esityksesi
harkiten ja ajan kanssa. Voit luoda diaesityksiä nk. esitysgrafiikkaohjelmien avulla.
Tässä luvussa kerrotaan  seuraavista asioista:

diaesityksen koostaminen
valmiiden rakenteiden ja tyylipohjien hyödyntäminen
diaesityksen näyttäminen
diojen tulostaminen

Käytämme esimerkeissä PowerPoint-esitysgrafiikkaohjelmaa. Voit soveltaa näitä
ohjeita myös muihin ohjelmiin, kuten ilmaisen LibreOffice-paketin Impress-
esitysohjelmaan (LibreOfficesta löydät tietoa lisälukemistosta).

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot-lisalukemisto/kayttojarjestelmat-ja-sovellusohjelmat/unix-ja-linux/sovellus-ja-apuohjelmia/
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ESITYKSEN LAADINNAN HYVÄT KÄYTÄNTEET

ESITYKSEN SUUNNITTELU

Diaesitykset ovat hyvin toteutettuina mukava tapa esittää tietoa suuremmalle
yleisölle.

Käytä aikaa esityksen koostamiseen ja mieti, mitä haluat esittää ja kenelle. Selkeä
diaesitys voidaan jakaa kolmeen osaan:

1. johdanto, jossa kerrot lyhyesti, mitä aiot esittää,
2. varsinainen asia, jossa esität tosiasiat esimerkein havainnollistettuna ja
3. yhteenveto, jossa kertaat pääkohdat ja esität lopputuloksen.

Tee esityksestä selkeä ja panosta sisältöön. Käytä visuaalisia tehosteita maltilla,
etteivät ne vie huomiota itse asiasta!

DIOJEN RAKENNE

Pidä diat selkeinä ja yksittäisen dian sisältö lyhyenä. Jos diassa on paljon tekstiä,
kirjasinkoko pienenee liikaa  Eräänlaisena ohjenuorana voit pitää 7±2 -sääntöä:
helppolukuisessa diassa on 7±2 riviä tekstiä ja 7±2 sanaa rivillä. Mikäli dian sisältämä
tekstimäärä uhkaa paisua suureksi, jaa sisältö  useampaan diaan.

Käytä dioissa vain sellaisia kuvia, jotka liittyvät  käsiteltävänä olevaan aiheeseen.
Kuvien käyttö piristää esitystä, mutta liian suuri määrä kuvia tekee esityksestäsi
sekavan.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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KIRJASINLAJIT

Kirjasinlajien käytössä tärkeintä on selkeys ja luettavuus. Valitse tarpeeksi selkeä ja
iso kirjasinlaji. Vältä kiemuraisia kirjasinlajeja. Valitse kirjasinkooksi vähintään 18
pistettä. Otsikot voivat olla vieläkin suurempia.

Käytä korkeintaan kahta eri kirjasinlajia. Voit korostaa haluamiasi asioita eri
pistekoolla, värillä, lihavoinnilla tai kursivoinnilla. Korostuskeinoja kuitenkin
kannattaa käyttää harkiten; esimerkiksi pitkää kursiivitekstiä on vaikea lukea. Kursiivi
on kuitenkin käyttökelpoinen keino yksittäisten sanojen korostamiseen.
Versaalikirjainten eli isojen kirjainten käyttö muualla kuin lauseiden, erisnimien tai
otsikoiden alussa ei ole suositeltavaa.

VÄRIEN KÄYTTÖ

Käytä samaa taustaväriä kaikissa esityksesi dioissa, ellei värin vaihtaminen ole
perusteltua. Huomaa, että käyttämällä tyylejä voit muotoilla esityksesi kaikki diat
yhdellä kertaa ilman, että sinun tarvitsee muokata yksittäisten diojen ulkoasua
lainkaan.

Valitse värimaailma käyttötarkoituksen mukaan. Vaalea tausta sopii pääsääntöisesti
paremmin esimerkiksi tulosteisiin, kun taas tumma tausta sopii luontevammin
dataprojektorilla pidettäviin esityksiin.

Tarkista esityksesi luettavuus AINA ennen esitystä; kiinnitä erityistä huomiota siihen
erottuvatko tekstit ym. sisältö varmasti käytetystä taustasta. Muista myös, että tietyt
väriyhdistelmät saattavat näyttää epämiellyttäviltä tai olla jopa täysin mahdottomia
lukea (esimerkiksi värisokeille).

KAAVIOT JA TAULUKOT

Älä liitä esitykseesi kovin yksityiskohtaisia taulukoita tms. tietoa. Parempi on
monistaa ne oheismateriaaliksi ja näyttää esityksessä taulukon luvuista vain
yhteenveto, esimerkiksi graafinen kuvaaja.

Myös kaavion tyyppi vaikuttaa merkittävästi siihen, miten tieto hahmotetaan. Huonosti
valittu kaaviotyyppi saattaa antaa asiasta täysin väärän kuvan. Mieti siis tarkkaan,
minkä tyyppinen kaavio soveltuu parhaiten tiedonvälitykseen esityksessäsi.

Pylväskaavio on yleisimmin käytetty kaaviotyyppi. Se soveltuu esimerkiksi
tietojen vertailuun.
Viivakaavio soveltuu mm. tietyn ajanjakson aikana tapahtuneiden muutosten
tai kehityksen kuvaamiseen.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Ympyräkaaviolla voit kuvata kokonaisuuden jakautumista osiin. Ympyrän
“viipaleita” ei kuitenkaan suositella käytettäväksi enempää kuin kuusi samassa
diassa: useat pienet osa-alueet voit ryhmitellä Muut-otsikon alle ja tehdä niistä
oman ympyrän toiseen diaan.

VALMISTAUTUMINEN ESITYKSEEN

Suunnittele esityksen aikataulu tarkkaan.  Käy esitys huolellisesti läpi ja arvioi, kuinka
paljon kunkin dian sisältämän asian käsittely vie aikaa. Esimerkiksi yli 10 diaa on
useimmiten liikaa 20 minuutin diaesityksessä näytettäväksi. Varaa myös aikaa
mahdollisille ongelmille ja yleisön kysymyksille. Viimeistään aikataulua laatiessasi on
myös hyvä tarkistaa, ettei esityksesi sisällä kielioppivirheitä.

ESITYSTILANNE

Saavu esitystilaan hyvissä ajoin. Tutustu laitteisiin ja varmista, että ne toimivat
asianmukaisesti. Jos mahdollista, tarjoa esityksesi materiaali yleisölle jo ennalta
paperitulosteena tai mieluiten verkossa. Kerro asiasta jo ennen esitystä, jotta
esityksesi katselijat voivat halutessaan ladata materiaalin verkosta ja tehdä
muistiinpanonsa esityksen aikana suoraan materiaaliin.

