
Tietokoneopas 
Tästä oppaasta löydät tietoa tietokoneen 
perustoiminnoista ja ohjelmista. Näiden 
lisäksi opas sisältää tietoa Internetin 
käytöstä ja hyödyllisistä Internet-sivustoista. 

 



Alkusanat 
  
Tämä opas auttaa oppimaan tietokoneen käytön perusasioita. 
Opas on toteutettu selkeällä suomen kielellä ja sopii 
käytettäväksi kaiken ikäisille oppijoille. Toivon, että tämä opas 
innostaa sinua käyttämään tietokonetta ja kehittämään taitojasi 
myös jatkossa. Opas on tehty syksyllä 2016 African Care ry:n 
ja Sovinto ry:n maahanmuuttajanaisten tietotekniikan 
alkeiskurssin materiaaliksi. 
  
Terveisin, 
  
Nina Pyykkö  
Sosionomiharjoittelija, African Care ry 
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Millainen tietokone? 
 

Kannettava tietokone/”läppäri”: 

 
 

 
 
Pöytäkone/”PC”: 
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Tietokoneen perusosat 

1. Hiiri 

2. Näyttö 

3. Näppäimistö 

4. Tietokoneen keskusyksikkö (/ tietokoneen 
kotelo) 
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Tietokoneen käynnistäminen 
 
Kun haluat käynnistää tietokoneesi, etsi virtanappi ja 
paina sitä. Kaikkien tietokoneiden virtanappeissa on 

yleensä sama symboli, joten se on helppo tunnistaa. 
Kannettavissa tietokoneissa virtanappi löytyy yleensä 

näppäimistön oikeasta yläkulmasta ja isoissa pöytäkoneissa 
keskeltä tietokoneen koteloa. Käynnistääksesi 

tietokoneesi, etsi nappi, jossa on tämä symboli: 

Paina nappia ja odota, että tietokone käynnistyy. 

Odota, että tietokone on täysin käynnistynyt ja näet näytöllä  
”Työpöytä”-näkymän (katso sivu 20). 
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Hiiri 

1. Rulla 

2. Hiiren vasen näppäin 

3. Hiiren oikea näppäin 

 

 

 
Vinkki!  
Hiiri voi olla langallinen tai langaton. Jos 

hiiressä ei ole johtoa, se yhdistetään 

tietokoneeseen pienen vastaanottimen 

avulla. 

 !7

Vastaanotin 

(vastaanottimen 
ulkonäkö vaihtelee)



Miten hiiri toimii? 
 
Hiiri on apuväline, jolla pystyt esimerkiksi avaamaan 
tietokoneella olevia tiedostoja ja klikkaamaan linkkejä auki. 

Hiiren päällä on mallista riippuen yleensä kaksi nappia ja 
keskellä on rulla. 
 
Miten hiiren saa toimimaan: Langattoman hiiren 

vastaanotin tai hiiren johto kiinnitetään tietokoneen USB-
porttiin. Tunnistat tietokoneen USB-porttiaukon tästä 

logosta: 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Johdon USB-pää USB-portti



Hiiri tietokoneella 

Voit nähdä hiiren osoittimen (nuoli) liikkuvan 

tietokoneen näytöllä, kun liikutat kädelläsi hiirtä pitkin 
pöytää tai hiirimattoa. Osoittimen ulkonäkö (symboli) 

muuttuu samalla, kun teet sen kanssa erilaisia toimintoja. 
 
Jos käytät kirjoitusohjelmaa (esimerkiksi Word), hiiren 
osoitin näyttää tekstin päällä pelkältä pystyviivalta, joka on 

nimeltään kursori eli kohdistin. Tämän viivan avulla on 
helppo valita tekstistä kohta, jota haluaa alkaa 

muokkaamaan. Voit helposti valita, mistä kohdasta haluat 
kopioida tekstiä. 
 
