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"Missäs ne mun tietokoneen valokuvat, kirjoitukset, taulukot 

ynnä muut tiedostot oikein luuraa?"
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Tietokone ja 
oheislaitteita

Montako lasket?



Mekaaninen, hidas HDD 
kovalevy eli "kiintolevy" 

SSD-puolijohdelevy
syrjäyttää HDD:n
[kuvalähde Wikipedia]

Älä huoli 128Gb, 
mieluiten 512Gb



Tietovälineitä:

Muistitikku
[USB flash drive]

Muistikortti
• SDHC
• Micro-SDHC



DVD (Digital Video Disc)

Käyttö jyrkästi taantumassa

Sisäistä optista asemaa harvoin enää on

Saatetaan tarvita joidenkin ohjelmien ja 
ulkoisten laitteiden asennukseen

Joitakin vanhoja elokuvia ja musiikkia



Retroa. 1.44 Mb:n levyke 
eli "korppu".

Miksi ihmeessä? 

Tietovälineet aikaisemmilta 
vuosilta saatavat sisältää 
tärkeitä, vaikkapa valokuvia 
tai tutkimusdataa.



Muistit/tietovälineet
fyysisinä esineinä

• Kuulokkeen lähetin
• Virtajohto
• Muistitikku
• Hiiren lähetin
• USB Type-C + sovitin
• Muistikortti
• Kamera + Mini-B USB



Sirukortinlukija ja 
henkilökortti

Ja digiajan eräs 
kökkö kummajainen:
kansalaisvarmenne



Oheislaite:

Tasoskanneri
USB liitännällä



Oheislaite:

Laserkirjoitin 
WiFi:llä

+
välttävä skanneri



Chromecast



Jälkikatselussa 
yhdistyksen 
tunteikas 
joulujuhla 2021, 
suoratoistoryhmän 
tuottamasta 
tallenteesta, 
television ruudulta. 
Välitystekniikkana 
tietokoneesta 
televisioon 
Chromecast.

Toiminto, joka on liian hankala ohjeistettavakseni vaihe vaiheelta. Ei ollut helppo virittää. 

Etsi Chromecastin ohjeita esimerkiksi Googlesta hakusanaparilla chromecast ohjeet 



Välilehti
Siirrytään laitteista

käyttöliittymiin ja käsitteisiin

From hardware to software
and user intercace (UI)



k. levyasema



Tai pikanäppäimellä: Windows + E

Työpöytä yleisnäkymä ja resurssien hallintaan "Tämä tietokone" ylätasolta tai Win+E kautta



Työpöytä yleisnäkymä ja resurssien hallintaan käyttäjän tiedostokuvakkeen kautta



Hakemistopolku

Tiedostopolku

Tiedosto

C:\Users\tsadmin\OneDrive\Tiedostot\Asiakirjat\Rakenteet-2.pptx

tiedostorunko
tiedostotunniste



Muistit / tietovälineet tietorakenteena 
Windows 10:n Resurssienhallinnassa

Kaksoisklikataan työpöydällä (desktop) 

[Tämä tietokone]: saadaan näkyviin

Käyttäjän pääkansiot (folders)

Laiteet ja asemat tietokoneessa
(devices and drives)

• USB-johdolla yhdistetty digikamera
• Tietokoneen kovalevy
• Mahdollinen toinen levykeasema
• USB portissa oleva muistitikku
• Korttiportissa oleva muistikortti

Pikanäppäimellä: Windows + E

Kuvakaappaus osasta
työpöytää (desktop)



Kansiot / Hakemistot
(Folders / Directories)

Näytä: Valitse esitysmuoto

(Miksi myös englantia?)
(Sanalla sanoen googletukseen)



Tiedostojen tyypit eli jatkeet (extensions) näkyviin Resurssienhallinnassa



Kokoelma erityyppisiä 
tiedostoja hakemistossa.

Asetteluksi on valittu 
"Luettelo"

Lisäksi alakulmassa on 
Asettelun pikavaihto

Asettelun pikavaihto »



Hakemistopolku

Asettelu
Näytä » Tiedot

Näytä/piilota



Erityiskysymyksiä

OneDrive päähakemisto

Käyttäjän hakemistojen 
rakenne sen alle vai 
erikseen paikallisesti?



Erityiskysymyksiä

Jos tietokoneessa on 
useampi käyttäjä ja 
jokaisella on oma 
käyttäjätunnuksensa, 
minne sijoittaa 
yhteiset tiedostot?



Tietokoneohjelmat ovat 
nekin tiedostoja tai 
oikeammin erityyppisten 
tiedostojen kokoelmia

Esimerkissä on LibreOffice 
taulukkolaskennan Calcin 
pääohjelma

Vakiokäyttäjä on 
ohjelmatiedostojen 
kanssa tekemisissä 
ainoastaan epäsuorasti. 
Niiden sijaintia ei tarvitse 
tietää.