Harjoittele esitys hyvin, ettei sinun tarvitse lukea asioita dioista. Esityksesi vaikuttaa
huomattavasti luontevammalta, kun puhut yleisölle valkokankaan sijasta ja kerrot
asiat “omin sanoin”.
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ESITYKSEN KOOSTAMINEN

Tällä sivulla kerrotaan diaesityksen koostamisen perusasiat:

diaesityksen asetusten valinta
diojen lisääminen esitykseen
dian rakenteen valinta
tekstin kirjoittaminen diaan
diaesityksen kirjasinlajit
luettelotekstin sisennystasot
dian poistaminen esityksestä
diojen järjestyksen muuttaminen
kuvien käyttö dioissa
muut esitysohjelmat

DIAESITYKSEN ASETUSTEN VALINTA

Diaesityksen asetuksissa kerrot esitysgrafiikkaohjelmalle, millaista esitystä olet
tekemässä. Diaesityksen tietyt asetukset kannattaa määritellä jo ennen kuin lisäät
tietoja yksittäisiin dioihin. Tällaisia ovat mm. esityksen koon ja kuvasuhteen
asetukset. PowerPoint-ohjelmassa löydät sivun nauhavalikon Design (Rakenne) -
välilehdeltä Customize (Mukauta) -työkaluryhmästä (ks. kuva alla).

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)
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Suluissa olevat luvut ilmentävät esitysnäytön kuvasuhdetta. Kuvasuhde on
useimmiten 4:3 projektorilla kankaalle heijastettavassa esityksessä. Tietokoneen tai
television ruudulta näytettävään esitykseen kannattaa valita kuvasuhteeksi laajakuva
(16:9). Hyväksy tekemäsi määritykset OK-painikkeella.

Tarkempia valintoja voit tehdä klikkaamalla samassa valikossa Customize Slide Size
(Mukautettu dian koko).

DIOJEN LISÄÄMINEN ESITYKSEEN

Aloita uuden esityksen luominen muokkaamalla näytöllä olevaa, tyhjää otsikkodiaa.
Tämän jälkeen voit lisätä esitykseesi lisää erilaisia dioja.

Jos uusi dia ei ole näkyvissä, luo uusi diaesitys avaamalla vasemman yläkulman
File (Tiedosto) -välilehti ja napsauttamalla sieltä löytyvää New (Uusi) -painiketta.
Ohjelma tuo näkyviin uuden otsikkodian ja voit aloittaa esityksesi tekemisen. Alla
kuva otsikkodiasta.
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Lisää uusi dia  esitykseesi napsauttamalla Home (Aloitus) -välilehdeltä New Slide
(Uusi dia) -kuvaketta.

Voit siirtyä diasta toiseen pyörittämällä rullahiiren rullaa. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä
diojen välillä näppäimistön PageUp ja PageDown -painikkeilla tai nuolinäppäimillä.

DIAN RAKENTEEN VALINTA

Useimmissa esitysgrafiikkaohjelmissa on tarjolla sekä valmiita rakennepohjia (Slide
layout) että mahdollisuus luoda omia rakenteita esityksiä varten. Toisissa
rakennemalleissa on paikat otsikolle ja tekstille, kun taas osassa on paikat
esimerkiksi otsikolle ja kuville.

Voit valita dialle haluamasi rakenteen useiden valmiiden rakennemallien joukosta.
Seuraava kuva esittää muutamia PowerPoint -ohjelman diarakenteita: ylävasemmalla
esityksen “Otsikkodia”, seuraavana “Vain otsikko”-dia, “Otsikko ja teksti” -dia sekä
alarivillä “otsikko ja kaksipalstainen teksti”-dia.

Esityksen jokaisen dian rakenne voi olla erilainen. Voit lisäksi muuttaa minkä tahansa
dian mallia toiseksi milloin tahansa. Valinta tapahtuu seuraavasti:

1. Valitse Home (Aloitus) -välilehden Slides (Diat) -työkaluryhmästä Layout
(Asettelu).

2. Valitse avautuvasta valikosta haluamasi rakenne. Dian rakenne muuttuu.
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TEKSTIN KIRJOITTAMINEN DIAAN

Voit lisästä diaan tekstiä paikkamerkin kohdalle. Paikkamerkki on tekstikehys, joten
käytämme tässä materiaalissa siitä myös kehys-termiä.

Teksti lisätään diaan klikkaamalla kohtaa, jossa lukee Click to add title (Lisää
otsikko napsauttamalla) tai Click to add text (Lisää teksti napsauttamalla), sen
mukaan kumpaa tekstiä olet lisäämässä:

Kirjoittaessasi tekstiä diaan, teksti rivittyy automaattisesti. Enter-näppäimen
painalluksella saat käyttöösi uuden rivin eli kappaleen.

DIAESITYKSEN KIRJASINLAJIT

Käytä esityksissäsi yleisiä fontteja, kuten Calibri, Arial, Times New Roman, Courier
New jne. Tietokoneella esitettävissä esityksissä suositellaan käytettäviksi pääasiassa
päätteettömiä fontteja (lisätietoa kirjaintyypeistä), joita ovat mm. Calibri, Arial,
Helvetica ja Futura.

Päätteelliset antiikvakirjaimet (esimerkiksi Times, Times New Roman ja Century
Schoolbook) ovat helppolukuisimpia pienemmässä fonttikoossa, ja siksi niitä
käytetään useimmiten paperille tulostettavien, pitkien asiakirjojen leipätekstinä.

LUETTELOTEKSTIN SISENNYSTASOT

Diaesityksissä teksteistä tehdään usein luettelomaisia. Kun käytät luettelorakennetta,
voit tarvita useampaa kuin yhtä luettelotasoa.

Voit määrittää luettelokohdan sisennystason seuraavasti:

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25892
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1. Klikkaa Home (Aloitus) -välilehden Paragraph (Kappale) -työkaluryhmästä
löytyvää Increase List Level (Suurenna luettelotasoa) –painiketta:

2. Kun lopetat kappaleen ja painat Enter-näppäintä, ohjelma olettaa, että haluat
pysyä samalla tasolla. Alla olevassa kuvassa näet kaksi eri luettelotasoa.

3. Takaisin edelliselle tasolle pääset Decrease List Level (Pienennä
luettelotasoa) –painikkeella:

DIAN POISTAMINEN ESITYKSESTÄ

Voit poistaa dioja yksi tai useampi dia kerrallaan. Poistat dian seuraavasti:

1. Tuo näkyviin poistettava dia.
2. Paina näppäimistön Delete (Del)– tai Backspace-painiketta. Vaihtoehtoisesti

klikkaa diaa oikealla napilla ja valitse listasta Delete Slide (Poista dia).

DIOJEN JÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Useimmat ohjelmat tarjoavat diojen järjestyksen vaihtamiseen monia eri tapoja.