Hiiren osoitin voi muuttua ja näyttää osoittavalta 

sormelta, joka tarkoittaa, että voit avata jonkin linkin. 
Sormi ilmestyy, kun laitat hiiren nuolen linkin päälle. 
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Nuoli Sormi 
osoitin

Kursori eli 
kohdistin



Hiiren vasen näppäin 

Vasemmanpuoleisella napilla voit painaa auki linkkejä 

tai kansioita, aktivoida erilaisia asioita tietokoneellasi ja 
vetää kuvakkeita. 

Sinun täytyy painaa oikean puoleista nappia nopeasti 

kaksi kertaa (tuplaklikkaus), jotta voit avata esimerkiksi 
Internet-selaimen. Päästäksesi Internetiin, klikkaa siis 

nopeasti kaksi kertaa kuvakkeen päällä, joka on 
Internet selain. Selaimet voivat olla nimeltään esimerkiksi 

Internet Explorer, Mozilla Firefox tai Google Chrome. 

Hiiren oikea näppäin 

Oikeanpuoleisella napilla voit avata menu-valikon. Jos 
painat hiiren oikeata näppäintä esimerkiksi jonkin kuvan 

päällä, saat avattua valikon, jonka avulla voit esimerkiksi 
tallentaa kuvan tietokoneellesi. 
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Rulla 

Voit pyörittää hiiren rullaa keskisormellasi, kun kätesi lepää 

hiiren päällä. Rullan avulla voi selata esimerkiksi nettisivuja 
ja edetä sivulla alemmaksi, kun lukemasi teksti jatkuu. 

Painamalla rullaa pohjassa ja vetämällä hiirtä, voit 
tarkastella leveää sivustoa ja näytöllä oleva kuva liikkuu 

nopeasti haluamaasi suuntaan. Kokeile! 
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Tasohiiri 

Useissa läppäreissä on näppäimistön alapuolella 

”kosketushiiri” tai virallisemmalta nimeltään tasohiiri. 

 
Tasohiiri on yleensä neliön muotoinen alue. Joskus 

selkeitä nappeja ei ole, vaan taso voi olla pelkkä neliö. 
Tasohiirellä sivujen alas rullaaminen tapahtuu yleensä 

asettamalla kaksi sormea kosketustason päälle ja vetämällä 
sormia tason päällä ylös ja alas. Tämä saattaa vaihdella 

tietokoneen merkistä ja mallista riippuen. Kokeile omaa 
tasohiirtäsi! 
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Hiiren oikea 
näppäinHiiren vasen 

näppäin 

Kosketustaso



Näppäimistö 
 
Näppäimistössä on näppäimiä, joilla voi kirjoittaa ja tehdä 
erikoismerkkejä tekstiin, kuten esimerkiksi kysymysmerkin 

(?). Näppäimistön ulkonäkö, koko ja väri vaihtelevat 
mallista riippuen. Suomalaisessa näppäimistöstä löytyy Ö ja 

Ä -kirjaimet. 

Alla näet kokonaiskuvan näppäimistöstä. 

 
Huomio! Joidenkin näppäimien sijainnit voivat olla eri 

paikoissa näppäimistön mallista riippuen. 
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Lyhyt näppäimien esittely 

Esc - Paluu näppäin, jolla voit peruuttaa jonkin toiminnan, 

mutta tämä toimii erilailla eri ohjelmissa. 
Lyhenne tulee englanninkeilen sanasta ”escape” eli pakene. 

Caps Lock - Saat ISOT KIRJAIMET käyttöön painamalla 
tätä kerran. Kun painat toisen kerran, niin pienet kirjaimet 

tulevat taas käyttöön. 

Shift - Painamalla Shift näppäimen pohjaan ja painamalla 

jotain tiettyä kirjainta, saat sen kirjaimen Isona. 

