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1. Johdanto 
Tämä oppimateriaali käsittelee käyttöjärjestelmää nimeltä Ubuntu. Tosin samalla sivutaan 

myös tietotekniikkaa ja tietokoneita. Käyttöjärjestelmä helpottaa ihmisen ja tietokoneen 

välistä vuorovaikutusta. Lisäksi se mahdollistaa muiden ohjelmien toiminnan. Ensimmäisissä 

tietokoneissa ei ollut lainkaan käyttöjärjestelmää, minkä vuoksi niiden käytettävyys oli huono. 

Ohjelmat piti kirjoittaa reikäkorteille, paperi- tai magneettinauhoille. Jokainen suoritettava 

ohjelma piti ohjelmoida yksilöllisesti tietylle tietokoneelle ja lisäksi ohjelman tuli hallita kaikkia 

tietokoneen komponentteja ja oheislaitteita. Käyttöjärjestelmä huolehtii perustoiminnoista, 

jolloin varsinaisten sovellusohjelmien ei tarvitse huolehtia niiden suorittamisesta. (Wikipedia, 

Lahtonen & Heinonen.) 

 

Havainnollistetaan käyttöjärjestelmän tarvetta pienellä esimerkillä. Jos päätät hankkia 

tietokoneellesi tekstinkäsittelyohjelman, sinun ei tarvitse tietää juuri muuta kuin mikä 

käyttöjärjestelmä tietokoneessasi on. Jos koneellasi ei olisi lainkaan käyttöjärjestelmää, 

joutuisit hankkimaan tekstinkäsittelyohjelman, joka tekisi myös käyttöjärjestelmälle kuuluvat 

työt. Tekstinkäsittelyohjelman pitäisi esimerkiksi osata luoda yhteys näppäimistön ja 

tietokoneen välille. Sen pitäisi myös osata kommunikoida tietokoneen näytön ja hiiren 

kanssa. Siksi tekstinkäsittelyohjelman valmistajan olisi tehtävä ohjelmistaan varsin 

massiivisia. Lisäksi valmistajan olisi luotava jokaiselle laitteistokokoonpanolle oma 

ohjelmansa.  

 

Englanninkielinen Wikipedia on havainnollistanut käyttäjän (User), ohjelman (Application), 

käyttöjärjestelmän (Operating System) sekä laitteiston (Hardware) välisiä suhteita 

seuraavanlaisella kuvalla. Sinisellä merkitty käyttöjärjestelmä on yhteydessä laitteistoon. Se 

huolehtii muun muassa siitä, että näppäimistö pystyy kommunikoimaan tietokoneen kanssa. 

 

 



2. Ubuntu 
Ubuntu on yksi lukuisista Linuxin jakeluversioista. Ei siis ole olemassa yhtä Linuxia, kuten on 

olemassa Windows tai Mac OS. Jakeluversiot sisältävät paljon samoja ohjelmia ja 

muistuttavat pitkälti toisiaan. Muita tunnettuja Linuxin versioita ovat Debian, Fedora, Suse, 

Mandriva, Mepis ja PCLinuxOS. (Toivio, 2008.) 

 

Ubuntu on yksi suosituimmista, ellei jopa suosituin Linux-jakelu. Projektin on aloittanut 

eteläafrikkalainen miljonääri Mark Shuttleworth. Varmistaakseen Ubuntun kehittämistyön 

tulevaisuudessakin Shuttleworth on perustanut Ubuntu-säätiön ja lahjoittanut sille 10 

miljoonaa dollaria. (Toivio, 2008.) 

 

Vanha afrikkalainen sana Ubuntu kuvaa yhteisöllisyyttä ja se voidaan suomentaa "ihmiseltä 

ihmiselle". (Toivio, 2008.) 

 

Timo Toivio luettelee viisi hyvää syytä siirtyä Linuxin käyttäjäksi.  

 

● Tietoturva 

Linuxille ei ole olemassa yhtään aktiivisesti leviävää virusta. Lisäksi Linux on 

rakenteeltaan sellainen, että virusten on vaikea levitä kyseisessä järjestelmässä.  

● Edullisuus 
Linux-jakelut ja -ohjelmistot ovat vapaasti ladattavissa internetistä. Linux-jakeluita 

myydään myös perinteisten ohjelmistojen tapaan, mutta yleensä ne ovat 

huomattavasti edullisempia kilpaileviin, suljettuihin käyttöjärjestelmiin verrattuna. 

● Vakaus 

Linux-järjestelmän ydin (eng. kernel) on vakaa ja kaatuu erittäin harvoin. Linux voikin 

olla käynnissä yhtäjaksoisesti kuukausia tai jopa vuosia ilman ongelmia. Tämän 

vuoksi Linux onkin suosittu käyttöjärjestelmä palvelintietokoneissa.  

● Muokattavuus 

Avoimeen lähdekoodiin kuuluu vapaus muokata ohjelmia omaan käyttöön 

soveltuviksi. Lisäksi kuka tahansa voi muokata useimpien ohjelmien asetuksia hyvin 

pitkälle, joten ohjelmointitaidot eivät ole välttämättömiä räätälöintiin. Käyttäjälle 

näkyvän graafisen käyttöliittymän voi esimerkiksi valita useista eri vaihtoehdoista.  

● Helppokäyttöisyys 
Linuxin käyttäminen ei ole sen vaikeampaa kuin muidenkaan käyttöjärjestelmien 

käyttö. Erityisesti ohjelmapakettien hallinta tekee järjestelmän ylläpidosta vaivatonta.  

 



Kannattaa myös tutustua Manu Cornetin tekemään sivustoon Why Linux is Better. Sivustolla 

on myös asiaa siitä, missä tilanteissa Linux ei ole hyvä valinta.  

2.1. Arvioitava tehtävä 1 

Kuvaile seuraavat käyttöjärjestelmät: Windows, Linux, Mac OS ja Chrome OS. Vastauksen 
pituus noin yksi sivu.  

http://www.whylinuxisbetter.net/


3. Erilaisia tietokoneita 
Tietokoneita on nykyään monenlaisia. Karkean jaon mukaan ne voidaan jakaa palvelin- ja 

kotitietokoneisiin. Palvelimella (ark. serveri) tarkoitetaan tietokonetta, joka on tietoverkossa 

ja tarjoaa sen kautta palveluja muille. Tunnetuimpia palvelintietokoneita lienevät webserverit, 

jotka mahdollistavat mm. websivujen näkymisen internetissä. On myös olemassa lukuisa 

määrä muita palvelimia, kuten esimerkiksi peli-, hakukone-, tulostus- ja 

varmuuskopiopalvelimia. Palvelintietokoneet ovat yleensä huomattavasti järeämpiä kuin 

tavalliset kotitietokoneet. Alla on kuva Cernin tutkimuskeskuksen palvelinhuoneesta. 

 

 
 

Kotitietokoneiden kirjo on varsin laaja. On perinteisiä isokokoisia pöytätietokoneita ja 

toisessa ääripäässä pienet sormitietokoneet eli tabletit. Välimaastosta löytyy perinteinen 

kannettava tietokone. Lisäksi älypuhelimet ovat pienikokoisia tietokoneita, joilla voi mm. 

surffailla netissä ja lukea sähköpostia. Pienimmät kotitietokoneet ovat luottokortin kokoisia, 

kuten esimerkiksi Raspberry Pi. Alla on kuva 1990-luvun kotitietokoneesta.  

 



 
 

3.1. Virtuaaliset tietokoneet 

Tietokoneen virtualisointi tarkoittaa sitä, että yhdessä fyysisessä laitteessa ajetaan yhden 

käyttöjärjestelmän lisäksi vielä useita tietokoneita. Jokainen virtuaalikone pyörittää 

itsenäisesti omaa käyttöjärjestelmäänsä. Virtualisoinnin ideana on säästää resursseja. 

Tietokone otetaan käyttöön entistä tehokkaammin. Perinteisen kaavan mukaan uuden 

koneen hankkiminen tarkoittaa sitä, että ostettaisiin uusi kone eli kotelo, emolevy, äänikortti, 

näyttö, näppäimistö, hiiri jne. Virtualisointiohjelman avulla on mahdollista luoda useita 

tietokoneita ilman, että laitteita ostetaan lisää. Alla oleva kuva havainnollistaa mistä on kyse. 

 



 
Jokainen kuvassa oleva kone on itsenäinen, eli koneet 1-3 ovat omia koneita kaikki osat 

mukaan lukien. Kyse ei ole emuloinnista, jossa ohjelmallisesti ajetaan toista 

käyttöjärjestelmää. Virtualisoinnissa koko kone on mukana eli käyttöjärjestelmällä on 

esimerkiksi oma kovalevy, oma BIOS jne.  

 

Työasemavirtualisoinnin kannalta (PC-kone) kolme tärkeintä ilmaisohjelmaa ovat: 

● Virtual PC 2007 

● VirtualBox 

● VMware Player 

 

Linuxille löytyy: 

● Wine 

● VirtualBox 

● Qemu 

http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=4580
https://www.virtualbox.org/
http://www.vmware.com/products/player/
http://www.winehq.org/
https://www.virtualbox.org/
http://wiki.qemu.org/Main_Page


● Bochs 

● Xen 

 

Macintoshille löytyy: 

● VirtualBox 

● VMware Fusion  

 

Tietoturvan kannalta virtuaalikoneen hyöty on kiistaton. Löydät esimerkiksi ohjelman, jota et 

entuudestaan tunne, mutta haluat silti kokeilla sitä. Pahimmassa tapauksessa asennat sen 

omaan koneeseesi ja ohjelma aiheuttaa tuhoja. Pian koko kone on solmussa ja ongelman 

selvittämiseen ja korjaamiseen menee viikko. Koneesi on poissa tehokkaasta työkäytöstä 

koko tämän ajan. Jos olisit kokeillut ohjelmaa virtuaalikoneella, ongelmaa ei olisi. Koneesi 

toimisi kuten ennenkin. Virtuaalikone olisi jumissa, mutta saisit sen korjattua helposti 

deletoimalla. 

 

Virtualisointi ei rajoitu pelkästään kotitietokoneisiin. Nykyisin voi ostaa itselleen tietokoneen, 

joka on verkossa. Sellaista tietokonetta voi käyttää esimerkiksi webpalvelimena. Ennen uusi 

webpalvelin jouduttiin tilaamaan kauppiaalta. Nyt uuden palvelintietokoneen voi hankkia 

webin kautta ja vieläpä haluamallaan kokoonpanolla. Palvelintietokone on valmiina alta 

minuutin. 

 

Virtualisoinnin yhteydessä on mainittava myös pilvipalvelut. Pilvipalvelujen idea on, että 

palvelu on verkossa, jolloin siihen pääsee käsiksi miltä tahansa internetiin kytketyltä 

koneelta. Googlen Gmail on hyvä esimerkki pilvipalvelusta. Sähköpostit ovat pilvessä, 

eivätkä esimerkiksi kotitietokoneella. Lisäksi käyttäjä voi luoda itse itselleen käyttäjätilin ja 

palvelu on heti käytettävissä. Ennen tämäntyyppisten palvelujen olemassaoloa 

sähköpostiosoitteet jouduttiin tekemään käsityönä, eli joku kirjoitti tiedot koneelle. 

3.2. Minitietokone Raspberry Pi  

Raspberry Pi, joka sekin on Linux-kone, tuli itselleni tutuksi Kari Haakanan artikkelin myötä: 

“Kiiltävä laatta on helppo ja väärä ratkaisu”. Haakana huomauttaa, ettei kalliiden laitteiden 

hankkiminen takaa oppimista. Kritiikin kohteena oli varsinkin iPad: “Käyttämällä iPadia lapset 

oppivat kuitenkin lähinnä käyttämään iPadia.”  

 

Haakana tarjoaa vaihtoehdoksi Raspberry Pi:tä. Koneen on kehittänyt brittiläinen Raspberry 

Pi -säätiö. Raspberry Pi on hieman luottokorttia suurempi laite, jonka hinta on mallista ja 

http://bochs.sourceforge.net/
http://www.xen.org/
https://www.virtualbox.org/
http://www.vmware.com/products/fusion/overview.html
http://yle.fi/uutiset/kari_haakana_kiiltava_laatta_on_helppo_ja_vaara_ratkaisu/6474822
http://www.jarisarja.fi/Koneen%20kehitt%C3%A4nyt%20brittil%C3%A4inen%20Raspberry%20Pi%20-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6%20visioi%20laitteesta%20apuria%20tietotekniikan%20opetukseen%20kouluissa,
http://www.jarisarja.fi/Koneen%20kehitt%C3%A4nyt%20brittil%C3%A4inen%20Raspberry%20Pi%20-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6%20visioi%20laitteesta%20apuria%20tietotekniikan%20opetukseen%20kouluissa,


ostopaikasta riippuen 20-47 euroa. Tosin laite toimitetaan ilman näppäimistöä, hiirtä, 

muistikorttia, näyttöä ja SD-korttia. 

 

Ohjeita asennukseen ja käyttöönottoon löytyy myös suomeksi: 

● Raspberry Pi opas 

● Raspberry Pi:n asennus osa 1 

● Juuskutin: Raspberry Pi ohjeet suomeksi 

 

Ruotsin kieltä taitaville löytyy hyvin laaja sivusto, jonka on tehnyt Kjell Havnesköld. 

Englanniksi löytyy tietty nippu sivuja, esimerkiksi: 

● The HTG Guide to Getting Started with Raspberry Pi 

● So You Got a Raspberry Pi: Now What? 

● A Beginner’s Guide to DIYing with the Raspberry Pi 

 

Netistä löytyy myös runsaasti esimerkkejä siitä, mitä kaikkea kyseisellä tietokoneella voi 

saada aikaiseksi. Tässä muutamia sivustoja, joille on koottu erilaisia Raspberry Pi -

projekteja: 

● 40+ Cool Ideas for Your Raspberry Pi Project 

● Build a $35 Media Center with Raspbmc and Raspberry Pi 

● Raspberry Pi Owncloud (Dropbox Clone) 

● Streaming Your Webcam with Raspberry Pi 

 

Netistä löytyy myös tuore opinnäytetyö aiheesta: “Raspberry Pi: käyttöönotto ja 

sovellustestaus”, jonka on kirjoittanut nimikaimani Jari Sarja. Opinnäytetyö sisältää runsaasti 

taustatietoa Raspberrystä sekä muista vastaavista minitietokoneista.  

 

“Raspberry Pi ei olekaan pelkkä muoti-ilmiö. Se on jotain sellaista, että kokemuksen ja 

tekemisen kautta alkaa ymmärtää asioita laajempaan mittakaavaan suhteutettuna. Se ei 

sittenkään ollut pelkkä lelu, onneksi.” (Sarja 2003, 31.) 

 

Toinen sitaatti opinnäytetyöstä havainnollistaa hyvin Raspberryn käyttömahdollisuuksia 

kouluissa: 

 

“Onhan aivan eri asetelma lähteä tekemään kauko-ohjattavaa mars-mönkijän kaltaista 

laitetta robotti-kameroineen, joka lähettää reaaliaikaista kuvaa tietokoneen näyttöön, kuin 

nukahtaa penkkiin kesken tekstinkäsittelyn.” (Sarja 2003, 33.) 

http://koti.mbnet.fi/micu/raspberrytut1.htm
http://www.jarisarja.fi/?p=24
http://www.jarisarja.fi/?p=24
http://juuskutin.blogspot.fi/2012/07/raspberry-pi-pikaohjeet-suomeksi.html
http://raspberry.arctics.se/
http://raspberry.arctics.se/
http://www.howtogeek.com/138281/the-htg-guide-to-getting-started-with-raspberry-pi/
http://www.engadget.com/2012/09/04/raspberry-pi-getting-started-guide-how-to/
http://lifehacker.com/5976912/a-beginners-guide-to-diying-with-the-raspberry-pi
http://pingbin.com/2012/12/30-cool-ideas-raspberry-pi-project/
http://www.howtogeek.com/119924/build-a-35-media-center-with-raspbmc-and-raspberry-pi/
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Owncloud-dropbox-clone/
http://wolfpaulus.com/jounal/embedded/raspberrypi_webcam
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/61574/Sarja_Jari.pdf
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/61574/Sarja_Jari.pdf


3.3. Harjoitustehtävä 1 

Mikä on helpoin ja turvallisin tapa kokeilla uutta käyttöjärjestelmää omalla tietokoneella?  