View (Näytä) -välilehden Slide Sorter View (Dialajittelunäkymä) -painikkeen avulla
pääset siirtymään dialajittelunäkymään, jossa näet esityksesi diat pienennettyinä (ks.
kuva alla).
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Seuraavassa kuvassa näet em. lajittelunäkymän, jossa sinun on helppo muuttaa
diojen järjestystä valitsemalla siirrettävä dia tarttumalla siihen hiirellä ja vetämällä dia
haluamaasi paikkaan. Näytölle ilmestyy pystysuora katkoviiva, joka osoittaa dian
uutta paikkaa. Vapauta hiiren painike siinä kohdassa, johon haluat dian siirtyvän.

KUVIEN KÄYTTÖ DIOISSA

Vaikka esitysgrafiikkaohjelmissa on yleensä valmiita diapohjia kuvien esittämistä
varten, voit liittää kuvia esityksesi mihin tahansa diaan. Kuvat voivat olla eri
sovelluksilla luotuja, näytöltä siepattuja, skannattuja tai vaikkapa ns. ClipArt-
piirroskuvia. Yleisesti tuettuja kuvatiedostomuotoja ovat mm. jpeg, bmp ja tiff.

Jos haluat lisätä tietyn kuvan esityksesi kaikkiin dioihin, tee lisäys dian perustyylin
asetuksissa (lisätietoa perustyylistä). Näin sinun ei tarvitse muokata jokaista diaa
erikseen. Älä kuitenkaan täytä esitystäsi merkityksettömillä kuvilla ja muulla
grafiikalla, vaan pyri aina esityksessä selkeyteen!

KUVAN LISÄÄMINEN

Voit tuoda esitykseesi kuvia, jotka ovat erillisinä kuvatiedostoina (esimerkiksi jpeg-
kuvat). Kuvan lisäys tapahtuu seuraavasti:

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25923
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1. klikkaa Insert (Lisää) -välilehdellä Picture (Kuva)
2. määrittele avautuneessa valintaikkunassa kuvan sijaintikansio.
3. Valitse haluamasi kuva ja klikkaa Insert (Lisää) -painiketta.

Muista, että kuvat kasvattavat esitystiedoston koon helposti hyvin suureksi. Jos
käytät esityksessäsi kuvia, tarkistathan välillä esityksesi viemän tallennustilan.

KUVIEN KOON PIENENTÄMINEN

Kuvien pakkaaminen on yksi tapa pienentää esityksesi vaatimaa tallennustilaa.
Kuvien resoluutio (lisää resoluutiosta) pienenee pakkauksessa valintasi mukaan
seuraavasti:

Pakkaaminen näyttö- ja verkkoesityksiä varten: kuva muutetaan 96 dpi
resoluutioon
Pakkaaminen tulostusta varten: kuva muutetaan 200 dpi resoluutioon

Jos olet rajannut kuvaa, ohjelma on piilottanut kuvasta rajausalueen ulkopuolelle
jäävän osan. Pakkaamisen yhteydessä tämä piilossa oleva alue poistetaan kokonaan
ja näin saadaan kuvan tiedostokokoa pienemmäksi.

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot?page_id=25894
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Kuvan pakkaaminen tapahtuu seuraavasti:

Valitse esityksestäsi kuva, jonka haluat pakata. Avaa Picture Tools (Kuvatyökalut) -
valikon Format (Muotoile) -välilehti. Klikkaa Adjust (Säädä) -työkaluriviltä
Compress Pictures (Pakkaa kuvat) –painiketta:

Saat näkyviin valintaikkunan. Valitse Apply only to this picture (Käytä vain tähän
kuvaan) -kohdasta, mihin kuviin haluat käyttää pakkaamista. Määritä Target Output
(Tulostuskohde) -kohdasta kuvan käyttötarkoitus. Voit myös valita, haluatko poistaa
lopullisesti kuvasta aiemmin rajaamasi alueet (Delete cropped areas of pictures).
Hyväksy asetukset OK-painikkeella.

KUVIEN RAJAAMINEN

Edellä käsiteltiiin kuvan rajaamista. Vaikka kuvat kannattaa rajata jo
kuvankäsittelyohjelmassa, voit tehdä rajaamisen myös esitysgrafiikkaohjelmassa.

Valitsemalla ensin kuva. Avaa Picture Tools (Kuvatyökalut) -valikon Format
(Muotoile) -välilehti. Valitse Size (Koko) -työkaluriviltä Crop (Rajaa).
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

MUUT ESITYSOHJELMAT

Verkosta löytyy useita hyviä niin ilmaisia kuin maksullisiakin ohjelmia esitysten
tekoon. Eräs suosituimmista on Prezi, jolla voi tehdä helposti näyttäviä esityksiä
selaimessa. Yliopistolaiset voivat käyttää Prezin ilmaista Edu-versiota
rekisteröitymällä käyttäjiksi helsinki.fi -sähköpostiosoitteesta.

Tutustu Preziin katsomalla lupaavan itseapukirjailija Raimo Keski-
Väännön koostama esitys opinnoissa menestymiseen!
Nuolinäppäimillä pääset siirtymään edestakaisin esityksessä, ja
painamalla oikean alakulman Full screen -nappia voit katsoa esityksen
täysikokoisena.

http://www.prezi.com/
http://prezi.com/pricing/edu/
https://prezi.com/h29ixze0kn_x/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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DIOJEN PERUSTYYLIT JA SUUNNITTELUMALLIT

Tällä sivulla kerrotaan seuraavista asioista:

diojen perustyylit
perustyylin muokkaus
suunnittelumallit
värimallit

DIOJEN PERUSTYYLIT

Muokatessasi esityksesi dioja sinun kannattaa hyödyntää esitysgrafiikkaohjelmissa
käytettyjä perustyylejä (Master). Perustyylit määräävät miltä mm. diojen,
tiivistelmäsivujen 3ja yleisölle jaettavien muistiinpanosivujen muotoilut (kirjasin,
luettelomerkit jne) näyttävät. Jos haluat lisätä esityksesi jokaiseen diaan esimerkiksi
jonkin tekstin, lisää se perustyyliin.

PowerPoint-ohjelmassa on jokaista esitystä varten käytettävissä kolme eri
perustyyliä:

Slide Master (Dian perustyyli): erityisdia (vasen kuva alla), johon määritellyt
otsikot, päätekstit, muotoilut ja objektit tulevat kaikkiin esityksen dioihin.
Handout Master (Tiivistelmän perustyyli): erityisdia (keskimmäinen kuva
alla), jota muuttamalla vaikutat diojen tiivistelmäsivun muotoiluihin.
Notes Master (Muistiinpanojen perustyyli): erityisdia (oikeanpuoleisin kuva
alla), jota muuttamalla voit muokata muistiinpanosivujen muotoiluja.

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)
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PERUSTYYLIN MUOKKAUS

Muokatessasi diojen perustyylejä, muokkaukset vaikuttavat esityksesi kaikkiin dioihin.
Voit lisätä perustyylidiaan esimerkiksi yhteystiedot, logon jne.