Ctrl - Katso lisätietoja pikanäppäinluettelosta. (sivulla 16-17) 

Windows näppäin - Avaa Windows valikon, josta voit 
valita ohjelman, jota haluat käyttää. Näet samalla kaikki 

tietokoneellasi olevat ohjelmat. 

Alt Gr - Voit käyttää tätä ja yhdessä jotain muuta 

numeronäppäintä pikanäppäimenä. Katso osiosta lisätiedot 
osiosta Miten tehdään !”#€%&/()=? sivulla 18. 

Tilanäppäin (space bar) - Välilyönti eli saat tekstien 
väliin tilaa (space). 
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Nuolinäppäimet (Arrow Keys) - Voit esimerkiksi liikuttaa 
sivun näkymää ylös ja alas. 

Askelpalautin (backspace)- Tätä näppäintä painamalla 
voit pyyhkiä itse kirjoittamaasi tekstiä tai poistaa 

aktivoituja kuvia tai tiedostoja. Voit kokeilla painaa tätä 
pyyhkimiseen tarkoitettua näppäintä pohjassa, jolloin se 

poistaa tekstiä nopeammin tai painella yksitellen. 

Enter - Tällä näppäimellä voi tehdä useita asioita eri 

ohjelmissa. Esimerkiksi, kun olet Internetissä ja olet 
kirjoittanut nettisivun osoitteen, jonne haluat mennä, sinun 

on painettava Enter. Tällöin siis syötät tiedot osoiterivistölle 
ja annat Enterillä komennon etsiä tietoa. Kirjoittaessasi 

tekstiä esimerkiksi Wordissa, saat Enteria painamalla 
kursorin siirtymään seuraavalle riville eli jatkat 

kirjoittamista seuraavalla rivillä. (Voit palata aiempaan 

kirjoituskohtaasi nuolinäppäimillä tai hiiren avulla.) 

Delete - Voit poistaa aktiivisia tiedostoja ja muita  
aktiivisia valintoja. 
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Mitä ovat pikanäppäimet? 

Pikanäppäimillä voit tehdä erilaisia toimintoja nopeasti ja 
ilman hiiren käyttämistä. Pikanäppäimillä voi tehdä 

toimintoja, jotka nopeuttavat koneella toimimista. 
 
Kopioiminen: Jos haluat esimerkiksi kopioida kuvan tai 
tekstin voit tehdä helposti painamalla seuraavia näppäimiä 

kuvan tai valitun tekstin päällä yhtäaikaa: CTRL ja C - 
näppäimiä. 

Kopion liittäminen: Voit liittää kopioidun kuvan tai 

tekstin painamalla yhtäaikaa CTRL ja V -näppäimiä. —> 
Kopio siirtyy esimerkiksi haluamaasi tiedostoon, kun olet 

tiedoston sisällä ja painat vain liittämiseen tarvittavia 

nappeja kopioinnin jälkeen. 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Kopioi Liitä

CTRLCTRL C V



Luettelo pikanäppäimistä 

Voit kokeilla listan näppäimiä myös muualla kuin vain 

Word- ohjelmassa. Kun käytät Word ohjelmaa, tarkastelet 
tai kirjoitat tekstiä, voit käyttää tarvittaessa seuraavia 

listattuja pikanäppäimiä. Tummennetut tekstit ovat 
painettavia näppäimiä ja suluissa lukee, mitä näiden 

näppäinten painaminen tekee. Plusmerkillä tarkoitetaan 
sitä, että näitä näppäimiä painetaan yhtä aikaa. 

Esimerkiksi: CTRL+C tarkoittaa, että paina CTRL ja C- 

näppäintä yhtä aikaa. 