4. Käyttöjärjestelmän hallinta 
Ubuntu vaatii salasanan, joka on määritelty asennusvaiheessa. Koneeseen on myös 

mahdollista kirjautua vierastunnuksella, jolloin salasanaa ei tarvita. 

 

 
 

Ubuntun työpöytä (eng. desktop) koostuu yläpalkissa olevasta yhteisvalikosta (global menu) 

ja vasemmalla olevasta käynnistyspaneelista eli käynnistimestä. Alhaalla ei ole lainkaan 

palkkia. 

 

 
 

Ubuntussa on mahdollisuus käyttää useaa eri työpöytää (työtilaa). Voit esimerkiksi käyttää 

yhtä työpöytää siihen, että surffailet netissä. Toisessa työtilassa voit pitää avoinna erilaisia 

toimisto-ohjelmia ja kolmas työtila voi koostua esimerkiksi ohjelmista, joilla kuuntelet 

musiikkia ja katselet videoita. Työtilan valitsin löytyy käynnistyspaneelista. 



 

 
 

Voit valita minkä työtilan haluat käyttöösi. Alla olevassa kuvassa on neljä eri työtilaa. 

Ensimmäinen on surffailua varten. Seuraavassa on työtila videon katselua varten. Kolmas 

työtila on tyhjä ja neljännessä ovat tietokoneen asetukset. 

 

 
 



Mikäli työtiloja ei ole näkyvissä käynnistyspaneelissa (esim. Ubuntun versio 13.04), saat sen 

lisättyä sinne seuraavalla kaavalla. Valitse “Järjestelmäasetukset...”. 

 

 
 

Valitse sen jälkeen “Ulkoasu”. 

 

 
 

Valitse seuraavaksi välilehti “Toiminta” ja laita väkäset kohtiin “Käytä työtiloja” ja “Lisää 

Näytä työpöytä -kuvake käynnistimeen”. 

 



 

4.1. Näppäinoikotiet 

Näppäimistö on tietokoneen syöttö- ja ohjainlaite. Näppäimistön avulla voi kirjoittamisen 

lisäksi tehdä paljon muutakin. Ubuntussa on muutamia käteviä näppäinyhdistelmiä, jotka 

parantavat käytettävyyttä ja säästävät aikaa. Windows-näppäin toimii nimestään huolimatta 

myös Ubuntussa. Näppäin löytyy PC-koneiden näppäimistöiltä. Se sijaitsee yleensä 

näppäimistön vasemmassa alalaidassa ja siinä on Windowsin logo. Alla esimerkki. 

 

 
 

Seuraavaksi tärkeimmät Windows-näppäimeen liittyvät toiminnot: 

● Windows-näppäin - näyttää Unity valikon 

● Windows-näppäin + W - näyttää avoinna olevat ohjelmat 

● Windows-näppäin + T - näyttää roskakorin sisällön 

● Windows-näppäin + A - sovellusten etsintä 

● Windows-näppäin + S - työtilan valinta 

● Windows-näppäin + F - tiedostojen etsintä 

 



Toinen tärkeä näppäin tässä yhteydessä on Ctrl-näppäin, joka myös löytyy näppäimistön 

vasemmasta alalaidasta. 

 

 
 

Seuraavaksi tärkeimmät Ctrl-näppäimeen liittyvät toiminnot: 

● Ctrl+A - valitsee kaikki 

● Ctrl+C - kopioi leikepöydälle (esim. tekstiä, tiedostoja) 

● Ctrl+V - liittää leikepöydältä 

● Ctrl+X - leikkaa leikepöydälle 

● Ctrl+S - tallennus 

● Ctrl+F - tiedostojen etsiminen 

● Ctrl+Q - ikkunan sulkeminen (esim. ohjelman sulkeminen) 

 

Ubuntussa pääsee helposti pääte- eli terminaalinäkymään (Windowsissa komentokehote) 

näppäinyhdistelmällä Ctrl+Alt+T. 

 



 
 

Funktionäppäimet sijaitsevat näppäimistön yläreunassa ja niitä on yleensä 12 kappaletta. 

 

 
 

Tärkeimmät funktionäppäimiin liittyvät toiminnot: 

● F1 - ohjeet (esim. LibreOffice Calc -ohjelmassa pääset suoraan Calcin ohjeisiin) 

● F3 - hakutoiminta Firefoxissa 

● F2+Alt - hakutoiminta (voit esim. hakea ohjelmia) 

4.2. Hiiren toiminnot 

Nykyaikaisessa tietokoneessa hiiri on varsin keskeisessä roolissa. Hiiri on keksintönä 

sinänsä vanha. Sen esitteli ensimmäisen kerran Douglas C. Engelbart vuonna 1968. 

Kaupalliseen käyttöön hiiri otettiin ensimmäisen kerran Apple Computerin Lisa-

mikrotietokoneessa 1980-luvun alkupuolella. Apple sai idean Xeroxilta, joka piti osoitinhiirtä 

liian kalliina kaupalliseen käyttöön. (Douglas Engelbart; Wikipedia.) Tosin nykyään on 

olemassa myös hiirettömiä tietokoneita, kuten esimerkiksi sormitietokoneet. On myös 

huomattava, ettei älypuhelimissakaan ole hiirtä. 

 



Ubuntussa on paljon toimintoja, jotka suoritetaan hiiren avulla. Alla esitellään hiiren erilaisia 

toimintoja. 

 

Klikkaus eli napsautus 

Hiiren ykköspainike painetaan pohjaan ja päästetään heti ylös. 

 

Käytetään esimerkiksi: 

● kohteen valitsemiseen (esim. tiedoston valitseminen) 

● linkin avaamiseen webselaimessa 

● kohdistimen eli kursorin siirtämiseen haluttuun kohtaan (tarvitaan esim. tekstin 

muokkauksessa) 

● useamman yksittäisen kohteen valitsemiseen, jos samalla pidetään Shift- tai Ctrl- 

näppäintä pohjassa 

  

Kaksoisklikkaus eli kaksoisnapsautus 

Hiiren nappia näpäytetään kaksi kertaa nopeasti peräkkäin. 

 

Käytetään esimerkiksi: 

● kansion avaamiseen 

● kokonaisen sanan valitsemiseen (klikkaamalla kolme kertaa valitset kokonaisen rivin) 

● tiedoston avaamiseen (koneen arvaamalla ohjelmalla) 

  

Valinta eli maalaus 

Hiiren ykköspainike painetaan pohjaan alussa ja päästetään irti halutun alueen lopussa. 

Valinnan voi tehdä myös siten, että klikataan valinnan alkukohtaa ja painetaan Shift-näppäin 

pohjaan (riippuen ohjelmasta). Seuraavaksi napsautetaan valinnan loppukohtaa ja 

päästetään näppäin ylös. Suorakulmainen valinta näkyy punertavalla taustavärillä. 

 

Käytetään esimerkiksi: 

● useamman tiedoston tai kansion valitsemiseen 

● tekstin valitsemiseen 

 

Raahaaminen 

Hiiren painike painetaan pohjaan jonkin kohteen päällä ja päästetään ylös vasta halutussa 

loppukohdassa. 

 

Käytetään esimerkiksi: 



● tiedostojen siirtämiseen kansioiden tai levyjen/levykkeiden välillä 

● maalatun tekstin siirtämiseen toiseen kohtaan 

● tiedoston avaamiseen halutulla ohjelmalla (raahaa tiedoston kuvake haluamasi 

ohjelman kuvakkeen päälle) 

 

Hiiren kakkospainikkeen napsautus 

Hiiren kakkospainike painetaan pohjaan ja päästetään heti ylös. 

 

Käytetään esimerkiksi: 

● ohjelman poistamiseen käynnistyspaneelista 

● kansion luomiseen 

● roskakorin tyhjentämiseen 

4.3. Nauhoite 1: Ubuntun käyttöliittymä 

 

Nauhoite 1: Ubuntun käyttöliittymä 

Kesto: 8:10 min 

URL: http://youtu.be/zlVIy0mBIwk 

 

4.4. Ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen 

Ubuntussa ei ole pikakuvakkeita, joiden kautta ohjelmia voi käynnistää. Ohjelmat 

käynnistetään käynnistyspaneelista, joka sijaitsee työpöydän vasemmassa reunassa. Voit 

lisätä sinne ohjelmia raahaamalla ne paneeliin. 

 

 
 

Ohjelman voi käynnistää myös etsimällä se Unityn haulla, joka löytyy napsauttamalla ensin 

käynnistimen Ubuntu-kuvaketta. 

http://youtu.be/zlVIy0mBIwk


 

 
 

Kirjoita hakukenttään ohjelman nimi tai osa siitä ja napsauta sen jälkeen ohjelman kuvaketta. 

Esimerkiksi Firefox-selain löytyy haulla “fi”. 

 

 
 

Ohjelmat on mahdollista sulkea näppäinyhdistelmällä Ctrl+Q , Alt+F4 tai vaihtoehtoisesti 

valitsemalla valikkoriviltä kohta “Lopeta”.  

 



 
 

Ohjelman voi myös sulkea napsauttamalla sen ikkunasta ruksia. 

 

 
 

Joissakin tapauksissa sulkupainiketta ei ole näkyvissä, kuten esimerkiksi LibreOffice 

Writerissa. 

 

 



 

Saat sulkupainikkeen käyttöösi napsauttamalla yläpalkkia. 

 

 

4.5. Usean ohjelman yhtäaikainen käyttö 

Ubuntussa on mahdollista käyttää useaa ohjelmaa samanaikaisesti. Avoinna olevat ohjelmat 

näet näppäinyhdistelmällä Windows-näppäin + W. 

 



 
 

Ubuntussa on myös mahdollista sijoittaa ohjelmat eri työtiloihin, jolloin niitä on helpompi 

hallita. 

 



 

4.6. Ikkunoiden käsittely 

Ikkunoissa on vasemmassa yläkulmassa kolme painiketta. Ensimmäinen painike, rasti 

oranssilla pohjalla, sulkee ikkunan. Toinen pienentää ikkunan ja kolmas suurentaa ikkunan. 

 

 
 

Voit raahata ikkunoita tarttumalla kiinni hiiren osoittimella ikkunan yläreunasta, jolloin hiiren 

osoitin muuttuu käden kuvaksi. 

 



 
 

4.7. Nauhoite 2: Ohjelmien avaaminen ja sulkeminen 

 

Nauhoite 2: Ohjelmien avaaminen ja 

sulkeminen 

Kesto: 5:46 min 

URL: http://youtu.be/4jt_CNfVSyc 

4.8. Arvioitava tehtävä 2 

Tallenna koneellesi seuraava tekstidokumentti ja avaa se tekstieditorilla. Kopioi 

ensimmäinen rivi ja liitä se omalle rivilleen 199 kertaa.  

 
  

http://youtu.be/4jt_CNfVSyc
http://www.avkymppi.net/laitehallinta/tehtava2.txt


5. Järjestelmäasetukset 
Ubuntussa Windowsin ohjauspaneelia vastaa “Järjestelmäasetukset”. Järjestelmäasetuksiin 

pääsee yläpalkista valitsemalla hammasrattaan avautuvasta valikosta 

“Järjestelmäasetukset...”. 

 

 

5.1. Hiiren ja kosketuslevyn asetukset 

Hiiren asetuksia voit säätää järjestelmäasetuksien kohdasta “Hiiri ja kosketuslevy”. 

 

 
 

Voit valita hiirelle kätisyyden ja säätää mm. kaksoisklikkauksen aikarajaa. 

 



 

5.2. Tulostimet 

Parhaimmillaan tulostimen asennus Ubuntuun on yhtä kuin virta tulostimeen ja USB-johto 

kiinni koneeseen. Valmiiksi asennettu tulostin löytyy järjestelmäasetuksista. 

 

Valitse “Järjestelmäasetukset...”. 

 

 
 

Napsauta kuvaketta “Tulostus”. 

 

 
 



Tulostin näkyy, jos sille löytyivät ajurit. 

 

 
 

Mikäli ajureita ei löytynyt, voit kokeilla asentaa tulostimen käsin napsauttamalla Lisää-

painiketta. 

 

 
 

Kun tulostin on asennettu, osaavat kaikki tulostusmahdollisuuden sisältävät ohjelmat 

tulostaa juuri sille laitteelle. Valitse vain “Tulosta” eli näppäinyhdistelmä Ctrl+P. 

 



 

5.3. Aika ja päiväys 

Ubuntussa päivämäärän ja ajan muuttaminen on helppoa. Napsauta ensin yläpalkista 

kellonaikaa ja sen jälkeen kohtaa “Ajan ja päivän asetukset...”. 

 

 
 

Pääset käsiksi samoihin asetuksiin myös järjestelmäasetusten kautta (ks. luku 5. 

Järjestelmäasetukset) valitsemalla “Aika ja päiväys”. 



 

 
 

Päivämäärän ja ajan saat helpoiten valitsemalla “Automaattisesti internetistä”. Napsauta sen 

jälkeen kartasta haluamasi sijainti, esimerkiksi Suomi. 

 

 
 

Välilehdellä “Kello” voit säätää, miten aika ja päivämäärä näkyvät yläpalkissa. 

 



 
 

Muutoksen jälkeen paneelissa näkyy myös päiväys ja kuukausi. 

 

 

5.4. Näyttö 

Voit muuttaa näytön asetuksia järjestelmäasetusten kautta (ks. luku 5) valitsemalla “Näytöt”. 

 

 
 

Säädä näytön tarkkuus ja napsauta painiketta “Toteuta”. 

 



 
 

Jos muutos on hyvä, valitse painike “Säilytä nämä asetukset”. 

 

 



5.5. Nauhoite 3: Järjestelmäasetukset 

 

Nauhoite 3: Järjestelmäasetukset 

Kesto: 4:34 min 

URL: http://youtu.be/jdZgol_S8cA 

5.6. Multimedia 

Ubuntu tarjoaa hyvän tuen erilaisille multimediatiedostoille, mutta oikeudellisista syistä 

Ubuntun perusasennus ei tue monia tunnettuja ääni- ja videotiedostomuotoja, kuten 

esimerkiksi MP3. Lisäksi Linux-maailma suosittelee avoimiin standardeihin pohjautuvia 

tiedostomuotoja (esim. Ogg Vorbis, Ogg Theora, Open Document). Koska käyttäjät kuitenkin 

tarvitsevat myös tukea yleisimmille ei-vapaille tiedostomuodoille, on Ubuntuun mahdollista 

asentaa tuki ei-avoimille tiedostomuodoille (Wikikirjasto, Suljetut tiedostomuodot.) Helpoiten 

asennat tuen suoraan terminaalin eli päätteen kautta. Päästäksesi terminaaliin käytä 

näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+T. 