Voit muotoilla perustyylejä seuraavasti: valitse View (Näytä) -välilehdeltä Master
Views (Esitysnäkymät) -työkaluryhmästä muokattavan perustyylin nimi. Alla
olevassa esimerkkikuvassa on korostettuna Slide Master (Dian perustyyli).

Esiin tuleva dia on perustyylidia, johon tehdyt tyylimuutokset kopioituvat kaikkiin
esityksen dioihin: jos esimerkiksi vaihdat diojen otsikot lihavoiduiksi ja vihreiksi,
muuttuvat otsikot kaikissa perustyylidiaa käyttävissä dioissa lihavoiduiksi ja vihreiksi.
Muotoile otsikot ja muu teksti normaalisti valitsemalla muokattava alue ja tekemällä
muutokset nauhavalikon muotoilupainikkeilla. Voit muuttaa myös perustyylissä
käytettyjä luettelotasoja erilaisiksi viemällä hiiren kohdistimen luettelotasoon ja
tekemällä haluamasi muotoilut em. tasoille. Palaa perustyylisivulta dianäkymään
klikkaamalla nauhavalikkoon ilmestynyttä Slide Master (Perustyylidia) -välilehden
Close Master View (Sulje perustyylinäkymä) –painiketta.
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Vastaavalla tavalla voit muokata myös otsikkodian tiivistelmien ja muistiinpanosivujen
perustyylejä.

TEEMAT

PowerPointissa on valmiita suunnittelumalleja eli teemoja (Themes), joiden avulla
voit tehdä ulkoasultaan yhtenäisiä esityksiä. Monet malleista ovat kuitenkin katsojille
niin tuttuja, että ohjelman teemojen sijaan sinun kannattaa käyttää oman
organisaatiosi suunnittelumallia. Esimerkiksi HY:llä on omat valmiit pohjansa, joita
voit halutessasi käyttää esityksissäsi!

Suunnittelumalleissa on yhtenäinen värimaailma sekä yhtenäiset muotoilut ja tyylit.
Kun valitset esitykseesi tietyn teeman, se korvaa esityksessäsi käytetyn perustyylin
muotoilut. Jokainen lisäämäsi dia saa siis teeman mukaisen ulkoasun dian
rakenteesta riippumatta.

Jos esitys sisältää paljon kuvaajia, taulukoita, kaaviokuvia tai piirroksia, valitse niiden
vastapainoksi yksinkertainen teema. Muuttaaksesi suunnittelumallin Powerpoint-
ohjelmassa, sinun on oltava normaali- tai dialajittelunäkymässä. Klikkaa auki
nauhavalikon Design (Rakenne) –välilehti ja valitse Themes (Teemat) -
työkaluryhmästä sopiva teema. Nuolipainikkeista oikealla saat auki lisää teemoja (ks.
kuva alla).

http://unimaterialbank.unigrafia.fi/
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Siirtämällä kursorin jonkin teeman ylle näet taustalla sen vaikutuksen esityksesi
visuaaliseen ilmeeseen. Kun löydät sopivan suunnittelumallin, klikkaa sitä hiirellä.
Voit milloin tahansa vaihtaa esityksen mallin samalla tavalla. Kun klikkaat valikossa
näkyvää teemaa, ohjelma lisää kyseisen mallin jokaiseen esityksessä olevaan
diaan. Jos haluat lisätä mallin ainoastaan näkyvissä olevaan tai valittuina oleviin
dioihin, napsauta hiiren kakkospainikkeella valikossa olevan mallin yllä. Avautuvassa
valikossa valitse Apply to Selected Slides (Käytä valituissa dioissa) -käskyn:

TAUSTAVÄRIT

Edellä kuvatuissa teemoissa on aina käytössä tietty taustaväritys. Voit muuttaa
teeman taustatyyliä toiseksi, esimerkiksi sinisestä oranssiksi.

Taustatyylin vaihto onnistuu yksinkertaisimmillaan klikkaamalla Design (Rakenne) -
välilehden Variants (Muuttujat) -työkaluryhmässä sinulle sopivin teeman valmiina
olevista vaihtoehdoista. Jos mikään valmiista vaihtoehdoista ei miellytä sinua, voit
valita itseäsi miellyttävän värin ja kuvion Format Background (Muotoile taustaa) -
painikkeesta avautuvien työkalujen avulla.

Varsin usein taulukoiden ja kaavioiden taakse jäävät kuvat häiritsevät esitystä. Sen
sijaan, että vaihtaisit tämän takia koko esityksen suunnittelumallia, voit vaihtaa
yksivärisen taustan vain ko. dioille. Jos olet käyttänyt esityksessäsi ohjelman valmista
suunnittelumallia ja haluat määrittää oman taustavärin niin, että suunnittelupohjan
valmiit kuviot eivät näy, aseta valinta työkaluryhmän Hide Background Graphics
(Piilota taustan grafiikka) –valintaruutuun.
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ESITYKSEN NÄYTTÄMINEN

Tällä sivulla kerrotaan diaesityksen näyttämiseen liittyvistä asioista:

esityksen toimivuuden varmistaminen
esityksen käynnistäminen
eteneminen diasta toiseen
automaattiset korjaus- ja muotoilutoiminnot
esityksen keskeyttäminen ja lopettaminen

ESITYKSEN TOIMIVUUDEN VARMISTAMINEN

Toimivassa esityksessä diojen lisäksi diojen esittämistapa on onnistunut. Esityksesi
toimivuuden varmistamiseksi ota huomioon ainakin seuraavat seikat:

Selkeys ja luettavuus: varmista aina ennen esitystäsi, että esityksesi diat
näkyvät esityssalin viimeisimmällekin riville!
Tunne käyttämäsi laitteisto: varaa aikaa erityisesti dataprojektorin sekä siihen
liitetyn tietokoneen toimintakuntoon saattamiselle. Huomaa lisäksi, että eri
ohjelmaversioilla tuotetut esitykset saattavat näkyä eri tavalla: esimerkiksi
tekstit voivat rivittyä toisin kuin alkuperäisessä esityksessä tai luettelomerkit
voivat muuttua toisiksi. Tarkista siis esityksesi ennen kuin näytät sen!
Ajankäyttö: varaa aikaa esityksesi diojen näyttämiselle reilusti.
Esitysmateriaalin tarjoaminen: tarjoa esityksesi aineisto yleisölle, jotta he
voivat palata siihen myöhemmin. Voit julkaista esityksen verkossa tai jakaa
esityksen tiivistelmän paperilla. Jaa esityksesi tiivistelmä ennen esityksen
aloittamista tai kerro yleisöllesi, mistä esitys löytyy.
Ota huomioon yleisösi: älä puhu esitykselle, vaan yleisöllesi. Tarkoituksena ei
ole myöskään lukea dioissa olevia tekstejä, vaan niiden tarkoitus on toimia

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
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runkona varsinaiselle puhe-esityksellesi.