 
CTRL + C (kopioi teksti —> kopioitu teksti jää paikalleen, 

mutta voit liittää sen toiseenkin kohtaan) 

CTRL + X (leikkaa teksti —> teksti kopioituu, mutta 

katoaa leikatusta kohdasta.)  
CTRL + V (liitä teksti) 

CTRL + Z (peru äskeinen toiminta) 

CTRL + S (tallenna) 

CTRL + A (valitse kaikki teksti ja kuvat) 
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CTRL + P (tulosta) 

CTRL + U (alleviivaa teksti) 

CTRL + B (paksunna teksti) 

CTRL +N (avaa uusi ja tyhjä tekstitiedosto) 

CTRL + F (etsi tekstistä jokin tietty sana —> kun painat 

tämän pikanäppäimen, eteesi aukeaa laatikko, johon voit 

kirjoittaa hakemasi sanan koko tekstin joukosta. Kun olet 

kirjoittanut sanan laatikkoon, paina Enter näppäin ja 

tietokone etsii sinulle kaikki kohdat, missä hakemasi sana 

esiintyy.) 

Kuvasta näet, missä Ctrl-näppäimet yleensä ovat. 
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Miten tehdään !”#€%&/()=? 

N ä p p ä i m i s t ö n t o i s e k s i y l i m m ä l l ä r i v i l l ä o n 

numeronäppäimiä (1-0), joissa näkyy numeron lisäksi jokin 
merkki. Painamalla joko näppäintä Shift tai Alt Gr (tai alt) 

samaan aikaan jonkin numeronäppäimen kanssa, saat 
tehtyä tekstiisi haluamasi merkin.  

Painamalla Shift tai Alt Gr sekä jotain näppäimistön 

toiseksi ylimmällä rivillä olevista numeroista, saat 
kirjoitettua numeronäppäimessä näkyvän ylemmän 

merkin. Esimerkiksi: Paina Shift ja 1, niin saat 
tehtyä huutomerkin (!). Katso kuva seuraavalta sivulta. 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Alla olevasta näet, missä ovat Shift - näppäimet ja näppäin   
1. Huomaa, että näppäimen 1 päällä on myös huutomerkki 

(!). 

Toiseksi ylimmällä numerorivillä voi näkyä numeron lisäksi 

jopa kaksi merkkiä yhdessä napissa.  

Painamalla Shift ja jotain numeronäppäintä, saat tehtyä 
numeronäppäimen ylemmän merkin. Esimerkiksi painamalla Shift ja 

numeronäppäintä 1, saat tehtyä 
huutomerkin (!) 

Painamalla Alt Gr (tai Alt) ja jotain numeronäppäintä, saat tehtyä 

numeronäppäimen alemman merkin. Esimerkiksi painamalla Alt Gr   
ja numeronäppäintä 2, saat tehtyä @ 

-merkin. 
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Tietokoneen työpöytä 
Tietokoneesi on käynnistynyt ja valmiina toimimaan, kun 

näytölle ilmestyy työpöytänäkymä. Tässä näkymässä voit 
nähdä pieniä kuvakkeita, kansioita ja taustakuvan. Näytöllä  

olevan työpöytänäkymän ulkonäkö voi vaihdella ja se 
riippuu koneesi sisällä olevasta käyttöjärjestemästä. 

(käyttöliittymä). 

Kuva: Wikimedia Commons 
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Miltä työpöytä voi näyttää? 

Työpöytä-näkymä avautuu, kun tietokone on täysin 

käynnistynyt. Tämä näkymä voi olla käyttöjärjestelmästä 
riippuen eri näköinen. Alla on pari kuvaa eräistä 

käytetyimmistä käyttöliittymistä ja niihin kuuluvista 
Työpöytä-näkymistä (alla oleva valikko on avattuna).  
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Yläpuolella oleva kuva on Windows 7 -ja alla oleva on 
Windows 10 työpöytänäkymä.



Word ja muut 
kirjoitusohjelmat 
Jos haluat kirjoittaa omia tekstejä, 

sinun on avattava koneellasi oleva kirjoitusohjelma. 
Yleisimpiä  tietokoneiden kirjoitusohjelmia ovat nimeltään 

M i c r o s o f t W o r d j a O p e n O f f i c e . K a i k i s s a 
kirjoitusohjelmissa on samanlaisia toimintoja, jotka 

toimivat samalla lailla. 