 

Kirjoita terminaalinäkymässä 

 

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras 

 

Kirjoita sen jälkeen salasanasi ja asennus alkaa. Asennuksen onnistumista voi testata 

seuraavilla sivuilla: 

● http://www.adobe.com/software/flash/about/ (Flash) 

● http://fredrik.hubbe.net/plugger/test.html (valitse vasemmalta mitä testataan) 

 

DVD:n saat toimimaan kirjoittamalla terminaalinäkymässä 

 

sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh 

 

Asennuksen jälkeen valitse DVD ja napsauta painiketta “Avaa Elokuvasoitin”. 

 

http://youtu.be/jdZgol_S8cA
http://www.adobe.com/software/flash/about/
http://fredrik.hubbe.net/plugger/test.html


Ubuntun viralliset pakettivarastot eivät sisällä epävapaita purkuohjelmia eli koodekkeja. Siksi 

esimerkiksi kaikki videotiedostot eivät toimi Ubuntussa, vaikka olisitkin asentanut tuen ei-

avoimille tiedostomuodoille. Patentoidut koodekit ovat saatavilla epävirallisten 

pakettivarastojen kautta. Yksi tällainen sivusto on Medibuntu. 

5.6.1. Webkamera 

Webkamera on Ubuntulle haasteellinen, mutta sekin toimii, mikäli hankkii oikeanlaisen 

kameran. Oikeanlainen tarkoittaa tässä tapauksessa kameraa, johon käy USV-ajuri (USB 

Video Class). Lista sopivista webkameroista löytyy sivulta Linux USV drivers & tools. 

 

Kannattaa myös asentaa ohjelma Cheese (suom. Muikku-valokuvakoppi), jolla voi ottaa 

valokuvia ja videoita. Ohjelma löytyy Ubuntun Software Centeristä (sovellusvalikoima). 

 

 
 

Etsi ohjelma hakusanalla “Cheese” ja asenna se. 

 

 
 

Syötä salasanasi ja napsauta tämän jälkeen painiketta “Tunnistaudu”. 

 

http://www.medibuntu.org/repository.php
http://www.ideasonboard.org/uvc/


 
 

Ubuntu ilmoittaa tämän jälkeen, että toiminto “vaatii luottamattomien pakettien asentamista.” 

Napsauta tässä kohtaa painiketta “Korjaa”. 

 

Voit suorittaa ohjelman asennuksen myös terminaalinäkymässä. Paina yhtä aikaa näppäimiä 

Ctrl+Alt+T ja asenna Cheese komennolla 

 

sudo apt-get install cheese 

 

Kirjoita salasanasi, kun sitä pyydetään ja vastaa kysymykseen myöntävästi (K = kyllä ja Y = 

yes). Kun ohjelma on asennettu, löytyy se Unityn haun kautta hakusanalla “cheese”. 

 

 
 

Käynnistä ohjelma napsauttamalla kuvaketta “Muikku-valokuvauskoppi”. Tämän jälkeen on 

mahdollista ottaa kuvia tai kuvata videota. 

 



  

5.7. Harjoitustehtävä 2 

Mitä ovat vapaat tiedostomuodot? 

5.8. Nauhoite 4: Terminaalinäkymä ja sudo 

 

Nauhoite 4: Terminaalinäkymä ja sudo 

Kesto: 7:08 min 

URL: http://youtu.be/E9uyLQ3Tblg 

 

 
  

http://youtu.be/E9uyLQ3Tblg


6. Ohjelmien käyttö 
Ubuntun mukana tulee paljon valmiiksi asennettuja ohjelmia. Ubuntu on heti asennuksen 

jälkeen sellainen, että sillä voidaan hoitaa kaikki olennaisimmat tietokoneen perustehtävät. 

Lisäksi Ubuntuun voidaan helposti asentaa erilaisia ilmaisohjelmia. Windowsin puolella 

puhutaan apuohjelmista, mutta Ubuntussa on väärin puhua pelkästään apuohjelmista, koska 

asennuksen yhteydessä asentuu mm. toimisto-ohjelmisto LibreOffice. 

6.1. Laskin 

Ubuntussa laskin löytyy helpoiten näppäinyhdistelmällä Windows-näppäin + A. Kirjoita 

tämän jälkeen hakukenttään “laskin”. 

 

 
 

Pääset hakukenttään myös napsauttamalla Ubuntun kuvaketta vasemmassa yläreunassa, 

jolloin pääset Unity-valikkoon. 

 

 
 

Ubuntun laskimella onnistuvat peruslaskutoimitukset. 

 

 



6.2. Tekstieditori 

Tekstieditori eli tekstimuokkain on tietokoneohjelma, joka on tarkoitettu määrämuotoisen 

tekstin kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. Tekstieditorille kelpaa vain teksti. Siihen ei voi 

tuoda esimerkiksi taulukkoa tai kuvaa. Tekstinkäsittelyohjelmista poiketen tekstieditoreissa ei 

ole muotoiluominaisuuksia. Tekstieditoreita käytetään muun muassa asetustiedostojen sekä 

ohjelmoinnissa lähdekoodin muokkaamiseen. (Wikipedia - tekstieditori.) 

 

Ubuntun mukana tulee tekstieditori, jonka nimi on gedit. Se löytyy nimellä “Tekstimuokkain”. 

Löydät ohjelman napsauttamalla Unity-valikkoa ja kirjoittamalla Tekstimuokkain. 

 

 
 

Geditin käyttöliittymä on varsin karu, koska kaikki ylimääräinen on karsittu pois.  

 

 



 

Geditin avulla voi kirjoittaa monenlaista koodia. Kirjoittamista helpottaa, kun alapalkista 

valitsee kulloisenkin ohjelmointikielen. 

 

 
 

Teminaali- eli päätenäkymässä voi lisäksi käyttää sellaisia editoreita kuten nano ja vi. 

Yleensä niitä käytetään palvelinkoneissa. Alla esimerkki nano-editorista. 

 

 

6.3. Toimisto-ohjelmisto LibreOffice 

Ubuntun mukana tulee LibreOffice-niminen toimisto-ohjelmisto. LibreOffice on vapaa, 

avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmisto. LibreOffice käyttää ISO:n standardoimaa ODF-

tiedostomuotoa, mutta se avaa ja tallentaa myös Microsoft Wordin, PowerPointin ja Excelin 

tiedostoja – ja monia muitakin. 

 

Ohjelmisto sisältää kuusi ohjelmaa: 

● Writer (tekstinkäsittely) 

● Calc (taulukkolaskenta) 

● Impress (esitysgrafiikka) 

● Draw (vektorigrafiikka) 



● Base (tietokantaohjelma) 

● Math (matemaattisten kaavojen muokkausohjelma) 

6.3.1. LibreOffice Writer 

Writer-ohjelmassa on kaikki ne ominaisuudet, joita täysin varustellulta 

tekstinkäsittelyohjelmalta vaaditaan. Lisäksi Writer osaa lukea vanhoja Microsoft Word -

asiakirjoja. Voit myös tallentaa työsi Microsoft Word -muodossa, jos haluat lähettää 

asiakirjan henkilölle, jolla on Microsoftin ohjelma. Writer voi avata myös .docx-tiedostoja, 

jotka on tehty Microsoft Office 2007:lla, 2010:llä tai Microsoft Office 2008 for Mac OS X -

ohjelmalla. (Writer LibreOffice.) 

 

Writer mahdollistaa asiakirjan julkaisemisen monella eri tavalla. Voit julkaista asiakirjan 

Writerin HTML-viennillä tai viemällä sen MediaWiki-muodossa wikiin julkaistavaksi. Myös 

PDF:n luominen onnistuu. 

6.3.2. LibreOffice Calc 

Calc-ohjelma on monipuolinen taulukkolaskentaohjelma, joka lukee vanhoja Microsoft Excel 

-laskentataulukoita tai tallentaa työsi Microsoft Excel -muotoon. Jos haluat, että kaikki 

näkevät taulukkosi hankkimatta ylimääräisiä ohjelmia, käytä PDF-muotoa. Calc voi avata 

myös .xlsx-tiedostoja, jotka on tehty Microsoft Office 2007:lla, 2010:llä tai Microsoft Office 

2008 for Mac OS X -ohjelmalla. (Calc LibreOffice) 

6.3.3. LibreOffice Impress 

Impress on erinomainen työkalu diaesitysten luomiseen. Esityksiä voi tehostaa kaksi- ja 

kolmiulotteisilla leikekuvilla, erikoisefekteillä, siirtymistyyleillä, animaatioilla ja piirtotyökaluilla. 

Voit myös avata Microsoft Powerpoint -tiedostoja ja tallentaa työsi Powerpoint-muodossa 

ihmisille, jotka käyttävät Microsoftin ohjelmia. Vaihtoehtoisesti voit luoda Flash (.swf) -

version esityksestäsi. (Impress LibreOffice) 

6.3.4. LibreOffice Draw 

Draw on monipuolinen vektorigrafiikkaohjelma, jonka avulla voi mm. luoda kaavioita ja tehdä 

julisteita. Draw:lla tehty tuotos on mahdollista tallentaa mm. PDF:nä ja SVG:nä. 

6.3.5. LibreOffice Base 

Base-ohjelman ohjattu toiminto auttaa uuden tietokannan suunnittelussa. Sillä voi luoda 

taulukoita, kyselyjä, lomakkeita ja raportteja. Base tukee suoraan yleisimpiä 



tietokantaohjelmistoja: MySQL, Adabas D, MS Access ja PostgreSQL. Lisäksi JDBC- ja 

ODBC-ajureiden avulla voi käyttää lähes mitä tahansa muutakin olemassa olevaa 

tietokantaa. 

 

Tietokantaohjelma Base ei tule asennuspaketin mukana, mutta sen saa asennettua 

päätenäkymässä komennolla 

 

sudo apt-get install libreoffice-base 

 

Sen voi myös asentaa sovellusvalikoiman kautta. 

 

 
 

 

6.3.6. LibreOffice Math 

Math on LibreOfficen kaavamuokkain. Sillä voi esittää mm. murtolukuja, termejä 

eksponentteineen, ylä- ja alaindeksejä, integraaleja, funktioita, epäyhtälöitä, yhtälöryhmiä ja 

matriiseja. (Math - LibreOffice.) 

 

Kaavamuokkain käynnistetään joko valitsemalla Math-ohjelma LibreOfficen 

aloituskeskuksesta tai ohjelmiston muiden ohjelmien sisältä valitsemalla Lisää | Objekti | 

Kaava. (Math - LibreOffice.) 

6.4. Ohjelmien asentaminen 

Ubuntulle on olemassa lukuisa määrä ilmaisohjelmia. Voit asentaa niitä valitsemalla 

ohjelmapaneelista eli käynnistimestä kuvakkeen “Ubuntun sovellusvalikoima”. 

 

 
 



Sovellukset eli ohjelmat on jaoteltu kolmella eri tavalla. Vasemmalla (sininen tausta) 

sovellukset on lajiteltu eri luokkiin. Oikealla ylhäällä (keltainen tausta) ovat uusimmat 

ohjelmat. Oikealla alhaalla (punainen tausta) ovat ohjelmat, jotka käyttäjät ovat arvioineet 

parhaimmiksi. 

 

 
 

Erityisen merkittävä luokka on “Apuohjelmat”, koska sieltä löytyy hyödyllisiä ohjelmia. Sieltä 

kannattaa asentaa ainakin pakkaus- ja purkuohjelma nimeltä 7zip. Valitse ensin 

“Apuohjelmat”. 

 

 
 

Valitse 7zip ja napsauta sitten painiketta “Asenna”. 

 

 
 

Kirjoita järjestelmän salasana ja napsauta “Tunnistaudu”. 

 



 
 

Kun ohjelma on asennettu, sen kohdalla näkyy vihreä ympyrä. 

 

 
 

Koska Ubuntun laskin on peruslaskin, asennamme siihen toisen laskimen. Helpoiten erilaiset 

laskimet löytyvät kirjoittamalla hakukenttään “laskin”. 

 

 
 

Asenna laskin kaksoisnapsauttamalla sitä ja napsauttamalla painiketta “Asenna”. 

 

 
 

Kirjoita salasanasi kohtaan “Salasana” ja napsauta painiketta “Tunnistaudu”. 

 



 
 

Ohjelma kiinnittyy asennuksen jälkeen käynnistimeen eli käynnistyspaneeliin, josta sen voi 

avata. 

 

 
 

Nyt käytössäsi on entistä monipuolisempi laskin. 

 

 

6.4.1. Skypen asennus 

Skypen asennus onnistuu vain terminaalin kautta. Napsauta Ctrl+Alt+T, jotta pääset 

päätenäkymään. Kopioi sinne seuraava käsky: 

 



wget -O skype http://download.skype.com/linux/skype-ubuntu-

precise_4.1.0.20-1_i386.deb 

 

Seuraavaksi kirjoita käsky 

 

sudo dpkg -i skype 

 

Kirjoita salasanasi. 

 

 
 

Sitten vielä lopuksi 

 

sudo apt-get -f install && sudo rm skype 

 

Nyt Skype on asennettu ja se löytyy Unityn kautta. 

 

 
 

Skypen voi asentaa myös menemällä Skypen sivulle. Valitse siellä “Lataukset” -> 

“Tietokone” ja sen jälkeen Ubuntulle tarkoitettu Skypen versio.  

 

 



 

 
 

Tallenna paketti ja kaksoisklikkaa sitä tiedostohallinnassa, jolloin se aukeaa asennettavaksi 

sovellusvalikoimaan. 

6.5. Windows-ohjelmien asennus 

Ubuntussa on Wine-niminen virtualisointiohjelma. Sen avulla saat Windowsille tehdyt 

ohjelmat toimimaan Ubuntussa. Asenna Wine Ubuntun sovellusvalikoiman kautta. 

 

 
 

Kirjoita hakusanaksi “Wine”. 

 

 
 

Asenna ohjelma Wine – Windows-ohjelmien lataaja. 

 



 
 

Tunnistaudu salasanallasi ja Wine asentuu. Wine ei ole erikseen käynnistettävä ohjelma 

vaan lisää käyttöjärjestelmään mahdollisuuden asentaa ja käyttää Ubuntussa myös 

Windows-ohjelmia. Esimerkkinä asennamme Ubuntuun Notepad++-nimisen Windows-

ohjelman, joka löytyy osoitteesta http://notepad-plus-plus.org/download/v6.3.2.html. 

 

Napsauta linkkiä Download. 

 

 
 

Tallenna tiedosto. 

 

 
 

Mene latauksen päätyttyä kansioon Koti -> Lataukset. 

 

http://notepad-plus-plus.org/download/v6.3.2.html


 
 

Napsauta ladattua tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse “Avaa sovelluksella” -> 

“Wine Windows Program Loader”. 

 

 
 

Aloita asennus samaan tapaan kuin asentaisit ohjelmaa Windows-koneelle. Valitse haluttu 

asennuskieli ja napsauta tämän jälkeen “OK”. 

 

 
 

Sitten “Seuraava”. 

 



 
 

Hyväksy käyttösopimus. 

 

 
 

Valitse kohdekansio (ei tarvitse muuttaa) ja “Seuraava”. 

 

 
 

Valitse komponentit (ei tarvitse muuttaa) ja napsauta painiketta “Seuraava”. 

 



 
 

Napsauta painiketta “Asenna”. 

 

 
 

Lopuksi napsauta painiketta “Valmis”. 

 

 
 

Ohjelma avautuu ja on valmis käytettäväksi. 

 



 
 

Tästä eteenpäin ohjelma on käytettävissä samalla tavalla kuin mikä tahansa Ubuntun 

muukin sovellus. 

 

 

6.6. Harjoitustehtävä 3 

Etsi koneeltasi laskin ja laske luvun 125 neliöjuuri. 

