
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 8: Kuva ja teksti yhdessä



Valokuvat

• Jokainen valokuva on teos. Valokuvan 
ottaja voi itse päättää mitkä oikeudet on 
valokuvan julkaisun suhteen.

• Valokuvan voi siirtää kamerasta tai
kännykästä, joko kaapelin tai wifi-verkon 
avulla tietokoneelle.

• Internetissä valokuvia löytyy kuvapankeista 
(esimerkiksi Pixabay) tai Googlen kuvahaun 
avulla. 

• Kuvia voit vapaasti katsella Internetissä.
• Toisten ottamien kuvien käyttö omissa

julkaisuissa vaatii luvan, joka yleensä on 
kerrottu CC-lisenssin avulla.



CC-lisenssit

Lisenssi

Nimeä (BY) Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda 
johdannaisteoksia, kunhan tekijän tai oikeudenomistajan nimi mainitaan asianmukaisesti.

Ei kaupallinen (NC) Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda 
johdannaisteoksia vain, kun niitä ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Ei muutoksia (ND) Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti, mutta siitä ei saa luoda 
johdannaisteoksia.

Jaa samoin (SA) Johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.

Nolla (0) Tekijä luopuu kaikista oikeuksistaan teokseen siinä määrin kuin se on lainsäädännön 
puitteissa mahdollista. Suomessa tekijä ei voi luopua moraalisista oikeuksistaan, joten 
tekijän nimi tulee aina mainita.

Public Domain (PD) Tekijä ei voi itse (Yhdysvaltoja lukuunottamatta) luopua mistään, mutta tällä voidaan 
merkata Public domainiksi teoksen, jonka tekijänoikeudet ovat rauenneet kaikkialla 
maailmassa.

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



Kuvan lisääminen tekstinkäsittelyohjelmaan.

1) Selaimessa: Tallenna kuva ensin 
tietokoneen kovalevylle. Paina hiiren 
oikeaa painiketta kuvan päällä, jolloin 
ilmestyy valikko. Valitse valikosta komento: 
Tallenna kuva nimellä.

2) Valitse tallennuspaikka eli kansio, 
esimerkiksi Kuvat, anna tarvittaessa nimi 
tiedostolle ja lopuksi napsauta Tallenna
painiketta.

3) Aukaise tekstinkäsittely ohjelma. Ota 
Wordissä komento: Lisää | Kuvat | Tämä 
laite…, etsi ja valitse hiirellä
napsauttamalla tallennettu kuva Kuvat 
kansiosta ja paina Lisää painiketta.

1.

2.

3.

Libre Office 
Writer:ssa ota 
komento: 
Lisää | Kuva

Kuvan voi myös kopioida 
muistiin valikon komennolla: 
Kopioi kuva ja ottamalla sitten 
Liitä tekstinkäsittelyohjelmassa, 
mutta kuva ei tällöin tallennu 
kovalevylle! Kuva on silloin 
upotettu tekstitiedostoon.



Kuvan koon muuttaminen

Voit tarttua hiirellä kuvan 
ympärillä oleviin kahvoihin ja 
venyttää kuvaa suuremmaksi tai 
pienemmäksi.

Wordissä voit tarttua hiirellä 
kuvan pyörityskahvaan ja 
pyörittää kuvaa ympäri.

Huomio: Writerissä pitää ottaa ensin 
valikosta komento: Muotoilu | Kierrä 
tai käännä | Kierrä, ennen kuin voit 
pyörittää kuvaa kuvan nurkkapisteistä.



Kuvan rivityksen muuttaminen

Rivitys: Tekstin tasossa (Ei mitään)

Rivityskomennoilla voidaan muuttaa sitä, kuinka teksti kiertää kuvaa. Kuva
pitää ensin valita kerran hiirellä napsauttamalla aktiiviseksi, ennen kuin voit 
muuttaa kuvan rivitystä.

Muotoilu | 
Rivitys Rivitys: Neliö (Ympärillä)

Vinkki: Rivityskomennot löytyvät myös valikosta joka ilmestyy, kun napsautat 
kuvan päällä hiiren oikeaa painiketta.



Kuvan rivityksen muuttaminen

Rivitys: Tekstin alla (Taustalla)

Rivityskomennoilla voidaan muuttaa sitä, kuinka teksti kiertää kuvaa. Kuva
pitää ensi valita kerran hiirellä napsauttamalla aktiiviseksi, ennen kuin voit 
muuttaa kuvan rivitystä.

Muotoilu | 
Rivitys Rivitys: Tekstin päällä (Läpi)

Vinkki: Rivityskomennot löytyvät myös valikosta, kun napsautat kuvan päällä 
hiiren oikeaa painiketta.

Kokeile myös raahata 
hiirellä kuvaa eri paikkaan.