 
Wordilla kirjoittaminen  

Kirjoittaminen tapahtuu suurelle valkealle alueelle, joka on 

kuin A4 kokoinen paperi. Tähän voit kirjoittaa mitä tahdot.  
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Kuvassa Word kuvake.



Wordilla tallentaminen 

Voit tallentaa kirjoittamasi tekstin ja tiedoston 
tietokoneellesi kahdella tavalla.  

 
1. Voit tallentaa suoraan painamalla vasemmassa 

ylänurkassa olevaa tallennuskuvaketta. 
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2. Voit tallentaa niin, että pääset valitsemaan ja 

varmistamaan tallennettavan tiedoston sijainnin joka kerta. 
Paina ensiksi File (Tiedosto) ja valitse avautuvasta 

valikosta Save as (Tallenna nimellä). 
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Ensimmäisellä tallennuskerralla tietokone kysyy, minne 
paikkaan haluat tallentaa kirjoittamasi tekstin. Tietokone 

voi ehdottaa ”oletuspaikkaa” tiedostojen tallentamiselle.  

Vasemmalla näet tietokoneesi sisällä olevat sijainnit, joihin 
voit tallentaa kirjoitetun tiedostosi. Jos haluat tallentaa 

tiedoston esimerkiksi suoraan työpöydälle, niin valitse 
Työpöytä klikkaamalla sen nimeä. Voit painaa tämän 

jälkeen Save (Tallenna). 

File name (Tiedoston nimi) tarkoittaa, että voit antaa tiedostolle jonkin nimen, jolla tunnistat sen. 
Save as type (Tiedosto tyyppi) tarkoittaa, että millaisena tiedostona aiot sen tallentaa. Kaikki 
koneet eivät tunnista kaikkia tiedosto tyyppejä. Varmin valinta on tallentaa tekstitiedoston 
tiedosto tyypiksi docx. 
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Jos haluat muuttaa tai tarkastella tallennettua tekstiäsi voit 
tehdä sen kahdella tavalla. 

 
1. Voit avata tekstitiedoston kaksoisklikkaamalla 

tallennetun kuvakkeen päällä.  
 
2. Voit avata tekstitiedoston Word:ssa painamalla 
Tiedosto (File) ja Avaa (Open) ja valitsemalla minkä 

tekstitiedoston haluat avata. Ellei haluamaasi tiedostoa näy, 
etsi kansio, jonne muistat tallentaneesi tiedoston. 

(Esimerkiksi: Dokumentit (Documents) ja näet 

esimerkkitekstitiedoston olevan siellä. 
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Internet 
Internetiä voidaan kutsua myös lyhyesti sanalla ”netti” tai 
”verkko”. Internet on suuri tietoverkkojen järjestelmä, 

jota kautta voi esimerkiksi löytää paljon tietoa, tavoittaa 
ihmisiä, käyttää sähköpostia ja verkkopankkia, ostaa ja 

myydä tavaraa, mainostaa ja niin edelleen. Internet on 
nykyaikana hyödyl l inen ja jopa erittäin tärkeä 

toimintamuoto hoitaa omia asioita. 

Miten pääsen Internetiin? 

Yleensä jokaisen tietokoneen Työpöytä näkymästä löytyy 
kuvake, joka ohjaa sinut suoraan Internetiin. Kuvake voi 

olla erilainen ja sen ulkonäkö kertoo millaisesta 
verkkoselaimesta on kyse. Selaimella tarkoitetaan 

ohjelmaa, jolla siis selataan Internetin sivustoja. 

 
Kun kaksoisklikkaat tietokoneellasi olevaa selaimen 
kuvaketta, pääset Internetiin. (Katso seuraavasta 

kappaleesta millainen selain kuvake on.) 

 !28



Mikä ja millainen on selain? 