6.7. Nauhoite 5: Ohjelmien asentaminen 

 

Nauhoite 5: Ohjelmien asentaminen 

Kesto: 9:15 min 

URL: http://youtu.be/yXKRhjPbv4o 

http://youtu.be/yXKRhjPbv4o


7. Leikepöytä ja kuvaruudunkaappaus 
Copypaste eli "kopioi ja liitä" tai "leikkaa ja liimaa" -toiminto tarkoittaa tekstin, kuvan, 

taulukon tms. nopeaa kopioimista paikasta toiseen. Voit esimerkiksi kopioida www-sivulta 

tekstiä ja liittää sen tekstinkäsittelyohjelmaan. Kopiointi sujuu nopeasti näppäinyhdistelmällä 

Ctrl+C ja liittäminen onnistuu vastaavasti näppäinyhdistelmällä Ctrl+V. Ohjelmissa samat 

toiminnot löytyvät Muokkaa-valikosta. 

 

 
 

Copypaste-toiminnon keksi Lawrence G. Tesler työskennellessään Xerox PARCissa 1974-

1975. Pian sen jälkeen tuli käyttöön tekstinkäsittelyohjelmia, joissa tällä tavoin voitiin siirtää 

tai kopioida käsiteltävänä olevan tiedoston sisällä tekstin osia paikasta toiseen. Apple teki 

toiminnon tunnetuksi tietokoneissaan 1980-luvun alussa. (Designing interactions, Wikipedia - 

Copypaste, Trinidad 2012) 

7.1. Glipper - paranneltu leikepöytä 

Ubuntussa leikepöytään saa lisää vaihtoehtoja asentamalla ohjelman nimeltä Glipper. Se 

mahdollistaa esimerkiksi sen, että voit valita kaikesta mitä olet leikepöydälle tallentanut. 

Lisäksi leikepöydän sisältö säilyy, vaikka sammuttaisit koneen. 

 

Löydät Glipperin Ubuntun sovellusvalikoimasta. 

 

 
 

Kirjoita hakukenttään “Glipper” ja paina Enter. 

 



 
 

Asenna ohjelma. 

 

 
 

Tunnistaudu eli syötä salasanasi. 

 

 
 

Glipperin asennuksen jälkeen ohjelmaa ei näy missään. Se on vielä käynnistettävä 

painamalla näppäinyhdistelmää Alt+F2. Kirjoita hakukenttään “Glipper” ja käynnistä ohjelma. 

 

 
 

Ohjelman ollessa käynnissä, näkyy se yläpalkissa. 

 



 
 

Saat Glipperin näkyviin myös näppäinyhdistelmällä Ctrl+Alt+C. 

 

 
 

Leikepöydältä saapuva sisältö on lihavoitu. Kuvan tapauksessa tekstin liittäminen 

leikepöydältä liittäisi tekstin “lammas”. Mikäli haluaisit liittää tekstin “hevonen”, sinun on 

ensin valittava Glipperissä kyseinen teksti ja sen jälkeen tavallinen Liitä-toiminto. 

 

 

7.2. Ruudunkaappaus 

Ruudunkaappaus, englanniksi screenshot tai screen capture, on digitaalinen kuva siitä, mitä 

tietokoneen ruudulla näkyy. Jos teet esimerkiksi opasta selaimen käytöstä, voit kätevästi 

kaapata kuvia omalta näytöltäsi. Ruudunkaappauskuvat helpottavat suuresti 

havainnollistamista. Lisäksi ruudunkaappaukset ovat käteviä ongelmatilanteissa. Omasta 

näytöstä voi ottaa kuvan, jonka lähettää esimerkiksi kaverilleen kysymyksen kera. Tämäkin 

oppimateriaali on tehty ruudunkaappausta hyödyntäen. 

 



 
 

Print Screen -näppäin (usein lyhennetty muotoon PrtSc) kaappaa kuvan näytön näkymästä. 

Kuvan voi tallentaa tietokoneelle ja/tai leikepöydälle. Print Screen -näppäimen avulla 

ruudunkaappaus sujuu helposti. Paina Print Screen -näppäintä ja päätä, mihin kuva 

tallennetaan. Mikäli haluat kaapata vain osan näytöstä, voit käyttää näppäinyhdistelmää 

Shift+PrtSc. 

 

 
 

Huom! Kannettavissa tietokoneissa ei välttämättä ole omaa Print Screen -näppäintä. Niissä 

joutuu yleensä painamaan näppäinyhdistelmää, kuten esimerkiksi Fn+PrtSc. 

 

Ruudunkaappauksen tekeminen Print Screen -näppäimellä on hidasta ja kömpelöä. Siksi 

kannattaa asentaa erillinen ruudunkaappausohjelma, jonka avulla kuvaa voidaan rajata ja 

muokata. Ubuntuun kannattaa asentaa ohjelma nimeltä Shutter. 

 

Napsauta sovellusvalikoimaa. 

 

 
 

Kirjoita hakukenttään “Shutter” ja paina Enter. 



 

 
 

Asenna ohjelma. 

 

 
 

Tunnistaudu eli kirjoita salasanasi. 

 

 
 

Asennuksen valmistuttua voit käynnistää ohjelman. Ohjelman löydät kätevästi näppäilemällä 

Alt+F2 ja kirjoittamalla hakukenttään “Shutter”. Sitten napsautat ohjelman käyntiin. 

 

 

7.3. Arvioitava tehtävä 3 

Avaa tietokoneesi laskin. Laske luvun 125 neliöjuuri ja ota laskimesta kuvankaappaus. 



7.4. Nauhoite 6: Leikepöytä ja kuvaruudunkaappaus 

 

Nauhoite 6: Leikepöytä 

Kesto: 5:37 min 

URL: http://youtu.be/paMxxtUcmBs 

 

 
  

http://youtu.be/paMxxtUcmBs


8. Kansioiden käsittely 
Hakemisto eli kansio on tiedostojen symbolinen tallennuspaikka tietokoneen massamuistiin 

asennetussa tiedostojärjestelmässä. Teknisestä näkökulmasta hakemisto on vain erityiseen 

tiedostoon tallentunut luettelo muista tiedostoista, jotka näin hahmottuvat yhtenäiseksi 

ryhmäksi. Miksi sitten puhutaan kansioista? Kyse on metaforasta eli kielikuvasta ja samalla 

myös vertauksesta. Voidaan kuvitella, että tietokoneella on tiedostoja, jotka laitetaan 

kansioihin. Vertaus on haettu toimistomaailmasta, jossa paperit järjestetään mapittamalla eli 

laittamalla ne kansioihin. Apple alkoi käyttämään kansion kuvaketta Lisa-tietokoneessaan, 

joka julkaistiin 1983. Nykyään lähes kaikki käyttöjärjestelmät käyttävät kansion kuvaketta 

kuvaamaan sitä, kuinka tiedostot on ryhmitelty. Alla kaksi kuvaa kansioista eli Ubuntun 

kotikansio graafisesti ja terminaalin eli päätteen kautta katsottuna. (Wikipedia - Hakemisto; 

Wikipedia - Folder.) 

 

 
 

 
 

Tiedostojen lisäksi kansio voi sisältää muita kansioita eli alikansioita. Sisäkkäisistä 

kansioista muodostuu kansiorakenne. Myös webpalvelimilla on oma kansiorakenteensa, 

jonka erottimena käytetään kauttaviivaa (/).  

8.1. Kansion luominen 

Ubuntussa on valmiina kansiorakenne mutta vielä enemmän järjestystä saa, kun luo valmiille 

kansioille alikansioita. Kansiolle voit luoda alikansioita napsauttamalla ensin kansion auki 

kaksoisnapsautuksella. 

 



 
 

Tämän jälkeen, kansion ollessa auki, voit luoda alikansion kansiolle “Asiakirjat” kolmella eri 

tavalla.  

 

Käytä näppäinyhdistelmää Shift+Ctrl+N. Sen jälkeen kirjoita kansiolle nimi. 

 

 
 

Voit myös painaa hiiren kakkospainikkeen alas ja valita “Luo uusi kansio”. 

 

 
 

Sen jälkeen kirjoita kansiolle nimi. 

 

 
 

Voit myös luoda kansion valitsemalla yhteisvalikosta (yläpalkki) kohdan “Tiedosto” ja sen 

alavalikosta kohdan “Luo uusi kansio”. 

 

 



 

Sen jälkeen kirjoita kansiolle nimi. 

 

 
 

Kansioita kannattaa luoda, koska ne luovat selkeyttä. On helppo löytää hakemansa, kun 

tietää mistä etsii. Esimerkiksi yhdistyksen tapauksessa voisi olla seuraavanlaisia kansioita. 

Lisäksi kaikki ovat tekstiasiakirjoja, joten ne ovat kätevästi kansiossa “Asiakirjat”. 

 

 

8.2. Kansion kopioiminen ja siirtäminen 

Kansioita voi kopioida ja siirtää kolmella eri tavalla. Kaikissa alkurutiinit ovat samat, eli 

aktivoidaan kansiot, jotka halutaan siirtää tai kopioida. Aktivointi tapahtuu napsauttamalla 

kansiota hiirellä. Voit aktivoida useamman kansion pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa 

samalla kun napsautat niiden nimeä. Voit nopeasti valita kaikki näkymän kansiot 

näppäinyhdistelmällä Ctrl+A. Voit myös napsauttaa kansiota ja painaa Shift-näppäimen 

pohjaan. Sitten napsautat toista kansiota ja valituksi tulevat kaikki näiden kahden kansion 

välistä. Ubuntussa on myös mahdollista suorittaa valinta hiiren avulla maalaamalla, jolloin 

hiiren ykköspainike painetaan pohjaan ja rajataan hiirellä halutut kansiot. 

 

Valinnan ollessa valmis voit napsauttaa kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valita “Leikkaa” 

tai “Kopioi”. 

 



 
 

Molemmat toiminnot (leikkaa, kopioi) siirtävät kansion muistiin leikepöydälle. Niiden ero on 

siinä, että kopiointi säilyttää kansion alkuperäisessä paikassaan. Jos valitaan vaihtoehto 

leikkaa, on kyseessä siirto, eli kansio siirretään uuteen paikkaan. 

 

Sitten on päätettävä minne kansio tai kansiot kopioidaan. Napsauta kohdekansiossa hiiren 

kakkospainike pohjaan ja valitse “Liitä”. 

 

 
 

Huom! Tämän oppimateriaalin kirjoitushetkellä Ubuntun versiossa 12.04 on virhe, jonka 

vuoksi Liitä-toiminto saattaa näkyä valikossa harmaana (eli ei valittavissa), vaikka 

leikepöydällä olisikin liitettäviä tiedostoja tai kansioita. Liittämisen pitäisi tästä huolimatta 

onnistua valintaa napsauttamalla. 

 

Toinen tapa kopioida ja siirtää kansioita perustuu pikanäppäinten käyttöön. Jos kopioit 

kansion, voit käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+C. Jos siirrät kansion, voit käyttää 



näppäinyhdistelmää Ctrl+X. Liittäminen tapahtuu kummassakin tapauksessa 

näppäinyhdistelmällä Ctrl+V. 

 

Kolmas tapa kopioida ja siirtää kansioita perustuu yhteisvalikon (yläpalkki) hyödyntämiseen. 

Sieltä löytyvät komennot “Leikkaa”, “Kopioi” ja “Liitä”. 

 

 

8.3. Kansion nimeäminen uudelleen 

Voit nimetä kansion uudelleen napsauttamalla sen aktiiviseksi ja valitsemalla hiiren 

kakkospainikkeella valikosta vaihtoehdon “Nimeä uudelleen...”. 

 

 
 

Sitten voit alkaa kirjoittaa uutta nimeä tai vaihtoehtoisesti poistaa aiemman nimen ennen 

kuin kirjoitat. Aiemman nimen kohdalla oleva oranssi väri kertoo, että muokkaaminen on 

aktivoitu. 

 



 

8.4. Arvioitava tehtävä 4 

Luo koneellesi kansio nimeltä tietotekniikka. Luo kansion sisään seuraavat alikansiot: 

pöytäkirjat, työhakemukset, kokouskutsut, tilinpäätökset. Ota kuvankaappaus, jossa luomasi 

alikansiot näkyvät (4 kpl). 

8.5. Nauhoite 7: Kansiot 

 

Nauhoite 7: Kansiot 

Kesto: 7:09 min 

URL: http://youtu.be/93fWbUMyg_o 

 

 
  

http://youtu.be/93fWbUMyg_o


9. Tiedostojen käsittely ja ominaisuudet 
Ubuntussa tiedostoja voidaan avata helpoiten kaksoisnapsauttamalla niitä. Ubuntu päättelee 

silloin, millä ohjelmalla tiedosto avataan. Ubuntu antaa vinkin kuvakkeen muodossa siitä, 

millainen tiedosto on kyseessä. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa Ubuntun mielestä tiedosto 

kirjat.odb avataan tietokantaohjelmalla ja talous.ods avataan Calc-ohjelmalla. Keskellä on 

kuvakaappaus Ubuntun työpöydästä ja tiedosto “pekka” näyttäisi olevan tekstitiedosto. 

 

 
 

Ubuntussa voi toimia myös siten, että napsauttaa tiedoston aktiiviseksi ja valitsee sitten 

hiiren kakkospainikkeella tavan, jolla tiedosto avataan. Joskus vaihtoehtoja voi olla 

useampikin. Esimerkiksi äänitiedostoa voi kuunnella sovelluksella Rytmilaatikko tai 

sovelluksella Elokuvasoitin. Lisäksi on mahdollista valita myös kolmas vaihtoehto, “Avaa 

muussa sovelluksessa...”. 

 

 
 

Ubuntusta löytyy ohjelmia monenlaisten tiedostojen avaamiseen. LibreOfficen ohjelmat 

osaavat avata tiedostoja, jotka on tehty Microsoftin toimisto-ohjelmilla. Ubuntu avaa myös 

sujuvasti erilaisia tiedostomuotoja, jotka ovat tuttuja netistä, kuten esimerkiksi HTML- ja 

PHP-tiedostot. Ubuntu osaa myös avata sille tuttuja multimediatiedostoja, jotka perustuvat 

avoimeen lähdekoodiin. Ubuntu tarjoaa hyvän tuen erilaisille multimediatiedostoille, mutta 

oikeudellisista syistä Ubuntun perusasennus ei tue monia tunnettuja ääni- ja 

videotiedostomuotoja, kuten esimerkiksi MP3. Nekin saat auki, kun asennat tuen kyseisille 

tiedostomuodoille (ks. luku 5.6. Multimedia). 

 



9.1. Tiedostomuotoja 

On hyvä tuntea tiedostomuodot, jotta tietää millainen tiedosto on kyseessä ja tietää sen 

käyttötarkoituksen. Seuraavassa taulukossa on esitelty yleisimpiä tiedostomuotoja, joihin 

tavallinen tietokoneen käyttäjä todennäköisesti törmää jossakin vaiheessa. 

 

Tiedoston pääte Tiedostomuoto Ubuntussa 

Webtiedostot   

.htm  

.html 

HTML (HyperText Markup 

Language) on World Wide 

Webin sivunkuvauskieli. 

Aukeaa oletuksena Firefox-

selaimella. Tosin, jos haluaa 

muokata, kannattaa avata 

Tekstimuokkaimella. 

.css CSS (Cascading Style 

Sheets) on erityisesti WWW-

sivuille kehitetty tyyliohje. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella 

Tekstimuokkain (Gedit). 

Kuvatiedostot   

.jpg Pakattu bittigrafiikkakuva, 

joka on yleinen 

digikameroissa. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Kuvakatselin. 

.gif GIF:issä käytetty 

pakkausalgoritmi oli patentin 

suojaama, mutta patentin 

voimassaoloaika päättyi 

2006. Soveltuu hyvin 

piirrosten esittämiseen. 

Lisäksi se soveltuu 

animaatioihin. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Kuvakatselin. 