Muista asettaa ohjelma diojen esitystilaan! Alla olevassa kuvaparissa näet
vasemmalla muokkaustilan ja oikealla esitystilan.

ESITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Diaesitys voidaan käynnistää useilla tavoilla: käynnistystavasta riippuen esitys alkaa
joko ensimmäisestä tai ohjelman muokkaustilassa näkyvästä diasta.

PowerPointissa esityksen käynnistys onnistuu klikkaamalla ohjelmaikkunan oikeassa
alareunassa olevaa Slide Show (Diaesitys nykyisestä diasta) -painiketta (ks.
esimerkkikuva alla). Tällöin esitys käynnistyy siitä diasta, joka on näkyvissä
käynnistyskomennon aikana.

Voit käynnistää esityksen 1. diasta F5-näppäimellä. Jos haluat aloittaa
näytöllä näkyvästä diasta, käytä Shift + F5 -näppäinyhdistelmää.

ETENEMINEN DIASTA TOISEEN

Siirtyminen diasta toiseen onnistuu usealla tavalla:

Näppäimistö: siirry seuraavaan diaan “Nuoli alas”- tai “Page down”-näppäimen
avulla. (voit käyttää myös välilyönti- ja Enter-painiketta eteenpäin siirtymisessä).
“Nuoli ylös”- ja “Page up” -näppäimet siirtävät esitystä toiseen suuntaan.
Hiiri: voit käyttää mm. hiiren rullaa diojen välillä siirtymiseen.
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

Oikean työkalun valinta eri tilanteissa

Luvun S.1 harjoitukset

Huomaa esityksen aikana myös näytön vasemmassa alareunassa seuraavan kuvan
esittämä, himmeänä näkyvä palkki:

Nuolipainikkeiden avulla voit siirtyä esityksessä eteen- ja taaksepäin. Kynän
muotoisella painikkeella saat puolestaan esiin kynätoiminnon, jonka avulla voit
korostaa esityksesi sisältöjä.

ESITYKSEN KESKEYTTÄMINEN JA LOPETTAMINEN

Voit halutessasi keskeyttää esityksesi mm. yleisön kysymyksiä varten. Tällöin on
kätevää muuttaa näyttökuva mustaksi tai valkoiseksi – riippuen tilanteesta.

Jos haluat lopettaa tai keskeyttää esityksen hetkeksi, voit muuttaa näyttökuvan
mustaksi painamalla näppäimistöltä piste (.) -painiketta. Vastaavasti pilkulla (,)
muutat näytön valkoiseksi. Takaisin esitystilaan pääset painamalla piste- tai pilkku-
painiketta uudelleen.

Pääset pois esitystilasta  näppäimistön Esc-näppäimellä.
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DIOJEN TULOSTAMINEN

Voit tulostaa esityksen useammalla eri tavalla:

Slides (Diat): ohjelma tulostaa yhden dian / sivu.
Handouts (Tiivistelmät): ohjelma tulostaa diat pienoiskoossa samalle sivulle.
Eri ohjelmat tarjoavat yleensä mahdollisuuden tulostaa 1-9 diaa / sivu.
Notes Pages (Muistiinpanosivut): ohjelma tulostaa jokaisen dian sekä diaan
liittyvät muistiinpanosi omalle sivulleen. Voit kirjoittaa dioihin liittyviä
muistiinpanoja siirtymällä View (Näytä) -valikon Notes Page
(Muistiinpanosivu) -kohtaan.
Outline View (Jäsennysnäkymä): Ohjelma tulostaa esityksen tekstit
sisällysluettelomaisesti.

Diat  Tiivistelmät  Muistiinpanot Jäsennys

Mieti ennen tulostamista, mitä haluat tulostaa. Kun olet päättänyt, millä tavoin haluat
tulostaa esityksen, klikkaa vasemmassa yläkulmassa olevaa File (Tiedosto) -
painiketta ja valitse avautuvasta valikosta Print (Tulosta). Jos käytössäsi on useampi
kirjoitin, valitse avautuneen tulostusikkunan Printer (Tulostin) -luettelosta kirjoitin,
jolla haluat tulostaa esityksesi. Määrittele sitten Print range (Tulostusalue) -
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Edellinen Seuraava
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

Oikean työkalun valinta eri tilanteissa

Luvun S.1 harjoitukset

S.2 Tekstinkäsittely

kohdasta tulostettava alue:

All (Kaikki sivut)
Current slide (Nykyinen dia)
Slides (Diat, esimerkiksi 1,3,8,10-12)
Selection (Valinta eli valitsemasi alue diasta)

Print all slides (Tulosta kaikki diat) -valikosta voit valita jonkin edellä esitellyistä
diojen tulostustavoista (muistiinpanot, diat, tiivistelmät tms.).

Copies (Kopioita) -ruudussa voit määrittää tulostettavien kopioiden määrän. Collate
(Lajittele) -valinnalla ohjelma lajittelee tulosteet valmiiksi. Hyväksy tulostus OK-
painikkeella.

Halutessasi muuttaa tiivistelmien ylä- ja alatunnisteen tekstiä,
päivämäärää tms. tietoa muokkaa diojen ylä- ja alatunnisteita:
Powerpoint-ohjelmassa muokkaus onnistuu Insert (Lisää) -valikon
Header & Footer (Ylä- ja alatunniste) -toiminnolla.
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LUVUN S.4 HARJOITUKSET

HARJOITUS 1 – Esityksen laadinnan hyvät käytänteet

1.  Kertaa esityksen laadinnan hyvät käytänteet oppimateriaalista.

HARJOITUS 2 – Esityksen koostaminen

Olet aiemmin tällä opintojaksolla luonut kotihakemistoosi Tiedon esittäminen -nimisen
kansion. Näissä harjoituksissa tarvittavat tiedostot on pakattu yhdeksi tiedostoksi: jos
sinulla ei ole tiedostoja, lataa käyttöösi “Tiedon esittäminen“-harjoituspaketti. Lataa
tiedosto tietokoneellesi ja pura se Tiedon esittäminen -kansioon.

1. Luo uusi, tyhjä esitys.
2. Määritä esityksen asetuksiin, että aiot käyttää sitä tietokoneella esitettävänä

esityksenä.
3. Luo esityksellesi seuraava otsikkodia ja lisää siihen oma nimesi.
4. Tallenna esitys harjoituskansioosi “Selkeä esitys” -nimellä.
5. Lisää esitykseesi uusi dia ja kirjoita siihen alla olevan mallin mukaiset tiedot.
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6. Lisää esitykseesi uusi dia. Valitse dialle rakenne, jossa on vasemmassa
reunassa paikkamerkki tekstille ja oikeassa reunassa tila kuvalle. Kirjoita diaan
alla olevan mallin mukaiset tekstit ja lisää diaan harjoituskansiostasi Neuvottelu-
niminen kuva:

HARJOITUS 3 – Diojen perustyylit ja suunnittelumallit

Tässä tehtävässä jatketaan edellisen tehtävän muokkausta.