Alla näet kuvakkeita, jotka ovat yleisimpiä Internet 

-selaimia. Tarkista, että näkyykö tietokoneesi Työpöytä 

-näkymässä jokin alla olevista kuvista. Jos löydät jonkun 

näistä kuvista tietokoneeltasi, kokeile kaksoisklikata kuvaa.  

Huomio! Yllä olevassa kuvassa näkyvät vain yleisimmät ja 
käytetyimmät selaimet. Näiden lisäksi on olemassa 
muitakin selaimia. 
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Safari Internet Explorer

Google Chrome Opera Mozilla Firefox



Miten käytän Internetiä? 

Kun olet tuplaklikannut selaimen kuvaketta, eteesi aukeaa 
Internetin aloitussivu. Joillakin tietokoneilla tämä 

aloitussivu voi olla suoraan Google-hakusivusto. Näet 
ylhäällä heti aloitusivun ylälaidassa pitkän palkin, joka on 

osoitekenttä.  

Kun menet Internetiin… 
Alla on kuva, jossa näet millainen ensimmäinen aloitussivu 

voi olla. Kuvassa on Google Chrome -selaimella avattu 
aloitusivu, joka on ohjannut suoraan Googlen hakusivulle. 

 !30Kuva Google Chromen yleisestä aloitussivusta.



Jos haluat esimerkiksi mennä ”hakusivustolle”, voit 
kirjoittaa osoitekenttään: google.com. Tämän jälkeen paina 

Enter-näppäintä ja koneesi ohjaa sinut Googlen etusivulle.  

Huomaa sivun ylälaidassa oleva osoitekenttä (katso 
kuvasta). Jos sinulla on tiedossa jokin nettiosoite, vie 

hiiren osoitin osoitekentän päälle ja klikkaa kerran (hiiren 
vasemmalla napilla) osoite kentän päällä. Kentässä alkaa 

vilkkua kursori, joka on merkki siitä, että voit alkaa 
kirjoittaa osoitetta. Huomaa, että osoitteen loppuosan eli 

”www.” jälkeinen osa riittää, jotta pääset haluamallesi 
sivulle. 

 !31Kuva Google Chromen yleisestä aloitussivusta, jossa on 
päästään suoraan Googlen hakusivulle.



Alla olevassa kuvassa näkyy normaali Googlen etusivu, 
jonne on päästy laittamalla osoitekenttään osoite ja painettu 

Enter. (www.google.com) 

Alla olevan kuvan osoitekentästä näet muutakin kirjoitusta, 
kuin vain sivuston osoitteen. Kun olet kirjoittanut osoitteen 

(google.com), niin selaimen osoiteriville saattaa ilmestyä 
automaattisesti lisää kirjoitusta. Näitä sinun ei tarvitse 

huomioida tai muistaa. 
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http://www.google.com
http://google.com


Google ja sen käyttö 

Google on hyvin hyödyllinen ja tärkeä sivusto, sillä sen 
avulla voit löytää palveluja ja sivuja Internetistä. Googlen 

avulla voit löytää lähes mitä tahansa tietoa haluat erilaisista 
lähteistä. Voit hakea erilaisia nettisivustoja, tietoa, kuvia ja 

videoita, keskusteluja ja karttoja haluamaasi aiheeseen 
liittyen. 

Tiedonhaku Googlen avulla 
 
Jos haluat tietoa ja kuvia esimerkiksi sanasta ”kukka”, niin 

voit kirjoittaa Googlen hakukentään. 
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kukka



Kun olet kirjoittanut haettavan sanan hakukenttään, voit 
painaa vahvistukseksi Enter ja Google etsii sinulle heti 

tarvitsemaasi tietoa. Google voi etsiä tietoa hakemastasi 
sanasta jo ennen kuin painat Enter -näppäintä. 

