
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 4: Tiedon tallennus, tiedostot ja kansiot



RESUSRSSIENHALLINTA
Resurssienhallinta on ohjelma, jolla näet tietokoneesi tallennusvälineet, kansiot ja tiedostot. Tallennusväline voi 
olla joko paikallinen (kovalevy) tai verkkotallennus (OneDrive, Google Drive).

Paikallinen kovalevyllä oleva kansio

Tiedoston nimi

Osoiterivi

Tallennus verkkoon pilvipalvelimelle

Tallennus ulkoiselle kovalevylle

Tallennuspäivämäärä Tiedoston tyyppi

Tiedoston koko

Pikakäytössä olevat kansion nimet voivat 
olla paikallisia tai viedä verkkoon. 



KANSION PERUSTAMINEN
Kansio on tiedostojen tallennuspaikka.
1. Uusi kansio luodaan napsauttamalla Uusi | Kansio komentoa hiirellä.
2. Jonka jälkeen voit kirjoittaa kansiolle ainutkertaisen nimen, esimerkiksi: Tekstit. 

Samassa paikassa ei voi olla kahta saman nimistä kansiota.
3. Kuittaa lopuksi painamalla Enter-painiketta (tai napsauta hiirellä kansion 

ulkopuolella)

Nimeä uudelleen

Poista Valitse kansio hiirellä napsauttamalla

1.

2.

3.

Huomio: Kun 
poistat kansion, 
niin kaikki 
tiedostot ja 
alikansiot 
kansion sisällä 
myös poistuvat!



TIEDOSTON LUOMINEN

1. Aukaise esimerkiksi muistio-ohjelma. Kirjoita sinne tekstiä ja ota 
valikosta komento: Tiedosto | Tallenna nimellä. 

2. Valitse kansio napsauttamalla 
hiirellä.

3. Anna tiedostolle ainutkertainen 
nimi. Tiedoston nimi koostuu 
nimestä pisteestä ja 
loppupäätteestä. Ohjelma osaa 
lisätä loppupäätteen itse.

4. Paina tallenna 

1.

2. 3.
4.

Kokeile tehdä sama PAINT:lla.



TIEDOSTO

Tiedostopääte Merkitys

txt Tekstitiedosto

doc MS Word tekstitiedosto

pdf Adoben dokumentti

odf LibreOffice Writer tekstitiedosto

bmp MS Widows bitmap kuvatiedosto

jpg Kuvatiedosto (häviöllinen pakkaus)

png Kuvatiedosto (häviämätön pakkaus)

gif Kuvatiedosto (8-bittinen)

mp4 Videotiedosto

mp3 Musiikkitiedosto

Tiedosto on jollain ohjelmalla tehty ja tallennettu työ. 
Tiedostolla on nimi ja tiedostopääte, joka kertoo tiedoston 
tyypin. Tiedoston nimessä ei saa käyttää pistettä, koska se on 
varattu erottimeksi. Samoin jotkin erikoismerkit eivät ole 
sallittuja tiedoston nimissä. Käytä kirjaimia ja numeroita nimissä.

Tiedosto.txt

Tiedostopääte
Tiedoston nimi

Tiedosto tallennetaan tavuina t = byte (B).  Tavu on pienin tiedon 
esittämismuoto tietokoneessa. Esimerkiksi yksi kirjain vie 
tietokoneen muistia yhden tavun.

Yksi tavu on kahdeksan bittiä. Bitti b = bit (b) tarkoittaa lukua 
kaksi, joka kuvaa sähköisen virran tilaa tietokoneessa.
0 = sähkö ei kulje, 1 = sähkö kulkee.

1 tavu sisältää siis 28 = 256 erilaista sähköisen virran tilaa.

Joten esimerkiksi puhdas tekstitiedosto (txt), jossa on kolme 
merkkiä (esimerkiksi:  Moi), vie tietokoneen muistia  3 tavua.

Piste toimii erottimena

1 kt = 103 t
1 Mt = 106 t
1 Gt = 109 t
1 Tt = 1012 t



TIEDOSTON SIIRTÄMINEN KANSIOON

1. Valitse siirrettävä tiedosto hiirellä napsauttamalla.
2. Napsauta hiirellä Leikkaa –painiketta.
3. Tupla napsauta hiirellä kansiota (= mene kansioon).
4. Napsauta hiirellä Liitä –painiketta.
5. Tiedosto on siirtynyt uuteen paikkaan.

1.

2.

3.

4.

5.

Huomio: Voit myös raahata 
hiirellä tiedoston kansion 
päälle!



VARMUUSKOPION TEKEMINEN

1. Valitse siirrettävä tiedosto hiirellä napsauttamalla.
2. Napsauta hiirellä Kopioi –painiketta.
3. Sivupalkissa napsauta  kerran hiirellä kansiota ulkoisessa 

tallennuspaikassa.
4. Napsauta hiirellä Liitä –painiketta
5. Tiedosto on siirtynyt uuteen paikkaan1.

2.

3.

4.
Huomio: Hiirellä raahaaminen tekee myös 
kopion, jos kyseessä toinen ulkoinen 
tallennuslähde. Tarvittaessa käy 
tarkistamassa, että alkuperäinen tiedosto ei 
ole hävinnyt hiirellä raahaamalla.

Voit aukaista kansioita 
napsauttamalla > merkkiä

5.



TALLENNUS PILVIPALVELUUN

Anna tiedostolle 
nimi kirjoittamalla 
tähän.

Tiedosto on automaattisesti 
tallentunut omaan Driveen ja 
siellä Oma Drive nimiseen 
kansioon.

Kun käytät esimerkiksi Google Docs tekstinkäsittelyohjelmaa selaimen avulla, niin siellä tallennus 
tapahtuu automaattisesti eli tiedostoa ei tarvitse erikseen tallentaa. Tiedosto löytyy Google Drive:stä. 



Tiedoston siirto tietokoneelta Google Driveen

1. Mene Google Driveen ja napsauta + Uusi painiketta hiirellä.
2. Valitse avautuvasta valikosta komento: Lataa tiedosto Driveen.
3. Valitse siirrettävä tiedosto napsauttamalla sitä kerran hiirellä.
4. Napsauta Avaa painiketta.
5. Lopuksi näet ilmoituksen onnistuneesta tiedostonsiirrosta. 

1.
2.

3.

4.

5.

Vinkki: Jos sinulla on paljon tiedostoja 
Google Drivessä, niin perusta kansiota ja
laita tiedostot ryhmiteltynä kansioihin.



Tiedoston siirto Google Drivestä tietokoneelle

1. Mene Google Driveen ja napsauta hiiren oikeaa painiketta 
siirrettävän tiedoston päällä. Valittu tiedosto värjäytyy siniseksi.

2. Valitse avautuvasta valikosta komento: Lataa.
3. Näet ladatun tiedoston ikkunan vasemmassa alareunassa.
4. Mene resurssienhallintaan ja etsi kohta Ladatut tiedostot.
5. Voi halutessasi kopioida tai siirtää tämän tiedoston johonkin 

toiseen paikkaan kovalevyllä. Tupla napsautus yleensä avaa 
tiedoston. Avaa vain tunnettuja tiedostoja.

1.

2.

3.
4.

5.