.png Avoimuuteen perustuva 

tallennusformaatti, joka 

kehitettiin korvaajaksi 

patentoidulle GIF-

formaatille.  

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Kuvakatselin. 



.bmp Microsoftin kehittämä 

tiedostomuoto 

bittikarttakuville. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Kuvakatselin. 

Äänitiedostot   

.mp3 Hallitseva tiedostomuoto 

musiikin jakelussa. Sen 

keskeisimmät patentit 

omistavat ranskalainen 

Thomson SA ja saksalainen 

Fraunhofer-Gesellschaft. 

Aukeaa ja oletuksena on 

Rytmilaatikko. Edellyttää 

tosin, että tuki suljetuille 

tiedostomuodoille on 

asennettu (ks. luku 5.6. 

Multimedia). 

.waw Microsoftin kehittämä 

ääniformaatti, joka on 

pakkaamaton, eli tiedostot 

ovat isoja verrattuna esim. 

MP3-tiedostoihin. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Elokuvasoitin, 

jos tuki suljetuille 

tiedostomuodoille on 

asennettu (ks. luku 5.6. 

Multimedia). 

.ogg Ogg Vorbis on vaihtoehto 

MP3:lle. Ogg Vorbis 

pohjautuu avoimeen 

lähdekoodiin ja siksi se on 

patentiton ja 

lisenssimaksuton.. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Rytmilaatikko. 

Liikkuva kuva   

.flv Adoben Flash Player -

ohjelman tukema 

tiedostoformaatti. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Elokuvasoitin, 

jos tuki suljetuille 

tiedostomuodoille on 

asennettu (ks. luku 5.6. 

Multimedia). 

.mpeg MPEG on lyhenne sanoista 

Moving Picture Experts 

Group.  

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Elokuvasoitin, 

jos tuki suljetuille 



tiedostomuodoille on 

asennettu (ks. luku 5.6. 

Multimedia). 

.avi Windowsin videomuoto.  Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Elokuvasoitin, 

jos tuki suljetuille 

tiedostomuodoille on 

asennettu (ks. luku 5.6. 

Multimedia). Lisäksi on 

todennäköisesti asennettava 

koodekkeja (ks. luku 5.6. 

Multimedia). 

.mov QuickTime on Applen 

kehittämä. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Elokuvasoitin, 

jos tuki suljetuille 

tiedostomuodoille on 

asennettu (ks. luku 5.6. 

Multimedia). 

.mp4 MP4 tai M4A eli MPEG-4 on 

Applen kehittämä. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Elokuvasoitin, 

jos tuki suljetuille 

tiedostomuodoille on 

asennettu (ks. luku 5.6. 

Multimedia). 

Toimisto-ohjelmat   

.odt LibreOfficen 

tekstinkäsittelyohjelma 

Aukeaa sovelluksella 

LibreOffice. 

.ods LibreOfficen 

taulukkolaskentaohjelma 

Aukeaa sovelluksella 

LibreOffice. 

.odp LibreOfficen 

diaesitysohjelma 

Aukeaa sovelluksella 

LibreOffice. 



.odg LibreOfficen  

piirto-ohjelma 

Aukeaa sovelluksella 

LibreOffice. 

.odf LibreOfficen kaavaeditori Aukeaa sovelluksella 

LibreOffice. 

.odb LibreOfficen tietokanta Aukeaa sovelluksella 

LibreOffice. 

.doc 

.docx 

Microsoft Word Aukeaa sovelluksella 

LibreOffice. 

.pdf PDF (Portable Document 

Format) on Adoben 

kehittämä 

ohjelmistoriippumaton, 

siirrettävä tiedostomuoto.  

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella Document 

Viewer. 

Pakkaustiedostot   

.zip Zip on yksinkertainen 

pakkausmenetelmä, jonka 

avulla tiedostot saadaan 

pakattua vähemmän tilaa 

vieviksi. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella 

pakettienkäsittelyohjelma. 

.tar Käytetään laajalti Unixin 

kaltaisissa järjestelmissä 

tiedostojen pakkaamisessa 

yhteen tiedostoon. 

Aukeaa oletuksena 

sovelluksella 

pakettienkäsittelyohjelma. 

9.2. Tiedoston luominen ja tallentaminen 

Tiedoston luomiseen tarvitaan ohjelma eli sovellus. Ensin on kuitenkin tiedettävä millaisen 

tiedoston aikoo luoda, koska se vaikuttaa ohjelman valintaan. Jos olet esimerkiksi 

kirjoittamassa työhakemusta, on valittava sellainen ohjelma, jolla tehtävä on on mahdollista 

suorittaa. Tässä tapauksessa tehtävään soveltuva ohjelma olisi LibreOffice Writer. 

 



 
 

Ohjelmissa toimii yleensä aina sama logiikka. Pääset luomaan uutta näppäinyhdistelmällä 

Ctrl+N. Toisaalta voit myös valita valikosta Tiedosto -> Uusi -> Tekstiasiakirja. 

 

 
 

Kun asiakirja on valmis, tallennat sen kätevästi pikakomennolla Ctrl+S tai menet valikon 

kautta eli Tiedosto -> Tallenna. 

 

 
 



Tallennuksen yhteydessä on valittava, millä nimellä tallennus tehdään (Työhakemus) ja 

minne tiedosto tallennetaan (Jaris -> Asiakirjat - hakemukset). On tärkeää tallentaa tässä 

vaiheessa fiksusti kansioihin, jotta tiedostot olisivat jatkossa helposti löydettävissä. 

 

 
 

Lisäksi on valittava tiedostotyyppi. Ohjelma kertoo, mitä mahdollisuuksia on käytettävissä. 

Tässä esimerkissä valittiin tiedostomuoto, joka sopii Microsoft Wordin versioille 2007 ja 

2010. 

 

 
 

Monissa ohjelmissa on myös toiminto nimeltä “Vie”. Se ei ole sama toiminto kuin tallennus. 

Vienti tarkoittaa sitä, että tuotos tallennetaan johonkin lopulliseen muotoon. Esimerkiksi 

tekstinkäsittelyohjelmissa asiakirjaa voidaan muokata tallennuksen jälkeen, mutta 

esimerkiksi PDF-tiedostoa ei enää muokata; se on lopullinen. Siksi tekstinkäsittelyohjelma ei 

tallenna asiakirjaa PDF-muodossa vaan se pitää erikseen viedä siihen muotoon. Tällöin 

alkuperäinen asiakirja on yhä tallessa muokkausta varten. 

 



 
 

Joskus halutaan tallentaa varmuuden vuoksi tai erilaisia versioita tuotoksesta. Silloin 

käytetään toimintoa “Tallenna nimellä…”. 

 

 

9.3. Tiedoston siirtäminen, kopioiminen ja poistaminen 

Windowsissa tiedostojen hallinnasta käytetään nimeä “Resurssienhallinta”. Macissa sen nimi 

on “Finder”. Ubuntussa tiedostonhallinta hoituu Nautilus-nimisellä ohjelmalla. 

Nautiluksessa voit tehdä tiedostonhallinnan perustoimintoja, kuten kopioida, siirtää, nimetä 

uudelleen ja poistaa tiedostoja sekä kansioita. (Ubuntu tutuksi.) 

 



 
 

Tiedostoja voi kopioida ja siirtää kolmella eri tavalla. Kaikissa tavoissa alkurutiinit ovat 

samat, eli aktivoidaan tiedostot, jotka halutaan siirtää tai kopioida. Aktivointi tapahtuu 

napsauttamalla tiedostoa hiirellä. Voit aktivoida useamman tiedoston pitämällä Ctrl-

näppäintä pohjassa, kun napsautat tiedoston nimeä. Voit nopeasti valita kaikki näkymän 

tiedostot näppäinyhdistelmällä Ctrl+A. Voit myös napsauttaa tiedostoa ja painaa Shift-

näppäimen pohjaan. Sitten napsautat toista tiedostoa, jolloin kaikki näiden kahden tiedoston 

välistä tulee valituksi. Ubuntussa on myös mahdollista suorittaa valinta hiiren avulla 

maalaamalla, jolloin hiiren ykköspainike painetaan pohjaan ja rajataan hiirellä halutut 

tiedostot. 

 

Valinnan ollessa valmis voit napsauttaa tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valita 

“Leikkaa” tai “Kopioi”. 

 

 
 



Molemmat toiminnot (leikkaa, kopioi) siirtävät tiedoston muistiin leikepöydälle. Niiden ero on 

siinä, että kopiointi säilyttää tiedoston sen alkuperäisessä paikassa. Jos valitaan vaihtoehto 

leikkaa, on kyseessä siirto, eli tiedosto siirretään uuteen paikkaan. 

 

Sitten on päätettävä, minne tiedosto tai tiedostot kopioidaan. Napsauta kohdepaikassa, 

esimerkiksi kansiossa tai muistitikulla, hiiren kakkospainike pohjaan ja valitse “Liitä”. 

 

 
 

Huom! Tämän oppimateriaalin kirjoitushetkellä Ubuntun versiossa 12.04 on virhe, jonka 

vuoksi Liitä-toiminto saattaa näkyä valikossa harmaana (eli ei valittavissa), vaikka 

leikepöydällä olisikin liitettäviä tiedostoja tai kansioita. Liittämisen pitäisi tästä huolimatta 

onnistua valintaa napsauttamalla. 

 

Toinen tapa kopioida ja siirtää tiedostoja perustuu pikanäppäinten käyttöön. Jos kopioit 

tiedoston, voit käyttää näppäinyhdistelmää Ctrl+C. Jos siirrät tiedoston, voit käyttää 

näppäinyhdistelmää Ctrl+X. Liittäminen tapahtuu kummassakin tapauksessa 

näppäinyhdistelmällä Ctrl+V. 

 

Kolmas tapa kopioida ja siirtää tiedostoja perustuu yhteisvalikon (yläpalkki) hyödyntämiseen. 

Sieltä löytyvät komennot “Leikkaa”, “Kopioi” ja “Liitä”. 

 



 
 

Tiedoston poistaminen tapahtuu siten, että valitset tiedoston tai tiedostot, napsautat hiiren 

kakkospainiketta ja valitset “Siirrä roskakoriin”. 

 

 
 

Voit myös aktivoida tiedostot ja suorittaa niiden poiston yhteisvalikon avulla. 

 



 
 

Huom! Tiedoston siirtäminen roskakoriin ei vielä poista sitä lopullisesti. Tiedosto poistuu 

lopullisesti vasta, kun roskakori tyhjennetään. Roskakorin voi tyhjentää napsauttamalla sitä 

hiiren kakkospainikkeella. 

 

 

9.4. Tiedoston nimeäminen uudelleen 

Voit nimetä tiedoston uudelleen napsauttamalla sen aktiiviseksi ja valitsemalla hiiren 

kakkospainikkeella valikosta vaihtoehdon “Nimeä uudelleen...”. 

 



 
 

Sitten voit alkaa kirjoittaa uutta nimeä tai vaihtoehtoisesti poistaa aiemman nimen ennen 

kuin kirjoitat. Aiemman nimen kohdalla oleva oranssi väri kertoo, että muokkaaminen on 

aktivoitu. 

 

 

9.5. Tiedostonhallintaohjelmia 

Ubuntussa ei tarvitse tyytyä käyttämään vain yhtä tiedostonhallintaohjelmaa eli Nautilusta. 

Voit valita mieleisesi tiedostonhallintaohjelman napsauttamalla painiketta “Ubuntun 

sovellusvalikoima”. 

 

 
 

Kirjoita hakukenttään “tiedostonhallinta” ja paina Enter. Sitten voit asentaa haluamasi 

tiedostonhallintaohjelman. 

 



 
 

Eräs uusia hienoja ominaisuuksia tiedostonhallintaan tuova ohjelma on Dolphin. Sen ainoa 

heikkous on se, ettei sitä ole käännetty suomeksi. Erityisen kätevää siinä on ikkunan 

jakaminen, jolloin näet sekä lähde- että kohdekansion. 

 

 
 

Toinen hyvä ominaisuus on se, mikä esimerkiksi Windowsin resurssienhallinnassa on 

vakiona, eli näkymän vaihtaminen (merkitty keltaisella). 

 



 

9.6. Tulostaminen 

Ubuntussa voit tulostaa kätevästi suoraan näppäinyhdistelmällä Ctrl+P, jos sinulla on 

avoinna ohjelma, jonka kautta tulostus tapahtuu. Tulostus löytyy Ubuntun ohjelmista 

valikosta Tiedosto -> Tulosta. 

 

 
 

Tulostimia voi lisätä ja muokata järjestelmän asetusten kautta. Napsauta 

yhteisvalikkopalkista hammasrattaan kuvaketta ja valitse “Tulostimet”. 

 



 

9.7. Tiedoston ominaisuudet 

Tiedoston ominaisuuksiin pääset käsiksi napsauttamalla tiedostoa hiiren kakkospainikkeella 

ja valitsemalla Ominaisuudet. 

 

 
 

Ensimmäisellä välilehdellä näkyvät perustiedot. 

 



 
 

Toisella välilehdellä näkyvät tiedoston käyttöoikeudet. 

 

 



9.8. Tiedostojen pakkaaminen ja paketin purkaminen 

Tiedostojen pakkaamista tarvitaan varsinkin silloin, kun tietoa siirretään paikasta toiseen. 

Muistitikulla ei ole tarpeeksi tilaa, mutta pakattuna tiedostot mahtuvat tikulle. Webin kautta 

siirrettäessä data kulkee sitä nopeammin perille mitä vähemmän sitä on. Siksi tiedostoja 

pakataan. Lisäksi se on kätevä tapa tehdä varmuuskopioita. Kaikki tiedostot saadaan 

hakemistorakenteineen samaan pakettiin. 

 

Ubuntussa on valmiina ohjelma, joka osaa sekä purkaa että luoda pakattuja tiedostoja. 

Usein puhutaan zip-paketeista. Kokeile ladata ja purkaa seuraava paketti: 

 

http://www.avkymppi.net/hcc.zip. 

 

 
 

Avaa ladattu tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä. 

 

 
 

http://www.avkymppi.net/hcc.zip


Napsauta linkkiä “Pura”, koska tässä vaiheessa näet vain sisällön. Pakettia ei vielä ole 

purettu. 

 

 
Valitse paikka, jonne tiedostot puretaan ja napsauta “Pura”. 

 

 
 

Tässä esimerkissä tiedostot puretaan kansioon “paketti”. Kansioon pääsee, kun napsauttaa 

“Näytä tiedostot”. 

 



 
 

Nyt tiedostot on purettu. Niiden yhteenlaskettu koko on 118,2 kb.  

 

Seuraavaksi kokeillaan tiedostojen pakkaamista. Valitse kaikki tiedostot esimerkiksi 

näppäinyhdistelmällä Ctrl+A. 

 

 
 

Klikkaa yhden tiedoston kohdalla hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto “Tiivistä...”. 

 

 



 

Anna paketille nimi ja valitse sijainti. Valitse myös pakkausmuoto ja paina painiketta “Luo”. 

 

 
 

Tämän jälkeen kaikki viisi tiedostoa ovat pakattuina yhdessä paketissa. 

 

 
 

Paketin koko on 112,3 kb eli pakkausta tapahtui vähän. Tämä selittyy sillä, että tiedostot 

ovat hyvin pieniä kooltaan ja lisäksi .jpg on jo valmiiksi pakattu tiedostoformaatti. 