1. Valitse esityksellesi alla olevan kuvan mukainen suunnittelumalli (jos
valikoimassasi ei ole vastaavaa, voit valita jonkin toisen).

2. Lisää esitykseesi jälleen uusi dia ja kirjoita siihen alla olevan mallin mukaiset
tekstit.

3. Avaa Excel- tai vastaavaan taulukkolaskentaohjelmaan harjoituskansiostasi
Budjettikaavio-niminen työkirja ja kopioi työkirjassa oleva pylväskaavio
leikepöydän kautta em. diaan.
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4. Määritä, että kopioimasi kaavio käyttää valitsemasi suunnittelumallin värimallia
(ks. seuraava kuva). Siirry sitten dian perustyyliin ja määritä, että kaikkien
diojen otsikot tasautumaan vasempaan reunaan. Dian tulisi tällöin näyttää alla
olevan kuvan mukaiselta:

5. Lisää esitykseesi vielä uusi dia. Valitse alla olevan mallin mukainen rakenne ja
kirjoita diaan seuraavat tiedot:

6. Muuta diojen järjestystä esityksessä siten, että taulukoista kertova dia on ennen
kaaviosta kertovaa diaa.
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7. Tallenna esitys.

Halutessasi voit kokeilla esityksen valmistelua myös simulaatioharjoitusten avulla:

–Dian rakenteen muuttaminen
–Esityksen suunnittelumallin vaihtaminen
–Perustyylin muokkaaminen

HARJOITUS 4 – Esityksen näyttäminen

1. Avaa “Selkeä esitys” -tiedosto, jollei se jo ole avoinna.
2. Katsele esitys.
3. Kokeile eri siirtymistapoja diasta toiseen esityksen aikana.

HARJOITUS 5 – Esityksen tulostaminen

1. Avaa jälleen “Selkeä esitys” -tiedosto (jollei se ole jo avoinna).
2. Tutustu esitysgrafiikkaohjelman tulostusvalikkoon ja tulostamisen eri

vaihtoehtoihin. Jotta säästäisit luontoa, älä kuitenkaan tulosta työtäsi turhaan.
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S.5 TIEDONSIIRTO OHJELMIEN VÄLILLÄ

Muokatessasi tietoa eri ohjelmissa, joudut usein siirtämään tietoa ohjelmasta toiseen:
voit esimerkiksi siirtää diaesitykseen tai tekstinkäsittelyasiakirjaan kuvia
kuvankäsittelyohjelmasta, kaavioita taulukkolaskentaohjelmasta jne. Tämä
tiedonsiirto onnistuu useimmiten monilla eri tavoilla, esimerkiksi:

leikepöydän kautta kopioimalla (aihe käsitelty täällä)
tallentamalla siirrettävä tieto tiedostoksi ja tuomalla tieto haluttuun ohjelmaan
nk. Import (Tuo) -toiminnolla
hyödyntämällä nk. objektien linkittämistoimintoa.

Leikepöytää tai tiedon tuontitoimintoa (Import) käyttäessäsi lähdeohjelman
(esimerkiksi kuvankäsittelyohjelma) ja kohdeohjelman (esimerkiksi taitto-ohjelma)
välille ei synny minkäänlaista linkkiä, joten lähdeohjelmassa muokattu tieto ei päivity
automaattisesti kohdeohjelmassa. Jos sen sijaan tuot tietoa ohjelmasta toiseen
linkittämällä, käyttämiesi ohjelmien välille syntyy linkki. Tällöin lähdeohjelmassa
muokattu tieto päivittyy myös kohdeohjelmassa.
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TIEDON VIENTI- JA TUONTITAVAT

Et välttämättä voi avata tietyllä ohjelmalla tallentamaasi tiedostoa suoraan jollakin
toisella ohjelmalla. Syy tähän on se, että useat ohjelmat tallentavat tietoa omaan
erityiseen tiedostomuotoonsa. Tietojen siirtäminen ohjelmien välillä onnistuu
yleensä ainakin seuraavilla tavoilla:

Leikepöydän kautta kopioimalla
Tallentamalla tiedosto muuhun kuin ohjelman oletustiedostomuotoon:
esimerkiksi doc-tiedoston tallennus rtf-tiedostoksi.
Avaamalla halutulla ohjelmalla muu kuin ko. ohjelman
oletustiedostomuoto: esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmassa pdf-tiedoston
avaaminen.
Export (Vie) tai Import (Tuo) -toiminnolla: Export-toiminnolla voit viedä tietoa
tiedostoon, Import-toiminnolla onnistuu puolestaan tiedon tuonti muokattavaan
asiakirjaan (huomaa, että Export (Vie) -toiminto ei ole synonyymi Save
(Tallenna) -toiminnolle eikä Import (Tuo) -toiminto ole synonyymi Open (Avaa)
-toiminnoille.

MUIDEN KUIN OLETUSTIEDOSTOMUOTOJEN KÄYTTÖ
TIEDOSTON TALLENNUKSESSA JA AVAAMISESSA

Ohjelmakohtaisen tiedostomuodon käyttö on useimmiten perusteltua, koska tällöin
ohjelma tallentaa tiedostoon varmasti kaikki muokkaukset. Tarvittaessa voit kuitenkin
helposti muuttaa tiedoston tallennustyyppin toiseksi.

Tallennustyypin muuttaminen tapahtuu useimmissa ohjelmissa valitsemalla
käyttämäsi ohjelman File (Tiedosto) -valikosta Save as (Tallenna nimellä) ja
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valitsemalla avautuneen ikkunan alaosasta Save as type (Tallennusmuoto) -
luettelo. Luettelossa näet tiedostomuodot, joihin voit tallentaa käsittelemäsi tiedoston.
Seuraavassa esimerkkikuvassa tif-muotoinen valokuva  tallennetaan jpeg-muotoon:

Tallentaessasi tiedostoa toiseen tiedostomuotoon, kaikki alkuperäisen
tiedostomuodon ominaisuudet eivät aina tallennu uuteen tiedostoon.
Tarkista siis uuteen tiedostomuotoon tallentamasi tiedosto tallennuksen
jälkeen ja säilytä alkuperäistiedosto kaiken varalta!

Avattavan tiedostotyypin muuttaminen tapahtuu samalla periaatteella kuin yllä
kerrottu tiedoston tallennus.

EXPORT-TOIMINNON KÄYTTÖ

Monissa – joskaan ei kaikissa – ohjelmissa tiedon vienti toisen ohjelman
tunnistamaan muotoon tapahtuu avaamalla ko. tiedosto ja valitsemalla ohjelman File
(Tiedosto) -valikosta Export (Vie) -toiminto (toiminnon sijainti voi vaihdella eri
ohjelmissa). Tämän jälkeen vientitoiminnolle ilmaistaan, mihin muotoon tieto halutaan
viedä.

