
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 6: Merkkien syöttäminen näppäimistöltä



Näppäimistö

Vaihtonäppäin 
(Shift)

Välilyöntinäppäin 
(Space)

Rivinvaihto (Enter)

Alt gr - näppäin

Askelpalautin (Backspace)

Asiakirjassa 
liikkumisnäppäimet

Kuvankaappaus (Print screen)

Altctrl

Isot kirjaimet (Caps lock)

Sarkain (Tab)

Esc



Näppäimistö

Näppäin Merkitys

Rivinvaihto (Enter) Tekee rivinvaihdon. Uusi kappale alkaa aina rivinvaihdosta. Hyväksymisnäppäin.

Välilyönti (Space) Kirjoittaa tyhjän merkin.

Askelpalautin (Backspace) Poistaa viimeisimmän merkin ja siirtää samalla kursoria vasemmalle.

Esc Poistumis- ja perumisnäppäin.

Merkit: a, b, c, …. Painamalla merkkejä saadaan pienet kirjaimet ja numerot, esim: a, b, c, 1, 2, 3, …

Shift + Merkit Saadaan isot kirjaimet (A, B, C, …) ja ylämerkit (½, !, ”, #, ¤, %, &, /, (, ), =, …)

Alt gr + Merkit Saadaan kolmannet merkit (@, £, $, €, {, [, ], }, \, … )

Caps lock Laittaa isot kirjaimet päälle / pois.

Sarkain (Tab) Siirtää kursoria tasavälein oikealle.

Kuvankaappaus (Prt sc) Ottaa kuvan kaappauksen näytöltä. Kuvankaappauksen saat sen esille (esimerkiksi 
Paint:ssa) komennolla: Liitä (tai painamalla Ctrl + V) 



Näppäimistö

Näppäin Merkitys

Nuolinäppäimet Nuolinäppäimillä voi liikkua asiakirjassa oikealle, vasemmalla, ylös ja alas.

Insert Korvaus näppäin päälle / pois. Korvaa vanhan merkin uudella.

Delete Poistaa merkin kursorin oikealta puolen tai hiirellä maalatun alueen.

Home Siirtää kursorin rivin alkuun

End Siirtää kursorin rivin loppuun

Page Up Siirtää kursoria näytön verran ylöspäin

Page Down Siirtää kursoria näytön verran alaspäin.

Ctrl Käytetään muiden näppäinten kanssa, jolloin saadaan pikanäppäimiä.

CTRL + Home = Siirtää kursorin asiakirjan alkuun
CTRL + End = Siirtää kursorin asiakirjan loppuun
CTRL + PageUp = Siirtää kursorin sivun alkuun
CTRL + PageDown = Siirtää kursorin sivun loppuun

CTRL + ↑ = Siirtää kursorin ylöspäin edelliseen rivinvaihtoon
CTRL + ↓ = Siirtää kursorin alaspäin seuraavaan rivinvaihtoon.
CTRL + → = Siirtää kursorin oikealle seuraavan sanan alkuun.
CTRL + ← = Siirtää kursorin vasemmalle edellisen sanan alkuun.



ASCII-merkit

• 1960-luvulla kehitettiin 128 
(7-bittinen) merkin merkistö, 
joka myöhemmin laajennettiin 
256 (8-bittinen) merkistöksi.

• Ascii-merkit saa saadaan esille, 
kun pidetään ALT –painike 
pohjassa ja syötetään numero 
oikealla puolen olevista 
numeronäppäimistöstä. 
Esimerkiksi: ALT + 64 = @

• Merkit 0…32 on varattu 
muuhun käyttöön (Esimerkiksi 
rivinvaihto)



ASCII-merkit

• Suomessa käytetään ISO 8859-1 eli Latin 1 -merkistöä, joka 
on 8-bittinen laajennus alkuperäiseen 7-bittiseen 
merkistöön.

• Esimerkiksi Ascii-merkki 132 on merkki: ä

• 8-bittinen luku 132 voidaan esittää muodossa:
132 = 128 + 4 = 27 +22

= 0∙28 + 1∙27 + 0∙26 + 0∙25 + 0∙24 + 0∙23 + 1∙22 + 0∙21 + 0∙20

=010000100

• 0 tarkoittaa, että potenssia ei ole käytetty

• 1 tarkoittaa, että potenssi on käytetty

Potenssit

20 = 1

21 = 2

22 = 4

23 = 8

24 = 16

25 = 32

26 = 64

27 = 128

28 = 256



Unicode-merkit

• 1980-luvulla luotu standardi. Merkistöön haluttiin mukaan kaikki 
maailmassa käytetyt merkit (eri kielet, matemaattiset merkit, jne.)

• 16-bittinen eli mahdollista laittaa 216 = 65 536 merkkiä (per taso)

• Sisältää lisäksi useita eri tasoja, esimerkiksi 17 tasoa käytössä, jolloin 
mahdollisia merkkejä voidaan kuvata: 17∙ 216 = 1 114 112 merkkiä.

• Erilaisia koodaustapoja: UTF-8, UTF-16, UTF-32

• Esimerkiksi merkki @ on Unicode -merkkinä luku 40. Saat sen esille 
tekstinkäsittelyohjelmassa siten, että kirjoitat luvun 40 
numeronäppäimillä ja sen jälkeen painat näppäimet Alt + x yhtä 
aikaa. 



Lisää erikoismerkit

Tekstinkäsittelyohjelmassa on komento, jolla 
asiakirjaan voidaan lisätä merkkejä.

Libre Office Writer: LISÄÄ | ESRIKOISMERKKI

MS Word: LISÄÄ | MERKKI | ENEMMÄN 
MERKKEJÄ

Google Docs: LISÄÄ | ERIKOISMERKIT

Unicode

ASCII (maksimi 256)



P5js –ohjelmointi https://editor.p5js.org/

function setup()  {  
createCanvas(400, 400);

}

function draw() {  
background(220);  
textSize(50);  
text(char(64),50,100);  
text("\u0040",50,200);

}

P5js –ohjelmoinnissa voit tulostaa 

ASCII-merkkejä komennolla: char(numero)

Unicode-merkkejä komennolla: "\u + numero"



Lähteet:

• https://fi.wikipedia.org/wiki/ASCII

• https://fi.wikipedia.org/wiki/Unicode

https://fi.wikipedia.org/wiki/ASCII
https://fi.wikipedia.org/wiki/Unicode