Kun tiedonhaku on valmis, eteesi avautuu kaikki tulokset, 

mitä Google on aiheesta löytänyt. Voit selata sivua alaspäin 
ja katsoa, millaista tietoa Google on aiheesta löytänyt. 
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Jos haluat tarkastella sivustoja, niin voit painaa sinisiä 
linkkejä, jotka ohjaavat sinut suoraan haluamallesi 

sivustolle. Jos haluat tarkastella kaikkia kuvia, joita Google 
löysi hakemisen aikana, voit painaa ”Kuvahaku” 

tekstilinkkiä, joka näkyy hakutulosten yläpuolella yhtenä 
otsikkona. 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Katso alla olevaa kuvaa ja ympyröityjä kohtia. Voit kokeilla 
painaa muitakin otsikkoja kiinnostuksesi mukaan ja 

katsoa, mitä kaikkea löydät. Jos haluat takaisin 
ensimmäiselle sivulle, voit palata sivun vasemmassa 

ylälaidassa olevan nuolen avulla edelliselle sivulle. Voit 
liikkua edestakaisin käymilläsi sivustoilla näiden nuolien 

avulla avulla. 

Vinkki! Voit myös etsiä tietoa kokonaisilla lauseilla. Esimerkiksi: ”Mistä voin ostaa kukkia?” Kokeile! 
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Tietokoneen apusanakirja 
 

Kansio - Tarkoitetaan tietokoneessa olevia 

tiedostokansioita, joiden sisällä on yleensä 
tallennettu jotain tietoa. Kansioiden sisällä voi olla 

esimerkiksi kuvia, tekstejä, musiikkia tai videoita. 

Selain - Tarkoitetaan Internetin selaukseen käytettävää 

ohjelmaa (nettiselain), kuten esimerkiksi Internet Explorer, 

Mozilla Firefox tai Google Chrome. Löydät selaimen 
kuvakkeen tietokoneen  näytöltä työpöydältä. 

Linkki - Linkin alla voi olla alleviivaus, linkki voi olla 

sinisen värinen tai laittaessasi hiiren osoittimen sen 
päälle, ilmestyy nuolen tilalle sormea ojossa pitävä 

käsi. Kun klikkaat hiirellä linkkiä, se ohjaa sinut 
automaattisesti esimerkiksi toiselle sivulle tai tiedostoon. 

Osoitin - Tarkoitetaan tietokoneen näytöllä liikkuvaa 

pientä nuolta, joka liikkuu samalla, kun liikutat 
hiirtä. Osoittimella voit klikata, valita, vetää ja 

liikkua tietokoneen näytöllä. 
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Kuvake - Voidaan tarkoittaa esimerkiksi jotain 

tietokoneella olevaa kuvaa, kansiota tai tiedostoa, jonka 
kuva on näkyvissä Työpöydällä. Näitä klikkaamalla pääset 

tarkastelemaan kuvakkeen sisältämiä tietoja. 

Pikakuvake - Kuvakkeet, jotka ohjaavat sinut 

klikkauksen jälkeen suoraan johonkin muualle, 

ovat pikakuvakkeita. Eli ne ovat niin sanottuja 
”oikoreittejä” (englanniksi shortcut). Esimerkiksi 

selaimen kuvake on pikakuvake, jolla pääset 
suoraan ja ”pikaisesti” nettiin. Pikakuvakkeen alla 

on yleensä nuolimerkki.  

Työpöytä - Tarkoittaa ensimmäistä näkymää tietokoneen 

näytöllä, kun tietokoneesi on täysin käynnistynyt. 

Työpöytänäkymässä voit nähdä erilaisia kuvakkeita, kuvia  
tai kansioita, joita tuplaklikkaamalla pääset katsomaan 

niiden sisälle tai käynnistämään ohjelman. 