Alla kuva erään ohjelman Export (Vie) -ikkunasta:
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Tiedon tuontitoiminto löytyy useista, joskaan ei kaikista ohjelmista. Tuontitoiminto
löytyy useimmiten ohjelman File (Tiedosto) -valikosta Import (Tuo) -nimellä.
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TIEDON LINKITTÄMINEN JA UPOTTAMINEN OHJELMIEN

VÄLILLÄ

TIEDON TUONTI KUVANA

Kun tiedon tuonti ohjelmasta toiseen ei onnistu tavanomaisella kopioi-liitä-tavalla, voit
liittää tiedon toiseen ohjelmaan kuvamuodossa. Useimmiten tämä tarkoittaa sitä,
ettet voi muokata tietoa enää kohdeohjelmassa. Jos haluat muokata kuvaa, sinun on
muokattava lähdetiedostoa ja tuotava kuva uudelleen kohdeohjelmaan (joskus kuvan
muokkaaminen voi olla mahdollista myös kohdesovelluksen omilla
muokkaustoiminnoilla).

Tietojen tuominen kuvana tehdään seuraavasti:

1. Valitse kopioitava asia lähdeohjelmassa ja anna sen jälkeen ohjelman Edit
(Muokkaa) -valikosta Copy (Kopioi) -käsky.

2. Siirry kohdeohjelmaan ja valitse Edit (Muokkaa) -valikosta Paste Special (Liitä
määräten) -toiminto.

3. Valitse avautuneesta valintaikkunasta vaihtoehto Picture (Kuva). Ohjelma
liittää kuvan ohjelmaan bittikarttamuodossa.

Office-sovelluksissa yllä mainitut käskyt löytyvät Home (Aloitus) -välilehden
Clipboard (Leikepöytä) -työkaluryhmästä. Huomaathan myös, että tiedon tuonti
kuvana kasvattaa helposti kohdetiedoston kokoa. Käytä siis em. toimintapaa vain, jos
muut tiedon tuontitavat eivät tuota odottamaasi lopputulosta.

TIETOJEN LINKITTÄMINEN
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Tietojen linkittäminen (Linking) tarkoittaa sitä, että tiedot kopioidaan toiseen
ohjelmaan siten, että tietojen välille jää linkki. Kopioitava tieto säilyy
lähdetiedostossa (esimerkiksi taulukko säilyy Excel-ohjelmassa) ja kopio liitetään
toiseen paikkaan (esimerkiksi Word-asiakirjaan). Kun lähteen tietoja muutetaan,
muuttuvat tiedot linkityksen johdosta automaattisesti myös kohdeohjelmassa.

Voit käyttää linkitystä vain sellaisissa ohjelmissa, tukevat linkitystoimintoa.  Linkitystä
tukevat mm. Word- ja Excel-ohjelmat. Linkitys edellyttää myös sitä, että olet
tallentanut lähdetiedoston.

LINKIN LUOMINEN

1. Valitse linkitettävä asia (esimerkiksi Excel-kaavio) lähdeohjelmassa ja anna
tämän jälkeen Home (Aloitus) -välilehdeltä Copy (Kopioi)-käsky.

2. Siirry kohdeohjelmaan (esimerkkikuvassa Word-ohjelma) ja napsauta ohjelman
ko. ohjelman Home (Aloitus) -välilehden Paste (Liitä) -valikon alaosaa ja
valitse sitten avautuvasta alivalikosta Paste Special (Liitä määräten)-käsky:

3. Valitse avautuneesta valintaikkunasta Paste link (Liitä linkki) ja hyväksy
linkitys OK-painikkeella. Huomaa kuvassa lähdetiedoston polku (ks. Source-
kohta).
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4. Esimerkissä linkitettiin Excel-kaavio Word-tekstinkäsittelyohjelmaan.
Varsinainen tieto jää siis tallentamaasi Excel-tiedostoon ja ainoastaan kaavion
”kuva” näkyy Wordissa. Jos muokkaat lähdetiedostoa, tiedot päivittyvät
automaattisesti myös kohdeohjelmaan:

LINKIN PÄIVITTÄMINEN

Oletuksena on, että kohdeohjelma päivittää linkit aina, kun tietoja muutetaan
lähdeohjelmassa. Jos linkkejä on paljon, etkä haluat ohjelman joka kerta päivittävän
niitä, voit määrittää linkit päivittymään vain kun annat päivityskomennon.

Määritä linkitysasetukset Word-ohjelmassa valitsemalla linkitetty objekti ja avaamalla
File-valikon Info-välilehti. Klikkaa ikkunassa Edit Links to Files (Muokkaa
tiedostojen linkkejä). Avautuvan valintaikkunan alareunassa on oletuksena
Automatic update (Automaattinen päivitys). Valitse Manual update
(Manuaalinen päivitys), jos haluat päivittää linkit manuaalisesti. Kun olet muuttanut
lähdesovelluksen tietoja ja haluat päivittää ne, valitse kohdesovelluksessa em.
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ikkunan Update Now (Päivitä heti) -painiketta.

Jos nimeät linkitetyn tiedoston uudelleen tai siirrät sen toiseen paikkaan, muista
muuttaa linkin lähdetiedot kohdetiedostossa! Voit muuttaa tiedot yllä kuvatun
valintaikkunan Change Source (Muuta lähde) -painikkeen kautta. Jos annat
kohdetiedoston linkkeineen toiselle henkilölle, ja haluat linkityksen toimivan, on sinun
annettava mukaan myös lähdetiedosto.

Voit avata lähdesovelluksen yllä kuvatusta ikkunasta tai katkaista linkin
Break Link (Katkaise linkki) -painikkeella (jos katkaiset linkin ja haluat
sen käyttöön myöhemmin, on sinun luotava linkki uudelleen).

TIETOJEN UPOTTAMINEN

Tiedon upottamisella (Embedding) tarkoitetaan esimerkiksi laskentataulukon
lisäämistä tekstinkäsittelyohjelmaan nk. upotettuna objektina.

Voit muokata upotettua objektia (esimerkiksi Excel-graafia Word-ohjelmassa)
kaksoisklikkaamalla sitä. Ohjelma (esimerkissämme Word) avaa objektin (Excel-
kaavion) siihen sovellukseen, jossa se on tehty (Excel-ohjelma). Tällöin voit käyttää
kaikkia taulukkolaskentaohjelman toimintoja ja muokata objektia haluamallasi tavalla.
Samalla tavalla voisit  käyttää myös esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmaa ja taitto-
ohjelmaa upotetun objektin muokkaamiseen.