9.9. Arvioitava tehtävä 5  

Tallenna seuraava zip-paketti koneellesi ja pura se. Tee Muikun tiedostoalueelle kansio 

(sukunimi_etunimi), laita kansion näkyvyydeksi “opettajille”. Tee sen alle kansio kuvat ja 

siirrä sinne kaikki kuvatiedostot, jotka sisältyvät juuri lataamaasi pakettiin. Tee toinen kansio, 

jonka nimi on web ja tallenna siihen kaikki tekstiä sisältävät tiedostot samasta lataamastasi 

paketista.  

9.10. Arvioitava tehtävä 6  

Paljonko oli lataamasi zip-paketin koko (ks. tehtävä 5)? Kuinka suuri oli tiedostojen 

yhteenlaskettu koko, kun purit ne koneellesi? 

 

 

http://www.avkymppi.net/laitehallinta/tehtava5.zip
http://www.avkymppi.net/laitehallinta/tehtava5.zip


9.11. Nauhoite 8: Tiedostojen käsittely 

 

Nauhoite 8: Tiedostojen käsittely 

Kesto: 6:40 min 

URL: http://youtu.be/TeXa9DDNaqk 

 

 
  

http://youtu.be/TeXa9DDNaqk


10. Tallennusvälineet 
Tietokoneet vaativat tallennustilaa tiedostojen säilyttämiseen. On olemassa erityyppisiä 

tallennusvälineitä, joista jokaisella on oma tarkoituksensa. Osa tallennusvälineistä on jäänyt 

kokonaan pois käytöstä, koska uudet tallennusvälineet ovat syrjäyttäneet ne. Esimerkiksi 

reikäkortit ja reikänauhat olivat merkittävä tallennusväline tietotekniikan ensimmäisinä 

vuosikymmeninä. Reikäkortit olivat niin merkittävässä roolissa, että vuonna 1953 perustettiin 

Suomeen Reikäkorttiyhdistys. Nykyään kyseinen yhdistys tunnetaan nimellä Tietotekniikan 

liitto. (Wikipedia, Reikäkortti; Tietotekniikan liitto.) 

10.1. Nauhoite 9: Reikäkortti 

 

Nauhoite 9: Reikäkortti 

Kesto: 1:33 min 

URL: http://youtu.be/ttyb6DbPK2c 

 

 

Commodore 64 oli suosittu tietokone 1980-luvulla. Siinä tieto voitiin tallentaa tavalliselle C-

kasetille. Alkuperäisestä C64-koneessa oli muistia 64 kilotavua ja siitä tuli yksi kaikkien 

aikojen myydyimmistä tietokoneista. Vuosina 1982–94 konetta myytiin valmistajan mukaan 

vähintään 17 miljoonaa kappaletta. (Helsingin Sanomat 2011.) Siihen aikaan 

tietokoneohjelmia levitettiin myös radion välityksellä. Radiosta lähetettiin äänimuodossa 

dataa, jonka pystyi nauhoittamaan kasetille laittamalla nauhoituksen päälle ennen 

lähetyksen alkamista. (Wikipedia, Kasettiasema.) Commodore 64:n data tallennettiin 

useimmiten nauhalle, koska siihen aikaan levyasemat olivat kalliita.  

 

http://youtu.be/ttyb6DbPK2c


 
Kuva Commodore 64:n nauha-asemasta. 

 

Ennen tietokoneissa oli mahdollista tallentaa tietoa levyaseman avulla. Kansankielellä 

puhuttiin lerpuista ja korpuista. Virallisesti oli kyse 5 ¼ ja 3 ½ tuuman levykkeistä. 

Levykkeiden ongelmana oli pieni tallennuskapasiteetti. Esimerkiksi vuoden 1994 Microsoft 

Office 4.3 käsitti 31 levykettä. (Wikipedia, Levyke.) Koska levykkeen tallennuskapasiteetti oli 

pieni, alkoivat valmistajat kehitellä uusia muotoja. Markkinoille tuli mm. zip-asemia, joiden 

tallennuskapasiteetti verrattuna korppuihin oli jopa kaksisataakertainen. Tosin zip-asemat 

väistyivät markkinoilta, koska DVD-levyille tietoa oli mahdollista tallentaa vielä enemmän. 

 

CD-levyt kuuluvat myös vanhentuneisiin tallennusmuotoihin. Aluksi se oli hyvä muoto 

esimerkiksi musiikin kuunteluun ja musiikin tallentamiseen. Nykyään yhä harvempi kuuntelee 

musiikkia CD-levyltä. On huomattavasti kätevämpää tallentaa useampi levy USB-

muistitikulle. Lisäksi esimerkiksi autoradioissa on usein paikka USB-muistitikulle, eli autossa 

CD-boksit alkavat olla tarpeettomia. Monessa tietokoneessa on kuitenkin mahdollisuus 

käyttää CD-levyjä. Tosin se on mahdollista lähinnä siitä syystä, että nykyaikaisissa koneissa 

on DVD-asema, joka osaa lukea ja kirjoittaa myös CD-levyjä. Osassa koneista on jo Blu-ray-

asema. Blu-ray-levyille on mahdollista tallentaa jopa 50 GT. 

 

USB-muistitikut olivat omalta osaltaan syrjäyttämässä levykkeitä tallennusmarkkinoilta. USB-

tikut ovat haastaneet vahvasti myös DVD-levyt, koska jokaisessa tietokoneessa on nykyään 

USB-portti. Lisäksi USB-muistitikut ovat pieniä ja kestäviä. Itsellänikin on kokemusta siitä, 

että USB-tikku kestää jopa pyykinpesun. Tietokoneisiin on nykyisin saatavana myös 

muistikortinlukijoita. Niiden avulla voidaan lukea ja tallentaa tietoa SD-korteille. 

Muistikorteissa tietoa tallennetaan elektroniseen Flash-muistiin. Tällaiset muistit ovat 

käytössä mm. digitaalikameroissa.  

 



Perinteisin tapa tallentaa tietoa on kovalevy eli kiintolevy, joka keksittiin jo 1960-luvulla. 

Kiintolevy voi olla tietokoneen sisällä tai ulkoisena asemana. Kiintolevyt rikkoutuvat herkästi, 

koska ne sisältävät mekaanisia osia. Levyperustaisen kiintolevyn korvaavaksi 

massamuistiksi on yleistymässä SSD-puolijohdelevy. SSD-levyjen yleistymisen tiellä on vielä 

toistaiseksi hinta. SSD-levyn etuna verrattuna perinteiseen kiintolevyyn on sen nopeus ja 

haavoittumattomuus. SSD-levy mahdollistaa esimerkiksi sen, että kannettava tietokone on 

myös liikuteltava tietokone. SSD on toistaiseksi valmiissa tietokoneissa vielä harvinainen, 

mutta on vahva suunnannäyttäjä kiintolevyjen kehitykselle. (Wikipedia, Kiintolevy.) 

10.2. Arvioitava tehtävä 7 

Selvitä kuinka paljon tietoa voi enimmillään mahtua seuraaviin tallennusmedioihin: lerppu, 

korppu, CD-levy, DVD-levy, Blu-ray-levy, SD-muistikortti ja USB-tikku. 

 
  



11. Oman tietokoneen ja verkkoympäristön 
ymmärtäminen 
Omasta tietokoneesta on hyvä tietää perusasiat, kuten kiintolevyn koko ja paljonko levytilaa 

on vielä vapaana. Joskus ohjelma voi mennä jumiin ja silloin on kyettävä lakkauttamaan 

jumittunut ohjelma. 

11.1. Järjestelmän valvonta 

Windowsin jumittuessa käytämme näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Del. Sama 

näppäinyhdistelmä tuottaa Ubuntussa aivan toisenlaisen lopputuloksen. Ubuntu ehdottaa 

uloskirjautumista. 

 

 
 

Jos haluat päästä em. näppäinyhdistelmällä Tehtävienhallintaan, toimi seuraavan mallin 

mukaisesti. Napsauta yhteisvalikosta hammasratasta ja valitse “Järjestelmäasetukset...”. 

 

 
 



Napsauta painiketta “Näppäimistö”. 

 

 
 

Valitse välilehti “Näppäimistö” (1), valitse “Järjestelmä” (2) ja “Kirjaudu ulos” (3). 

 

 
 

Kirjoita uusi näppäinkomento. Tässä esimerkissä on valittu Windows-näppäimen ja I-

kirjaimen yhdistelmä. 

 

 
 



Nyt Ctrl+Alt+Del voidaan valita samanlaiseen käyttöön kuin se on Windowsissa. Napsauta 

plus-merkkiä lisätäksesi uusi näppäinyhdistelmä. 

 

 
 

Laita nimeksi CTRL ALT DEL ja komennoksi “gnome-system-monitor”. Paina lopuksi 

painiketta “Toteuta”. 

 

 
 

Napsauta kohtaa “Pois käytöstä” ja paina yhdistelmää Ctrl+Alt+Del, kun ruudussa lukee 

teksti “Uusi pikanäppäin”. 

 

 

 



 

Sitten onkin valmista. 

 

 
 

Kokeile painaa Ctrl+Alt+Del. Nyt näet tiedot koneestasi välilehdellä “Järjestelmä”. 

 

 
 

 

Välilehdellä “Prosessit” näet, mitä prosesseja koneellasi on käynnissä. Oikeassa 

alakulmassa on painike, jolla voit lopettaa valitsemasi prosessin. 

 

 
 



Välilehdellä “Resurssit” näet suorittimen eli prosessorin käyttöasteen ja koneen käyttämän 

keskusmuistin sekä verkkoliikenteen määrän. 

 

 
 

Välilehdellä “Tiedostojärjestelmät” näet koneesi tallennuslaitteet. Tässä tapauksessa on vain 

kiintolevy, jonka suuruus on 17,8 gigatavua. 

 

 

11.2. Levyn kunto ja eheytys 

Usein kuulee kerrottavan, että levyn eheytys nopeuttaa konetta. Ubuntussa ei kuitenkaan ole 

eheytykseen tarkoitettua ohjelmaa. Miksi näin? Syy on siinä, ettei Ubuntu tarvitse levyn 

eheytystä. Ubuntun käyttämä ext-tiedostojärjestelmä ei pirstoudu, ellei levy ole lähes täynnä. 

Levyn kunnosta on sen sijaan saatavissa tietoa. Helpoiten saat tietoa kiintolevystäsi 

kirjoittamalla Unity-valikossa hakusanaksi “Levy” ja valitsemalla “Levytyökalu”. 

 



 
 

Valitse seuraavaksi kiintolevy, jota haluat tarkastella. 

 

 
 

Tämän jälkeen saat tietoa kiintolevystäsi.  

 



 
 

Ubuntulle kannattaa asentaa ainakin GSmartControl, jolloin saat lisää vaihtoehtoja 

analysointiin. 

 

 
 

Kirjoita hakukenttään “disk” ja paina Enter. 

 

 
 

Asenna ohjelma GSmartControl. 

 

 
 

Mene tämän jälkeen etsimään sopiva ohjelma Unity-valikon kautta. 

 

 
 

Kirjoita hakusanaksi “smart” ja napsauta ohjelmaa. 

 



 
 

Kirjoita salasanasi ja napsauta “OK”. 

 

 
 

Tämän jälkeen voit tutkia kiintolevyä lähemmin. 

 

 

11.2. Tietokoneen yhdistäminen verkkoon 

Tietokone oli ennen internetin yleistymistä lähinnä multimedia- ja toimistokone. Nykyisin 

tietokone ilman nettiyhteyttä on harvinainen. Nykyään tietokoneella on päästävä internetiin. 



11.2.1. Yhdistäminen lankaverkkoon 

Ubuntussa nettiin pääsee helpoiten käyttämällä kiinteää verkkoyhteyttä. Käytännössä ei 

tarvitse muuta kuin kytkeä verkkopiuha tietokoneeseen ja kaikki toimii. Mikäli tarvitsee 

säätää asetuksia, löytyvät ne yhteisvalikon hammasrattaan alta kohdasta 

“Järjestelmäasetukset...”. 

 

 
 

Valitse “Laitteiston” kohdalta painike “Verkko”. 

 

 
 

Näet tiedot verkosta, johon kone on yhdistetty. Painikkeesta “Valinnat” voit tarvittaessa 

muuttaa verkkoyhteyden asetuksia. 

 



 
 

Yleensä kannattaa valita asetuksista automaattiset asetukset, jotka ovatkin oletusarvoisesti 

jo päällä. 

 

 



11.2.2. Yhdistäminen langattomaan verkkoon 

Ubuntun voit yhdistää langattomaan verkkoon kätevästi yhteisvalikon kautta. Siellä on 

langattoman verkon kuvake, jonka avulla yhdistäminen tapahtuu. 

 

 
 

Valitse verkko, johon haluat liittyä. Jos verkon kohdalla on lukon kuva, tarkoittaa se sitä, että 

salasana vaaditaan. 

 

 

11.2.3. Yhdistäminen verkkoasemaan 

Ubuntussa on mahdollisuus yhdistää verkkoasemaan eli käytännössä muodostaa yhteys 

toiseen kiintolevyyn. Ubuntussa yhdistäminen verkkoasemaan tapahtuu valitsemalla ensin 

kotikansio. 

 

 
 

Napsauta tämän jälkeen yhteisvalikosta Tiedosto -> Yhdistä palvelimeen. 

 



 
 

Syötä tämän jälkeen tarvittavat tiedot. Tässä esimerkissä verkkolevy on nimeltään Lassie ja 

sen osoite on 11.3.44.000. 

 

 
 

Yhdistämisen jälkeen verkkolevy näkyy kohdassa Verkko. Napsauta ensin “Kotikansio”, 

jonka jälkeen verkkolevy näkyy alhaalla vasemmalla. 

 

 
 

Napsauttamalla kohtaa “Lassie” pääsee suoraan selailemaan kyseistä verkkolevyä.  

 



 

11.3. Roskakorin käyttö 

Tietokoneelle tallennetaan tietoja, mutta välillä turhia tiedostoja poistetaan. Tiedoston saat 

poistettua koneeltasi valitsemalla hiiren kakkospainikkeen painalluksen jälkeen vaihtoehdon 

“Siirrä roskakoriin”. 

 
 

Kun poistat tiedoston tietokoneesta, se ei häviä lopullisesti. Tiedosto siirretään roskakoriin, 

jossa se säilyy. Tämän menettelyn etuna on, että vahingossa poistetut tiedostot voidaan 

palauttaa roskakorista. Voit palauttaa tiedostoja roskakorista napsauttamalla roskakorin 

kuvaketta Käynnistin-valikossa. 

 

 
 

Valitse tämän jälkeen tiedostot, jotka haluat palauttaa ja napsauta painiketta “Palauta valitut 

kohteet”. Tällöin tiedostot palautetaan sinne, mistä ne oli alunperin poistettu. 

 



 
 

Voit myös avata tiedoston Roskakorissa tai kopioida sen leikepöydälle. 

 

 
 

Mikäli haluat poistaa tiedostot roskakorista, napsauta painiketta “Tyhjennä roskakori”. 

 

 
 

Vastaa myöntävästi varmistavaan kysymykseen. 

 



 

11.4. Käyttäjätunnusten luominen 

Ubuntussa uusien käyttäjien määrittäminen tapahtuu järjestelmäasetuksien kautta.  

 

 
 

Sieltä löytyy “Käyttäjätilit” kohdasta “Järjestelmä”. 

 

 
 

Luo uusi käyttäjätunnus napsauttamalla ensin lukon kuvaketta, joka avaa lukituksen. 

 

 
 

Kirjoita salasanasi avautuvaan ikkunaan, jonka jälkeen Käyttäjätilit ovat muokattavissa. Voit 

lisätä uuden käyttäjän napsauttamalla plus-merkkiä (+). 

 



 
 

Luo käyttäjätunnus kirjoittamalla henkilön nimi ja valitsemalla tilin tyyppi. Tässä tapauksessa 

Pekasta tulee Ubuntun ylläpitäjä, joka voi mm. asentaa ohjelmia koneellesi. 

