
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 1: www, tiedonhaku ja tietoturva



Internet – Word Wide Web

• Internet on lukemattomien aliverkkojen 
muodostama maailmanlaajuinen 
tietoliikenneverkko. 

• Otettu käyttöön vuonna 1990

• Perustuu hypertekstiin eli HTML-
merkintäkieleen (HyperText Markup
Language), joka voi sisältää kuvaa, tekstiä, 
animaatiota, videota tai ääntä.

• Jokaisella www-sivulla on URL-osoite, joka 
luodaan DNS-palvelun avulla.

https://www.sivu.fi/tarjoukset

Alasivu
Verkkotunnustyyppi

Verkkotunnus eli toimialue
Maailmalaajuinen resurssi, palvelu

Tiedonsiirtoprotokolla 

HTTP-palvelin

http on suojaamaton tiedonsiirtoprotokolla
https on suojattu tiedonsiirtoprotokolla



HTTP/HTTPS-tapahtuma

Hypertekstin siirto Internet-verkon 
kautta tapahtuu seuraavasti:

• http/https- pyyntö selaimella eli 
kirjoita www sivun osoite ja paina 
Enter painiketta.

• Selain ottaa yhteyden 
nimipalvelimeen (DNS), jossa www-
sivun IP-osoite on tallennettu.

• Selain ottaa yhteyden HTTP-
palvelimelle IP-osoitteen avulla

• Kun yhteys HTTP-palvelimelle on 
muodostettu ja www-sivun lataus 
suoritettu loppuun, niin lopuksi 
yhteys lopetetaan.

Nimipalvelin HTTP-palvelin
www.sivu.fi

HTTP-palvelin
www.sivu2.fi

Käyttäjä

Reititin

http/https- pyyntö
Päivitä eli uusi http/https- pyyntö

Jos www-sivu ei lataudu, niin syynä 
voi olla:
• Verkkopiuha irti
• Runkoverkossa fyysinen vika
• Reititin ei vastaa
• Nimipalvelin ei vastaa
• HTTP- palvelin ei vastaa

Verkkopiuha



Tiedonhaku Internetistä

• Koska www-sivujen URL-osoite ei 
yleensä ole tiedossa, niin haluttu tieto 
löytyy helposti hakupalvelujen avulla.

• www.google.com on tunnetuin 
hakupalvelu, mutta muita 
hakupalveluita on esimerkiksi: 
www.makupalat.fi, www.yahoo.com, 
www.msn.com, www.bing.com

• Www-sivuja etsitään hakusanojen 
avulla. 

• Haku tarkkenee, kun laitat useita 
hakusanoja peräkkäin välilyönnillä 
eroteltuna.

Pelkkä hakusana: ”joensuu” antaa yleistä tietoa 
Joensuusta. Mutta jos haluat tietää Joensuun 
asukasluvun vuonna 2020, niin silloin kirjoita 
hakukenttään: ”joensuu asukasluku 2020”. 



Esimerkkejä tiedonhakusanoista
HAKUSANA MERKITYS

Matti Hakee kaikkia Matti nimisiä henkilöitä Internetistä

Matti Nykänen Hakee ensisijaisesti Matti Nykäsiä, mutta myös muita Matteja ja Nykäsiä

Matti +Nykänen Hakee vain Matti Nykäsiä eli molemmat sanat on esiinnyttävä.

Matti -Nykänen Hakee kaikkia muita Matteja, mutta ei Nykäsiä

Käännä koira Hakukone osaa kääntää koira sanan englanniksi

Käännä cat Hakukone osaa kääntää cat sanan suomeksi

3*5 Hakukone osaa laskea kertolaskun 3*5  (Kokeile myös: 3+5, 3-5, 3/5)

Kuka on Suomen presidentti? Hakukone ymmärtää kysymyksiä ja osaa vastata siihen

Kun napsautat Työkalut 
painiketta, niin saat esille 
rajaustyökaluja.



Kuvahaku - Tekijänoikeus

• Vaikka Internetissä olevat kuvat, videot, musiikki ja tekstit ovat julkisia 
katsella ja kuunnella, niin julkaisu muodostaa aina teoksen. Teoksen 
tekijä voi itse määritellä kuinka teosta voidaan muokata, julkaista ja 
levittää edelleen. Teoksen tekijä voi kieltää uudelleen julkaisun, tai 
pyytää teoksen uudelleen julkaisusta rahaa tai antaa julkaisuoikeuksia 
CC-lisenssin puitteissa. HTTP-palvelimen ylläpitäjällä on velvollisuus 
seurata ja puuttua teoksen uudelleen julkaisuun, jos sitä ei ole sallittu tai 
se rikkoon tekijänoikeuksia.