« Ohjelma käynnistetään työpöydän kuvakkeesta



Tiedoston avaaminen

Kaksoisklikataan vasemmalla, 
avautuu tiedostotyypin 
oletuksella

tai
Klikataan oikealla ja valitaan
(Valinta voidaan laittaa 
tilapäiseksi tai pysyväksi)

Esimerkin tiedosto on 
musiikkitiedosto



Miten haluat avata klikatun tiedoston? 

Valitse listalta tai hae "Lisää sovelluksia" 
tietokoneelle asennetuista ohjelmista.

Uusien vaihtoehtojen lisäämisessä listaan on paikallaan 
käyttää tervettä harkintaa, sillä vaihtoehtojen 
poistaminen listasta jälkikäteen vaatii turhankin 
edistynyttä osaamista.



Vedä ja pudota
(Drag and drop)

Vaihtoehto työpöydällä: 
Vedä avattava tiedosto 
ohjelmalle, jolla haluat 
avata tiedoston. 



Myös valokuva on 
(tietenkin) tiedosto

Tässä on albumityylisesti 
(näytä isot kuvakkeet) 
kokoelma Timon Seniorit 
albumin valokuvia



Välilehti
Keskeisiä sovelluksia käsitteineen



Selaimien saloja (webbiselaimet, web 
browsers), tärkeimmät
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Firefox
• Internet Explorer (älä käytä enää)
• Monia, osin marginaalisia (Opera, 

Safari, jne)
Kaikki käyttävät välilehtiä (mikä se 
sellainen välilehti eli Tab oikein on?)

Näyttömuotona (Näytä/View) 
"Suurimmat kuvakkeet".

Katso tietoisku 1/2022
https://bit.ly/3F6uKHY

https://bit.ly/3F6uKHY


Edge selain ja neljä 
avointa välilehteä 
(Tab).



Taulukkolaskennassa 
koko tiedostoa 
kutsutaan työkirjaksi 
(workbook). 
Työkirjassa voi olla 
useita eri lomakkeita 
(sheets), eli tietyssä 
mielessä välilehteä. 

Taulukkolaskentaa:
Microsoft Excel 365 



Sähköpostin käyttö 
esimerkiksi ohjelmalla 
Mozilla Thunderbird

Yksittäisen viestin voi avata 
myös välilehdeksi

Useampia email-tilejä

Posti on lajiteltu kansioihin



Elisa webmail eli 
sähköposti 
selainta käyttäen,
"selainposti"



Elisa Webmailin 
päänäkymä.

Posti on lajiteltu 
kansioihin

Jäljellä olevan 
tilakiintiön 
tarkistus, 
esimerkissä
182 Mt / 300 Mt.



Soita 
avustajalle

Hae ja 
käynnistä
Pikaopastus 
etähallinnan
ohjelma

Kirjoita 
puhelussa 
saamasi 
koodin
6-numeroa

Odota 
vastakaikua

Anna lupasi 
etähallintaan

Odota 
taas 
hetki

Tietokonettasi 
etähallitaan 
ongelmasi 
ratkaisemiseksi

Tietokoneongelman etäopastamisen käynnistämisen askelmerkit  https://bit.ly/3GeY7J7 PikaopastusOhje.jpg



Välilehti
Vielä lopuksi osin hieman kerraten 

ja täydentäen, jos aika riittää



Windows 10, suomenkielinen työpöytä
sekä (esitysteknisesti irroitettuna) Aloitus



Yksinkertainen vinkki. Tee työpöydälle 
pikakuvake osoittamaan työpöydän 
taustakuvaan. Siitä taustakuva on helppo 
palauttaa, jos ja kun sen vahingossa 
vaihtaa joksikin muuksi. Tapahtuu 
nimittäin yllättävän helposti.



Ohjelmilla voi olla 
omat resurssien 
hallinnat



Windows 10:n oma resurssienhallinta ei ole ainoa vaihtoehto



Sen verran lopuksi älypuhelimista, että 
niissä pätevät varsin pitkälle aivan samat 
käsitteet ja vastaavat ajattelutavat kuin 
tietokoneissa, vaikka käyttöliittymä voi 
ulkoisesti vaikuttaa kovin erilaiselta.



OneDrive pilven 
tiedostojen hallinta 
Microsoft Storesta
ladatulla selaimen 
tyyppisellä liittymällä



Edistyneempää: Miksi 
tietokoneeni kaatui?

Vastausta voi yrittää kaivaa 
Tapahtumien valvonnasta 
Kriittisistä tapahtumista.

Ei ihan helppokäyttöinen.



"Rohkeasti seniori"