Tiedosto - Tiedostolla voidaan tarkoittaa tietokoneella 

olevia tallennettuja tietoja, jotka voivat olla esimerkiksi 

k a n s i o i d e n s i s ä l l ä o l e v i a t i e t o j a . E s i m e r k i k s i 
musiikkitiedosto (sisältää musiikkia) tai tekstitiedosto 

(sisältää tekstiä). 
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Tekstin maalaaminen - Voit valita jonkin tekstin tai 

osan siitä ja tehdä siitä näin aktiivisen. Tekstin 
maalaamisen voi tehdä hiirellä tai koko tekstin nopean 

valinnan voi tehdä pikanäppäilemällä: Ctrl+A (eli valitse 
kaikki). Voit valita tekstistä haluamasi osan pitämällä hiiren 

vasempaa näppäintä pohjassa ja liikuttamalla hiirtä mihin 
tahansa suuntaan tekstin päällä (vasen, oikea, ylös tai alas). 

Huomaat, että tekstin päälle tulee värillinen palkki. Palkki 
kertoo, mikä kohta tekstistä on valittuna. 

Aktivoiminen - Aktivoiminen voi tarkoittaa sitä, että 

painetaan jokin tietokoneella oleva asia niin sanotusti 
aktiiviseksi eli se valitaan. Vie hiiren osoitin esimerkiksi 

jonkin kansion päälle ja paina kerran hiiren vasenta 
näppäintä. Kansio ei avaudu, mutta siitä tulee aktiivinen ja 

se on valittuna. Jos haluat, että jonkin teksti on aktiivinen, 
niin tällöin sinun täytyy maalata tekstistä osa, jonka haluat 

aktiiviseksi ja aiot tehdä sille jotakin. Voit esimerkiksi 
maalata tekstiosan aktiiviseksi ja sen jälkeen kopioida 

valitun (aktiivisen) tekstin. 
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Klikkaus - Sama asia kuin painaa (nappia).  
Hiiren vasemmalla napilla klikkaaminen voit avata linkkejä  
ja tiedostoja. Esimerkiksi voidaan klikataan kerran linkin 

päällä ja se avautuu. Tai avataan tuplaklikkauksella tiedosto 
tai nettiselain. 

Hiiren oikealla napilla klikkaaminen avaa toimintovalikon  

eli menun. Esimerkiksi jonkin kuvan päällä klikatessa 

avautuu valikko, jonka avulla voit kopioida kuvan. 

Tuplaklikkaus/kaksoisklikkaus - Klikataan jotain 

hiiren vasemmalla näppäimellä nopeasti kaksi kertaa. Näin 

voit avata esimerkiksi kansion tai nettiselaimen. 

www. - Tarkoittaa lyhennettä ”world wide web”. Tämä 

liitetään yleensä erilaisten netissä olevien nettisivujen 

osoitteiden alkuun. Usein voidaan kuitenkin jättää tämä 
alkuosa kirjoittamatta ja kirjoittaa tämän alkuosan 

jälkeinen loppuosa ja kone onnistuu siirtymään silti 
halutulle sivulle. Esimerkiksi: www.google.com —> google.com  

Vinkki! Jos haluat perua tai poistua jostain, paina sivun 
ylälaidassa olevaa punaista x-merkkiä (x) ja näin koko sivu 
sulkeutuu. Tai jos et haluakaan tallentaa jotain, niin paina 
peruuta. 
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Hyödyllisiä nettisivustoja: 

www.google.fi 

www.poliisi.fi  

www.te-info.fi 

www.reittiopas.fi 

www.infopankki.fi 

www.te-palvelut.fi 

www.sanakirja.org 

www.luetaanyhdessa.fi 

www.yle.fi/selkouutiset 

Vinkki! Kun olet kirjoittamassa nettisivuston osoitetta 

hakukenttään, sinun ei aina tarvitse kirjoittaa www. osoitteen 

alkuun. Pelkkä loppuosa (www. jälkeen) riittää. Kokeile!  

Esimerkiksi: www.google.fi voidaan kirjoittaa  google.fi  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