 

 
 

Ota automaattinen kirjautuminen pois käytöstä ja syötä salasana. 

 



 

11.5. Uloskirjautuminen ja tietokoneen käynnistäminen uudelleen 

Edellisessä luvussa luotiin uusi käyttäjätili. Uusien tunnuksien toimivuutta voi kokeilla 

kirjautumalla ulos. Uloskirjautuminen tapahtuu yhteisvalikon kautta. 

 

 
 

Vahvista uloskirjautuminen. 

 

 
 

Nyt uutta tunnusta voi testata kirjautumalla sisään Pekan tunnuksilla. 



 

 
 

Koneen voi sammuttaa valitsemalla yhteisvalikosta vaihtoehdon “Sammuta…”. 

 

 
 

Kone sammuu painiketta “Sammuta” napsauttamalla. 

 

 

 



11.6. Etsi-toiminto 

Ubuntun etsi-toimintoon pääset kätevästi painamalla Windows-painiketta ja F-kirjainta yhtä 

aikaa, jolloin voit hakea suoraan tiedostoja ja kansioita. 

 

 
 

Ohjelmat löydät napsauttamalla Unity-valikon painiketta. 

 

 

 
  



12. Tietoturva 
Järvisen (2002, 22-23) mukaan tietoturvalla on kuusi tavoitetta. Ensinnäkin tietoturvan tulisi 

perustua luottamuksellisuuteen. Kenenkään ei siis pidä oikeudettomasti käyttää tietoa, jota 

hänelle ei ole tarkoitettu. Tietoa voivat selata, lukea ja välittää vain ne henkilöt, joille oikeus 

on etukäteen annettu. Toiseksi tiedon pitäisi täyttää eheysvaatimukset. Kenenkään ei siis 

pidä luvatta päästä muokkaamaan tai poistamaan tietoja. Esimerkiksi haktivistit, jotka 

lisäilevät www-sivuille omia iskulauseitaan tai merkkejään, ovat uhka tiedon 

eheysvaatimukselle. 

 

Kolmas tavoite on, että tiedon tulisi olla saatavilla. Internetissä tiedon saatavuutta voidaan 

tahallisesti häiritä ylikuormittamalla www-palvelinta. Tällöin hyökkääjä ei pyri murtautumaan 

palvelimelle (luottamuksellisuus) eikä sotkemaan (eheys) mitään, vaan hänen tavoitteenaan 

on palvelun estäminen. Tekoa kutsutaan palvelunestohyökkäykseksi. Neljäs tavoite liittyy 

todentamiseen eli siihen, että varmistutaan olion aitoudesta. Käyttäjät todennetaan yleensä 

salasanan perusteella. Tämä perustuu olettamukseen, että salasana on vain oikean henkilön 

tiedossa. (Järvinen 2002, 24-25.) 

 

Viides tavoite koskee pääsynvalvontaa. Kyse on siitä, että vain todennetut henkilöt pääsevät 

järjestelmän tietoihin. Pääsynvalvontaan liittyy myös käytön seuranta, eli järjestelmä pitää 

esimerkiksi kirjaa käyttäjistä, jotka ovat avanneet ja muokanneet tiedostoja. Kuudenneksi 
olisi noudatettava kiistämättömyyden periaatetta. Tämä on erityisen tärkeää sähköisessä 

kaupankäynnissä, jossa on voitava kiistattomasti todistaa kaupanteon eri vaiheet: tilaus, 

tilauksen vastaanotto ja tuotteen toimittaminen. (Järvinen 2002, 27.) 

 

Internet Engineering Task Force (IETF) on määritellyt kuusi turvapalvelua hieman eri 

sanakääntein kuin Järvinen. IETF:n mukaan turvapalvelut perustuvat seuraaviin kivijalkoihin: 

 

a) luottamuksellisuus (confidentiality) 

b) eheys (integrity) 

c) todennus (authentication) 

d) kiistämättömyys (non-repudiation) 

e) pääsynvalvonta (access control)  

f) käytettävyys (availability) (ks. TIVEKE). 

 



12.1. Harjoitustehtävä 4 

Mitä haittaa yritykselle on palvelunestohyökkäyksestä? 

 

12.2. Harjoitustehtävä 5 

Mitä tarkoittaa sosiaalinen hakkerointi? 

12.3. Ubuntun tietoturva 

Ubuntun perusasennuksessa ei ole avoimia palveluita tai portteja, joten suojaus on siltä osin 

tiukka. Lisäksi on huomioitava, ettei Linuxille ole olemassa viruksia, jotka leviäisivät verkkon 

kautta. Tosin Ubuntu kannattaa päivittää, jotta suojaus olisi aina ajan tasalla. Ubuntun 

versioihin julkaistaan tietoturvapäivityksiä, jotka voi asentaa joko Ubuntun omalla 

päivityssovelluksella tai komentoriviltä. 

 

Kun päivityksiä on saatavilla, näkyy työpöydän ilmoitusalueella siitä kertova kuvake. 

Päivitysten asentaminen onnistuu napsauttamalla kyseistä kuvaketta.  

 

 
 

Jos päivityksiä on saatavilla, kuvakkeessa näkyy niiden määrä. 

 

 
 

Pääset päivityksiin myös yläpalkista hammasrattaan kohdalta valitsemalla “Päivityksiä 

saatavilla...”. 

 



 
 

Valitse seuraavaksi “Asenna päivitykset”. 

 

 
 



Päivitykset voidaan asentaa myös päätenäkymässä. Napsauta Ctrl+Alt+T, jotta pääset 

terminaalinäkymään. Kirjoita komento 

 

sudo apt-get update 

 

 
 

Tämä komento päivittää paketit. 

 

 
 

Kirjoita tämän jälkeen komento, jonka avulla päivitykset asennetaan: 

 

sudo apt-get upgrade 

 

Kirjoita salasanasi ja vastaa myöntävästi kysymyksiin eli kirjoita K. 

 



12.4. Haittaohjelmat 

Haittaohjelman tarkoituksena on aiheuttaa ei-toivottuja tapahtumia tietokoneessa tai 

järjestelmässä. Linuxissa virukset eivät ole ongelma mutta muita haittaohjelmia, kuten 

matoja, esiintyy. Linuxissa järjestelmän päivittäminen riittää pitämään haittaohjelmat kurissa 

(ks. luku 12.3.). Vaikka Linuxin yhteydessä puhutaan virusohjelmista, ne on tarkoitettu 

torjumaan Windows-viruksia sellaisilla palvelimilla, jotka välittävät tiedostoja Windows-

koneille. (Linux.fi-wiki.) 

12.4.1. Virus 

Virus muuttaa tietokoneesi käyttäytymistä. Voit saada viruksen usealla eri tavalla, 

esimerkiksi sähköpostista, CD-levyltä, www-sivulta, muistitikulta jne. Oikea virus liittää 

itsensä aina tietokoneohjelman koodiin ja pystyy näin ollen leviämään vain ohjelman 

mukana. Kun viruksen tartuttamaa ohjelma ajetaan, viruskoodi kopioi itsensä muihin 

löytämiinsä ohjelmatiedostoihin. (Linux.fi-wiki.) 

 

Ubuntu on virusten osalta hyvin suojattu, koska Linuxin idea on, että käyttäjä toimii aina 

rajoitetuin oikeuksin. Linux-jakeluissa on yksi käyttäjä, jolla on oikeudet tehdä järjestelmässä 

mitä tahansa. Tämän käyttäjän tunnus on root, mutta Ubuntusta kyseiseltä tunnukselta on 

poistettu kirjautumisoikeus turvallisuussyistä. Lisäksi ohjelmat asennetaan keskitetysti 

jakelun pakettivarastosta eikä ohjelmia haalita pitkin nettiä. Linux ei ole immuuni viruksille, 

mutta Linux-viruksia ei vain ole vielä tehty. (Wikikirjasto.) 

 

“Linux-virukset ovat erittäin harvinaisia, eikä tavallisen käyttäjän ole syytä vaivata niillä 

päätään.” (Linux.fi-wiki.) 

12.4.2. Mato 

Mato muistuttaa virusta. Erona on kuitenkin se, ettei madon tarvitse tartuttaa muita 

normaaleja tiedostoja koneellasi voidakseen toimia. Madot ovat siinä mielessä ilkeitä, että ne 

voivat tukkia verkkoja levittäytyessään. Parhaiten suojaudut matoja vastaan palomuurilla. 

 

Useimmissa kotikäyttöön tarkoitetuissa Linux-jakeluissa ei ole oletuksena käytössä mitään 

ulkoapäin tulevia pyyntöjä kuuntelevia palveluita, mikä vähentää oleellisesti palomuurin 

tarvetta. Kotikäytössä riittää yleensä palomuurisääntö, joka estää kaikki ulkoapäin 

(Internetistä) tulevat yhteydenotot ja sallii ulospäin suuntautuvan liikenteen, sekä 

mahdollisesti yhteydenotot kotiverkosta. (Linux.fi-wiki.) 

http://linux.fi/wiki/Jakelu


12.4.3. Troijalainen 

Troijalaisen erottaa viruksista ja madoista kopioitumattomuus. Troijalainen ei leviä 

kopioimalla itseään. Lisäksi sillä saattaa olla ihan oikeita toimintoja. Idea on sama kuin 

troijalaisessa hevosessa, eli sinua huijataan jollakin verukkeella. Kun troijalainen aktivoituu, 

se avaa krakkerille portit eli pääsyn koneellesi. Sen jälkeen koneeltasi voi hävitä tiedostoja 

tai sitten krakkeri on vain kiinnostunut salasanoistasi. Paras tapa suojautua troijalaisia 

vastaan on virustorjuntaohjelma ja palomuuri. 

 

Troijan hevoset eivät ole Linuxissa varsinainen ongelma, koska sille ei tehdä juuri lainkaan 

troijalaisia. Siksi esimerkiksi sähköpostin tai satunnaisen web-sivun kautta saadut 

haittaohjelmat eivät juuri koskaan toimi Linuxissa. Lisäturvaa tuo se, että Linuxissa 

ohjelmalla on yleensä oltava suoritusoikeudet ennen kuin se voidaan ajaa. (Linux.fi-wiki.) 

12.5. Palomuuri 

Netissä jokaisella koneella on internet-osoite, jonka avulla koneet kommunikoivat 

keskenään. Osoitteen lisäksi internet-liikenteessä käytetään portteja, jotka toimivat kuin 

kanavat. Erityyppinen tieto lähetetään eri kanavalla. Esimerkiksi nettisivut käyttävät kanavaa 

numero 80 ja IRC käyttää kanavaa numero 194. Tällä tavalla samassa internet-osoitteessa, 

samalla palvelimella voidaan tarjota useita eri palveluja, eikä homma mene sekaisin. Portteja 

on teoriassa 65 536 kappaletta. Tosin vain pieni osa porteista on käytössä. (Wallenius & 

Karjalainen 2003, 78.) 

 

Palomuuri joko sulkee tai avaa portteja. Avoimet portit ovat riski, koska joku voi havaita 

avoimena olevan portin skanneriohjelman avulla, jonka jälkeen hän voi yrittää päästä 

avoimen portin kautta käsiksi koneesi tiedostoihin ja toimintoihin. Pahimmassa tapauksessa 

koneesi voi joutua kokonaan jonkun toisen henkilön hallintaan, jolloin kyseinen henkilö voi 

tehdä koneellesi melkeinpä mitä haluaa. (Wallenius & Karjalainen 2003, 78.) 

 

Palomuurin asetuksiin pääset helpoiten käsiksi asentamalla ohjelman gufw. Helpoiten 

asennat kyseisen ohjelman terminaalinäkymässä, jonne pääset näppäinyhdistelmällä 

Ctrl+Alt+T. Kirjoita siellä 

 

sudo apt-get install gufw 

 

Kirjoita salasanasi ja vastaa myöntävästi kysymykseen. 

 



 
 

Toinen tapa asentaa ohjelma on tehdä se sovellusvalikoiman kautta. 

 

 
 

Kirjoita hakukenttään “gufw”. 

 

 
 

Napsauta ohjelman nimeä ja sen jälkeen painiketta “Asenna”. 

 

 
 

Ohjelma on varsin yksinkertainen ja löydät sen nimellä “Palomuurin asetukset”. 

 

 
 

Palomuuri on oletusarvoisesti päällä ja asetukset kunnossa, mutta asetuksia voi muuttaa. 

Muutosten tekemistä varten pitää kuitenkin poistaa asetusten lukitus kohdasta “Unlock”. 

 



 
 

En suosittele asetusten muuttamista, ellet tiedä mitä olet tekemässä. 

12.6. Salasanat 

Ihminen on tietoturvan heikoin lenkki, koska nykyisin monet sähköiset palvelut edellyttävät 

käyttäjätunnusta ja salasanaa. Salasanat ja tunnukset ovat henkilökohtaisia ja niiden avulla 

palvelu tunnistaa käyttäjän. Siksi tunnusta ja salasanaa ei tule antaa kenellekään 

ulkopuoliselle. Käyttäjätunnus on ikään kuin kotiosoite ja salasana kodin avain. 

Käyttäjätunnus ja salasana yhdessä antavat oikeuden palvelun käyttämiseen. 

(Asiointiopas.fi.) 

 

Arkielämässä olemme tottuneet siihen, että asiat hoituvat ilman salasanaa. Kirjastosta voi 

lainata kirjoja pelkällä kortilla, kaupassa kelpaa raha ja auton ajamiseen riittää ajokortti. 

Lisäksi väärinkäyttäjät jäävät lopulta kiinni, jos ei muuten niin vaikkapa turvakameran avulla. 

Tietoverkoissa asiat ovat toisin. Siellä on helppoa esiintyä toisena henkilönä. Tämän vuoksi 

sähköiseen asiointiin tarvitaan tunnuksia ja salasanoja, vaikka niiden muistaminen olisikin 

vaikeaa. (Wickholm 2000, 78.) 

 

Wickholm (2000, 78-79) toteaa, että yleinen virhe on ajatella: "eihän minulla ole mitään 

tärkeää tai salattavaa, miksi siis minun tunnukseni ja salasanani olisivat kiinnostavia?" . 

Tietokonerikolliset ja häiriköt eivät yleensä tee puuhiaan omissa nimissään vaan ottavat 



jonkun muun henkilön tunnukset ja salasanat käyttöönsä. Hiukan samalla tavalla toimivat 

perinteiset rosvot. He ottavat käyttöönsä keikkaa varten auton, jonka he saavat helpoiten. 

Oleellista ei siis ole, mitä auton sisällä on tai miten arvokas auto on. Ainoa kiinnostava asia 

on, että sillä pääsee jonnekin. Tunnuksien ja salasanojen suhteen on sama tilanne. Jos joku 

saa ne haltuunsa, hän voi esiintyä verkossa sinun henkilöllisyydelläsi. Wickholm kärjistää 

vielä lisää: huono salasana on kuin tyrkyttäisit varkaalle autoa ja henkilöllisyyspapereita. 

 

12.6.1 Millainen on hyvä salasana? 

Hyvä salasana on sellainen, jonka itse muistaa helposti, mutta jota muut eivät voi arvata. 

Siksi esimerkiksi oma nimi takaperin tai oma syntymäaika ovat huonoja salasanoja. Yhtä 

lailla huonoja ovat lasten ja lemmikkien nimet, koska nekin ovat helposti arvattavissa. 