Lisätietoa:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Creative Commons tarkoittaa, että kuvan voi julkaista 
uudelleen myönnettyjen CC-ehtojen puitteissa.



Tekijänoikeus, huomioitavaa

• Internetistä saatavaa materiaalia voi kopioida vain omaan käyttöön 
laillisesta lähteestä ellei sitä ole kielletty. Ilman lupaa teosta ei saa 
uudelleen julkaista ja muokata. Tekijänoikeuksilla suojatun teoksen 
uudelleen julkaisu ja levittäminen ilman lupaa on piratismia, joka on 
kielletty lailla. Lain rikkominen voi johtaa sakkoihin ja korvauksiin.

• Tekstin ja artikkelin uudelleen julkaisu ilman lupaa omissa nimissä on 
plagiointia.

• Älä myöskään julkaise koskaan sellaista henkilökohtaista materiaalia 
itsestäsi ja kavereistasi Internetissä, jota et haluaisi muiden näkevän. 
Kaverin kuvan julkaisuun on aina pyydettävä lupa. Kerran Internettiin 
laitettu kuva voi olla ikuisesti jonkun toisen henkilön kiintolevyllä!



Tietoturvauhkia Internetissä

• Virukset: Pyritään sotkemaan tietokoneen ohjelmat ja käyttöjärjestelmä

• Vakoilu- ja mainosohjelmat: Tuottavat harmia esimerkiksi täyttämällä 
sähköpostin mainoksilla 

• Roskaposti: Massoille suunnattua turhaa postausta

• Valheelliset ketjukirjeet (Hoax): Kertovat tekaistuista voitoista tai voivat 
sisältää myös uhkauksia ja suoranaista kiristystä.

• Tietojen kalastelu (Phishing): Henkilötietojen ja verkkopankkitunnusten 
kysely. Ammattimaista rikollista toimintaa, joilla pyritään varojen 
anastukseen tai tuotteiden tilaamiseen toisen nimellä ja henkilötiedoilla.

• Propagandan levittäminen some-kanavilla, joilla pyritään vaikuttamaan 
yleiseen mielipiteeseen (esimerkiksi rasismi).



Tietoturvan parantaminen

• Käyttämiesi salasanojen pitää olla tarpeeksi pitkiä ja monimutkaisia. Esimerkiksi 
salasanassa on oltava vähintään 12 merkkiä, sekä pieniä, että isoja kirjaimia, 
numeroita ja erikoismerkkejä.  Käytä jokaisessa palvelussa erilaista salasanaa.

• Salasanaa, pankkitunnusta ja henkilötunnusta ei saa koskaan kertoa toiselle. Pidä 
tunnukset kotona lukkojen takana.

• Älä avaa outoja sähköposteja, liitetiedostoja ja linkkejä. Poista ne.

• Osta vain tunnetuista kauppapaikoista. Varmistu, että asioit turvallisen yhtiön 
kanssa.

• Pidä tietokoneesi virustorjuntaohjelmisto ja palomuuri ajan tasalla.

• Tee säännöllisesti kaikki tärkeät päivitykset ohjelmistoille ja käyttöjärjestelmille, 
jotta mahdolliset tietoturva-aukot saadaan tukittua.

• Käytä kaksivaiheista tunnistusta palveluissa (esimerkiksi Google tunnukset)

• Ota omista tärkeistä tiedostoista varmuuskopioita (esimerkiksi ulkoiselle 
kovalevylle, pilvipalveluun, muistitikulle).

Lue lisää tietoa Netiketistä:
https://www.internetopas.com/netiketti/



Lähteet:

• Tieto- ja viestintätekniikka, Antti Ekonoja, Jyväskylän yliopisto, 
tietotekniikan laitos, 2007

• Kotisivun tekeminen, Malmirae, Linjama, Sirola, Veistola, Teknolit
1998

• https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/

• https://www.internetopas.com/netiketti/

• https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/turvallisesti-
netissa-oppaat-lapsille-ja-vanhemmille

• https://www.someturva.fi/

https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/
https://www.internetopas.com/netiketti/
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/turvallisesti-netissa-oppaat-lapsille-ja-vanhemmille
https://www.someturva.fi/