UPOTETUN OBJEKTIN KOPIOIMINEN LÄHDEOHJELMASTA
KOHDEOHJELMAAN

Kopioidaksesi upotetun objektin toimi seuraavasti:

1. Valitse lähdeohjelmasta upotettava tieto ja tämän jälkeen Home (Aloitus) -
välilehdeltä Copy (Kopioi) -käsky.

2. Siirry kohdeohjelmaan ja vie kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä objektin.
Napsauta ohjelman Home (Aloitus) -välilehden Paste (Liitä) -valikon alaosaa
(tekstiä tai nuolta) ja valitse sitten avautuvasta alivalikosta Paste Special (Liitä
määräten) -käsky. Valitse liittämistapa, jonka nimessä esiintyy ”objekti”-sana
(esimerkiksi Microsoft Office Excel Worksheet Object). Hyväksy upottaminen
OK-painikkeella:
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UPOTETUN EXCEL-TAULUKON LUOMINEN KOHDEOHJELMASTA KÄSIN

Voit myös luoda uuden, upotetun Excel-objektin suoraan kohdeohjelmassa.

1. Siirry kohtaan, johon haluat luoda upotetun objektin
2. Avaa Insert (Lisää) -välilehti.
3. Napsauta Table (Taulukko) -painiketta ja valitse avautuvasta valikosta Excel

Spreadsheet (Ecel-laskentataulukko). Taulukko ilmestyy valitsemaasi
kohtaan.
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Kun luot uuden objektin, toinen ohjelma tulee näkyviin käyttämäsi ohjelman ”sisälle”:
alla olevan kuvan esimerkissä luodaan Word-ohjelmassa Excel-taulukko upotettuna
objektina.  Näin ollen kuvassa näkyvät valikot, työkalurivit ja rasteroitu alue kuuluvat
siis Excel-ohjelmaan, vaikka taustalla näkyykin Word-ohjelmassa muokattu asiakirja.

Voit poistua lähdesovelluksesta (edellisessä kuvassa Excel) klikkaamalla hiirellä
objektin rasteroitujen reunojen ulkopuolella olevaa asiakirjaa. Tällä tavoin palaat
takaisin alkuperäiseen ohjelmaan (Word). Jos lähdesovellus on avautunut omaksi
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ikkunakseen, valitse sen Office-valikosta Exit (Lopeta).

UPOTETUN OBJEKTIN MUOKKAAMINEN KOHDEOHJELMASSA

Jos haluat muokata toisesta ohjelmasta upotettuna tuotua kohdetta, tuplaklikkaa sitä
hiirellä. Objekti avautuu ohjelmaan, jossa se alun perin on tehty.
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LUVUN S.5 HARJOITUKSET

Harjoitus 1 – Tiedon vienti- ja tuontitavat

Tässä simulaatioharjoituksessa voit kokeilla tiedostojen tallentamista muuhun kuin
käyttämäsi ohjelman oletustiedostomuotoon: Tallentaminen muulla kuin ohjelman
oletusformaatilla (Office 2010)

Harjoitus 2 – Tiedon linkittäminen ja upottaminen ohjelmien välillä

Tässä harjoituksessa kokeilet tietojen tuomisen ja linkittämisen erilaisia
tapoja. Harjoituksessa käytetään esimerkkinä Word- ja Excel-ohjelmia.

1. Tallenna harjoituskansioosi Oma budjetti– ja Suunnitelma-nimiset tiedostot.
2. Avaa Excel-ohjelmalla “Oma budjetti” -työkirja.
3. Tuo “Suunnitelma”-asiakirjaan “Oma budjetti”-työkirjan taulukko siten, että

taulukossa näkyvät kaikki tulosi ja kulusi. Tuo taulukko asiakirjan 1.
tekstikappaleen alapuolelle upotettuna objektina eli siten, että voit muuttaa
tietoja Excel-ohjelman komennoilla Word-ohjelmasta käsin.

4. Tuo myös “Oma budjetti”-työkirjassa oleva kaavio taulukon alapuolelle.

Tuo seuraavaksi tietoja linkitettyinä eli siten, että tietojen muuttuessa
lähdetiedostossa, tiedot muuttuvat myös kohdetiedostossa.

1. Linkitä Suunnitelma-asiakirjasi toisen tekstikappaleen ensimmäisen lauseen
loppuun Excel-taulukon yläreunassa oleva päivämäärä. Tee linkitys siten, että
päivämäärän muuttuessa taulukossa päivämäärä muuttuu automaattisesti myös

OPISKELIJAN DIGITAIDOT
Helsingin yliopisto – orientaatio (2 op)

HOME 1 PERUSTEET 2 HY:N YMPÄRISTÖ 3 TIEDONHANKINTA

4 TIETOTURVA SYVENTÄVÄT TAIDOT (1 OP)

http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Office2010_word_tallennus_rtf_fi.htm
http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/apumatti/demot/hy/fin/Office2010_word_tallennus_rtf_fi.htm
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/oma_budjetti.xlsx
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/files/2004/11/suunnitelma.docx
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Edellinen
SISÄLLYSLUETTELO

1 Perusteet

2 HY:n ympäristö

3 Tiedonhankinta

4 Tietoturva

Syventävät taidot (1 op)

S.1 Yleisimmät tiedon esittämistyypit

Teksti

Taulukko

Kuvat ja piirrokset

Tiedon rakenteinen käsittely

asiakirjassa.
2. Linkitä koko taulukko vielä tämän toisen tekstikappaleen alapuolelle. Tee myös

tämä linkki siten, että muuttaessasi tietoja Excel-ohjelmassa tiedot muuttuvat
myös Word-ohjelman asiakirjassa.

3. Tallenna molemmat tiedostot.

Testaa seuraavaksi linkitysten toimivuus.

1. Avaa “Oma budjetti”-työkirja Excel-ohjelmalla ja muuta Päivitetty-solun
päivämäärä toiseksi. Muuta myös Opintolaina-soluissa olevat luvut nolliksi ja
työtuntien määrä 40:ksi. Huomaat, että taulukkoon tuli paljon muutoksia ja että
myös kaavio muuttui.

2. Tallenna työkirjaan tekemäsi muutokset ja sulje työkirja.
3. Avaa Suunnitelma-asiakirja Word-ohjelmalla. Ohjelma kysyy, haluatko päivittää

asiakirjan tiedot. Vastaa myöntävästi.
4. Tarkista muuttuneet tiedot: tekstikappaleessa olevan päivämäärän ja

alemmassa taulukossa olevien tietojen tulisi olla nyt oikein. Huomaat kuitenkin
myös sen, että ensimmäisen taulukon ja kaavion tiedot eivät ole muuttuneet.

5. Ensimmäisessä taulukossa on kuitenkin yhteys Exceliin. Kokeile yhteyttä
kaksoisklikkaamalla taulukkoa: huomaat, että taulukko avautuu Excel-työtilaan
ja että myös valikot ja painikkeet ovat Excel-ohjelman. Nyt voit muokata
taulukkoa Excel-ohjelman komennoilla: muuta taulukon solujen taustaväri
toiseksi.

6. Tallenna tekemäsi muutokset ja sulje tiedostot.
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