Muutoinkin kaikki sanat ovat huonoja, koska ne voidaan murtaa koneellisesti 

sanakirjaohjelmien avulla. Toisaalta koneellisesti salasanan murtaminen on sitä 

vaikeampaa, mitä pitempi sana on kyseessä. Salasanasta saa vielä paremman, kun 

yhdistää siihen numeroita ja vaihtelee sekaisin isoja ja pieniä kirjaimia. Yksi tapa muodostaa 

salasanoja on tehdä muistisääntöjä. Esimerkiksi SuLeVoAi muodostuu sanoista Suomen 

Leijonat voittaa aina. Vielä parempi olisi salasana tyyliin ipses3pp eli iso paha susi ei syönyt 

kolmea pientä porsasta. Jos muistat lorun, muistat myös salasanan. Älä kuitenkaan käytä 

tässä esimerkissä mainittuja salasanoja. (Wickholm 2000, 79) 

12.7. Varmuuskopiointi 

Varmuuskopioinnin tehtävänä on varmistaa, että tietoja säilytetään useammassa kuin 

yhdessä paikassa. Lisäksi olisi suositeltavaa säilyttää tietoja useammalla kuin yhdellä 

tavalla. Varmuuskopioinnissa on kyse viitseliäisyydestä ja ennakoinnista. Hyvä ennakointi ja 

viitseliäisyys tarkoittavat sitä, että varaudutaan pahimpaan. Jos tietokone esimerkiksi 

rikkoutuu, on korjaaminen sitä helpompaa mitä laajemmat varmuuskopiot on käytettävissä. 

 

Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin: 

● Nauha-asema 

Nauha-asemaan on kätevä kopioida suuriakin määriä tietoja. Nauha-asemia 

käytetään yleensä palvelimien varmuuskopioinnissa. Yhdelle nauhalle mahtuu jopa 3 

teratavua pakkaamatonta dataa. Nauhojen etuna on halpa hinta. Yksi nauha maksaa 

noin 60 euroa. Lisäksi nauhoja on helppo säilyttää ja käsitellä. 

● DVD-asema 

DVD-levyt on helppo säilyttää eivätkä ne ole kalliita. Ainoa huono puoli on, että 

tallennuskapasiteetti on vain 4,7 gigatavua. 



● Ulkoinen kiintolevy 

Ulkoinen kiintolevy on nopea varmuuskopiointiväline, joka on helppo liittää 

tietokoneeseen. Sen huono puoli on kallis hinta. 

● Blu-ray-asema 

Blu-ray-levylle mahtuu jopa 50 gigatavua mutta levyt ovat aika kalliita. 

● Etävarmuuskopiointi 

Nykyisin voidaan myös suorittaa etävarmuuskopiointia. Kyse on 

varmuuskopioinnista, jossa tiedot pakataan salattuina määritellylle palvelimelle joko 

lähiverkossa tai netissä. 

 

Ubuntussa on varmuuskopiointia varten oma ohjelma. Valitse Unity-valikko ja kirjoita 

hakusanaksi “varmistukset”. Klikkaa sen jälkeen kuvaketta “Varmistukset”. 

 

 
 

Säädä asetukset, eli minne varmuuskopio tallennetaan.  

 

 
 

Mitä tallennetaan? 

 



 
 

Milloin tallennetaan? 

 

 

 

 

 

 



12.8. Nauhoite 10: Ubuntun tietoturva 

 

Nauhoite 10: Ubuntun tietoturva 

Kesto: 5:28 min 

URL: http://youtu.be/fDDCO95sn2g 

 

 
  

http://youtu.be/fDDCO95sn2g


13. Tietoverkot 
Tietoverkot ovat nykyaikaa. Siksi enää ei ole juurikaan tietokoneita, jotka olisivat 

tietoverkkojen ulkopuolella. Ennen asiat olivat toisin. Silloin tietokone saattoi olla 

pelaamiseen tarkoitettu kone, kuten esimerkiksi Commodore 64. Toisaalta se saattoi olla 

myös tekstinkäsittelylaite, jonka avulla opiskeluun liittyvien kirjallisten töiden tekeminen kävi 

kätevästi. Nykyisin tietokoneen avulla on ensisijaisesti tarkoituksena päästä internetiin. 

Netissähän voi nykyään mm. suorittaa ostoksia, hoidella pankkiasioita ja pitää yhteyttä 

kavereihin. 

 

Toisaalta aina ei ole tarkoitus päästä internetiin vaan halutaan esimerkiksi tulostaa tai 

noutaa tietoja toiselta koneelta. Silloin puhutaan lähiverkosta (engl. Local Area Network) eli 

LANista. Lähiverkko on rajoitetulla maantieteellisellä alueella toimiva tietoliikenneverkko. Se 

voi olla pieni, esimerkiksi yhden asunnon koneiden muodostama tietokoneverkko. Toisaalta 

se voi olla myös suuri, esimerkiksi yrityksen lukuisten toimipisteiden verkko. Lähiverkon 

tiedonsiirtonopeus on useimmiten 10–1 000 megabittiä sekunnissa. (Wikipedia.) 

 

Joissakin yhteyksissä mainitaan myös sellaiset käsitteet kuin intranet ja ekstranet. Intranet 

on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Käsite intranet muodostui 1990-luvun 

puolivälissä, kun liiketoimintajohtajat ja ohjelmistoyritykset alkoivat innostua ajatuksesta 

rakentaa organisaatioiden sisälle omia sisäisiä tietoverkkojaan käyttäen samoja teknologioita 

kuin internet. Ensimmäisiä organisaatioiden sisäisiä sovelluksia olivat yleensä sähköposti, 

ilmoitusluontoiset www-sivustot, dokumenttivarastot ja erilaiset tietokantasovellukset. 

Käytännössä organisaatiolla oli käytössään oma suljettu internet. (Wikipedia, Intranet.) 

 

Ekstranet tai extranet on yrityksen tai muun yhteisön ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin 

välinen, internet-teknologiaa hyödyntävä suljettu verkkopalvelu. (Wikipedia, Ekstranet). 

Tunnetuin esimerkki extranetista lienee pankki. Pankin asiakas voi tietysti hoitaa asioitaan 

pankissa asioidessaan. Pankki voi kuitenkin tarjota mahdollisuutta siihen, että asiakas hoitaa 

pankkiasioitaan itsenäisesti internetin avulla. Pankki on avannut osan palveluistaan 

verkkoon, mutta vain omille asiakkailleen. 

13.1. Ubuntun liittäminen verkkoon 

Ubuntun verkkoyhteyksiin pääset helpoiten käsiksi valitsemalla yläpalkin oikeasta reunasta 

hammasrattaan kuvakkeen. Sen jälkeen valitset “Järjestelmäasetukset...”. 

 



 
 

Laitteiston kohdalta löytyy “Verkko”. 

 

 
 

Napsauttamalla kyseistä kuvaketta pääset verkon asetuksiin. 

 

 
 

Napsauta verkkoa, jota aiot käyttää (tässä tapauksessa Kiinteä) ja paina sen jälkeen 

painiketta “Valinnat...”. 

 



 
Tarkista, että kohdassa “Menetelmä” on “Automaattinen määrittely (DHCP)”. Mikäli sinulla on 

kiinteä IP, kirjoita se alla olevaan kenttään ja paina painiketta “Lisää”. 

 

 

13.2. Ubuntu One - ilmaista verkkotallennustilaa 

Ubuntun oma verkkotallennustila on nimeltään Ubuntu One. Sen avulla on mahdollista 

synkronoida tiedostot automaattisesti kaikkien käyttämiesi tietokoneiden ja mobiililaitteiden 

välillä. Nykyään Ubuntu One tarjoaa viisi gigatavua ilmaista pilvitallennustilaa. Kyseisen 

palvelun voi ottaa käyttöön osoitteessa https://one.ubuntu.com/. 

 

Valitse “Sign up”. 

 

 
Valitse “Create account”. 

 

https://one.ubuntu.com/


 
 

Syötä kenttiin tietosi ja luo vahva salasana. 

 

 
 

Odota sähköpostia, joka sisältää vahvistukseen tarvittavan koodin. Kun posti on saapunut, 

kopioi koodi, kirjoita se kenttään “Confirmation code” ja paina painiketta “Confirm”. 

 

 
 

Tämän jälkeen joudut vielä hyväksymään käyttöehdot painikkeella “Agree & Subscribe”. Voit 

myös halutessasi laittaa ruksin kohtaan “Yes”, jos haluat sähköpostiisi vinkkejä Ubuntu Onen 

käytöstä. 



 

 
 

Tämän jälkeen voit ottaa ohjelman “Ubuntu One” käyttöösi. 

 

 
 

Paina painiketta “Asenna”. 

 

 
 

Koska on kyse ohjelman asennuksesta, on tunnistauduttava. 

 

 
 

Koska tili on luotu, voit kirjautua palveluun. 

 



 
 

Paina “Next”. 

 

 
 

Valitse kansiot, jotka haluat synkronoida ja paina “Finish”. 

 

 
 

Nyt oman koneesi kuvat ovat pilvessä eli aina saatavilla. Pääset käsiksi kuviin esimerkiksi 

webin kautta. 
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Liite 1. Ubuntun asennus 
Tässä esimerkissä Ubuntu asennetaan virtuaalitietokoneelle. Ensimmäiseksi pitää hankkia 

Ubuntun viimeisin versio, joka löytyy Ubuntun suomenkielisiltä sivuilta. 

 

http://www.ubuntu-fi.org/lataa.html 

 

Vieritä sivua alaspäin ja valitse “Työpöytä”. 

 

 
 

Valitse seuraavaksi Ubuntu. 

 

 
 

Valitse Ubuntun uusin versio ja se 32-bittisenä. 

 

 
 

Valitse seuraavaksi DVD-asennus. 

http://www.ubuntu-fi.org/lataa.html


 

 
 

Valitse seuraavaksi “http”. 

 

 
 

Lopuksi alhaalla on latauspainike, jolla saat iso-tiedoston ladattua koneellesi. 

 

 
 

Tämän jälkeen on vuorossa VMware Playerin käynnistys (VMware Playerin asennus 

Liitteessä 2). Valitse sieltä “Create a New Virtual Machine”. 

 

 
 

Valitse alimmainen vaihtoehto eli “I will install the operating system later”. 

 



 
 

Valitse seuraavassa näkymässä “Linux” ja “Ubuntu”. 

 

 
 

Seuraavan näkymän asetuksia ei tarvitse muuttaa. Halutessasi voit tosin nimetä 

virtuaalikoneesi jollain muulla nimellä. Myös sijaintia “Location” voi muuttaa. 

 



 
 

Seuraavassa näkymässä ei myöskään tarvita muutoksia, ellet halua koneellesi suurempaa 

kiintolevyä kuin 20 GB. 

 

 
 



Valitse seuraavassa näkymässä “Customize Hardware”. 

 

 
 

Laita koneelle hieman enemmän muistia. 

 

 
 



 
 

Valitse sen jälkeen CD/DVD-asema. 

 

 
 

Valitse “Use ISO image file” ja hae koneellesi lataamasi Ubuntun iso-tiedosto. 

 

 
 

Sulje näkymä. 

 



 
 

Napsauta vielä “Finish”, jolloin virtuaalikone on valmis asennusta varten. 

 

 
 

Valitse virtuaalikone ja käynnistä se. 

 

 
 



Virtuaalikone käynnistyy nyt suoraan iso-tiedostosta, josta varsinainen Ubuntun asennus 

suoritetaan. Alussa näkyy Ubuntun latauskuva. 

 

 
 

Kohta pääset kuitenkin asennukseen. Valitse kieli ja painike “Install Ubuntu”. 

 

 
 

 
 

Ota mukaan kolmannen osapuolen ohjelmat. 

 

 
 

Paina seuraavaksi painiketta “Continue”. 

 

 
 

Jatka eteenpäin valitsemalla “Erase disk and install ubuntu”. 



 

 
 

Tarkista aikavyöhyke ja jatka. 

 

 



 

Valitse suomenkielinen näppäimistö ja kokeile, että se toimii. 

 

 
 

Kirjoita omat tietosi ja määrittele salasana ja käyttäjätunnus. 

 

 
 



 
 

Sitten oletkin jo lähes valmis. Voit halutessasi selata, mitä kaikkea Ubuntu tarjoaa. Jos et 

itse selaa niin Ubuntu hoitaa sen puolestasi. 

 

 
 



Lopuksi tarvitaan koneen uudelleenkäynnistys. 

 

 
 

Odottele rauhassa, vaikka ruudulla näkyisikin outo ilmoitus ja paina Enter. 

 

 
 

Viimein kaikki on valmista ja voit kirjautua. 

 

 
 

Kirjautumisen jälkeen kannattaa asentaa VMwaren työkalut. 

 

 
 

Valitse paketti hiiren kakkospainikkeella ja valitse “Extract To...”. 

 



 
 

Pura käyttäjänimen mukaiseen kansioon, esimerkkikuvassa jari. 

 

 
 

 
 

Paina seuraavaksi yhtä aikaa näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+T, jotta pääset 

terminaalinäkymään. Kirjoita siellä 



 

sudo ./vmware-tools-distrib/vmware-install.pl 

 

 
 

Kirjoita asentamasi koneen salasana ja aloita asennus. Laita kaikki oletuksen mukaisesti eli 

paina Enter, kun kohtaat kysymyksiä. Kun kaikki on valmista, käynnistä virtuaalikone 

uudestaan. Valitse oikeasta yläkulmasta hammasrattaan kuva ja sen jälkeen “Restart”. 

 

 
 

Kun kone on käynnistynyt uudelleen ja olet kirjautunut, ovat VMwaren työkalut käytössäsi. 
Huomaat sen esimerkiksi siitä, että voit kopioida tiedostoja omalta varsinaiselta 
tietokoneeltasi uuden virtuaalikoneen kiintolevylle.   



Liite 2. Nauhoite: Ubuntun asennus virtuaalikoneelle 

 

Nauhoite: Ubuntun asennus 

Kesto: 8:41 min 

URL: http://youtu.be/FYYXtXUiT28 

 

 
  

http://youtu.be/FYYXtXUiT28


Liite 3. Wubuntun asennus 
Ubuntun voi asentaa toimimaan Windowsin rinnalla. Tietokoneen käynnistyessä valitaan, 

kumpi käyttöjärjestelmä otetaan käyttöön. Wubuntu löytyy osoitteesta: 

 

http://www.ubuntu.com/download/desktop/windows-installer 

 

Valitse haluamasi versio. 

 

 
 

Aloita lataus napsauttamalla “Download”. 

 

 
 

Tallenna tiedosto. 

 

http://www.ubuntu.com/download/desktop/windows-installer


 
 

Kaksoisnapsauta lataamasi tiedostoa ja käynnistä asennus. 

 

 
 

Valitse itsellesi käyttäjätunnus ja salasana. Huomaa, että salasana täytyy syöttää kahdesti. 

 

 
 

Ja siitä Ubuntun asennus alkaa. 

 



 
 

Sitten on edessä koneen käynnistys uudelleen. 

 

 
  



Liite 4. Ongelmat ja ratkaisut 
Ongelma: koneellani ei pysty avaamaan mp3-tiedostoja. 

 

Ratkaisu. 

 

Ongelma: koneeni ei ole suomenkielinen. 

 

Mene yhteisvalikossa kohtaan hammasratas ja valitse “System Settings...”. 

 

 
 

Valitse “Language Support”. 

 

 
 

Napsauta painiketta “Install / Remove Languages...” 

 

 



 

Valitse kielet, jotka haluat asentaa ja napsauta painiketta “Apply Changes”. 

 

 
 

Syötä salasana ja napsauta painiketta “Authenticate”. 

 

 
 

Siirrä Suomi ylimmäksi ja napsauta “Apply System-Wide”. 

 



 
 

Tee muutokset myös välilehdellä “Regional Formats”. 

 

 
 

Käynnistä koneesi uudestaan. 
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