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 Tietoyhteiskunta 

Yhteiskunta on kehittynyt metsästys/keräily yhteiskunnasta maanvilje-

lykseen ja teollistuneeseen yhteiskuntaan. Teollistuneesta yhteiskun-

nasta on siirrytty jälkiteolliseen yhteiskuntaan.  Nykyistä yhteiskuntaa 

joko kutsutaan tai sen ainakin sanotaan olevan matkalla tietoyhteis-

kunnaksi. Kehitys ei ole tapahtunut kaikkialla samaan aikaan eikä sa-

malla tavalla. Maapallolta löytyy edelleen kaikki em. yhteiskuntamal-

lit. 

Kehityksen alkuvaiheissa tieto siirtyi ihmiseltä ja sukupolvelta toiselle suullisesti ja myöhemmin 

kirjallisina taltioina. Kovin nopeasti ja kovin laajalle tieto ei yhden ihmisiän aikana ehtinyt levitä. 

Tieto pysyi pienen ihmismäärän henkisenä pääomana ja selviytymisstrategiana.  

Kirjapainotaidon kehittyminen teki mahdolliseksi tiedon varastoimisen ja monistamisen aina laa-

jemmalle ja laajemmalle ihmismäärälle. Löytöretket ja ihmisten siirtyminen niiden mukana maa-

pallolla paikasta toiseen välitti tietoja maapallon laajuisesti – ”globaalisesti” ja samalla kasvatti 

ihmisten tietovarantoa. Tiedonsiírto tapahtui laivojen, hevosten ja lähettien nopeudella. 

Tekninen kehitys kulki rinnan koulutuksen, informaation määrän nopean kasvun ja siirtymisen 

kanssa. Tekninen edistyminen ja teollinen kausi painottivat etenkin materian tuotannossa volyy-

mia.  

Todellisuudessa me emme kuitenkaan vielä tiedä, mikä tietoyhteiskunta on. Asiantuntijat ovat eri 

mieltä. Tarkoitetaanko tietoyhteiskunnalla paikkaa, jossa on paljon tietokoneita ja viestintää? Tar-

koitetaanko sillä informaatioammattien yleistymistä ja tiedon tulemista rahatalouden piiriin? Tar-

koitetaanko sillä yhteiskunnan informaationalisoitumista: sitä, että yhteiskunnan toiminta tarvitsee 

yhä enemmän informaatiota koordinoidakseen tekemisiään? Vai onko tietoyhteiskunta oppimisen 

ja sivistyksen yhteiskunta? 

Nykyisin meidän siis sanotaan elävän tietoyhteiskunnassa tai ainakin oltavan siirtymässä sellai-

seen.  Mistä oikein on kysymys? Tietoyhteiskunta on hyvin yleiskäyttöinen termi, ja sitä käytetään 

moniin tarkoituksiin. Voimme lyhyesti sanoa  tietoyhteiskunnalla tarkoitettavan sitä, että keskei-

nen  kansantaloutta ja yhteiskuntaa  ylläpitävä voima ei enää ole teollinen raaka-aine ja tuotanto-

järjestelmä vaan tieto ja sen hallinta. Teollisesta yhteiskunnasta on jo siirrytty jälkiteolliseen palve-

luyhteiskuntaan ja ollaan edelleen siirtymässä tietoyhteiskuntaan. 

Tietotekniikan käyttöönotto on monin tavoin helpottanut ihmisten elämää, mutta aiheuttaa myös 

ongelmia. Automaation lisääntyminen teollisuudessa on aiheuttanut vanhojen ammattien poistu-

mista ja syntyneet uudet ammatit vaativat yleensä kouluttautumista. Se ei aina ole mahdollista var-

sinkaan lyhyessä ajassa ja niin on syntynyt työttömyyttä. Tietokoneohjatut koneet hoitavat laajoja 

työtehtäviä aikaisempaa olennaisesti pienemmällä työntekijämäärällä.  Tietoyhteiskuntaan siirty-

minen tuo siten mukanaan uusia yhteiskunnallisia haasteita mm. työn   suhteen. Riittääkö kaikille 

toimeentulon takaavaa työtä.  Perinteistä työtä ei enää  riitä kaikille,  eikä uudenlaista työtä ehkä 

synny riittävästi. On ilmeistä, että työn käsite on määriteltävä uudelleen ja yhtä ilmeisesti työtä on 

jaettava uudelleen, jotta sitä riittäisi kaikille. 

Työn tekemisen luonnekin muuttuu; tietotekniikkaa ja tietoliikennettä hyödyntäen työtä voidaan 

tehdä etätyönä esimerkiksi kotoa käsin. Suomessa on jo yli miljoona tietotyötä (informaatiotyötä) 

tekevää henkilöä. Tietotyössä käsitellään ja liikutellaan pääosin tietoa, ei konkreettista materiaalia. 
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Sinänsä teollisuudessakin monia laitteita ohjataan tietokoneella, toistaiseksi ko. laitoksessa, mutta 

periaatteessa sama ohjaus voidaan tehdä etätyönäkin. 

Tietoyhteiskunnan haasteisiin kuuluu myös elinikäinen oppiminen. Koulutus ja itsensä säännölli-

nen kouluttamien on edellytys tietoyhteiskunnassa menestymiseen.  

Tietotekniikka vaikuttaa paitsi yhteiskunnan rakenteisiin, myös yksittäisen ihmisen arkipäivään.  

Jo yli kolmannessa taloudessa nykyään on mikrotietokone. Toisaalta lähes 2/3 talouksia ei siten 

ole tietokonetta. On todennäköistä, että tietokoneesta kehittyykin kodin yleiskone, johon yhdisty-

vät nykyisin erillisinä laitteina toimivat televisio, puhelin, audiolaitteet yms. Tietokoneen käyttö-

liittymä yksinkertaistuu ja jossakin vaiheessa käskyt voi antaa puheella. Jääkapista on internetyh-

teys kauppaan, ja laite osaa lähettää tilauksen automaattisesti ruokatarvikkeiden vähentyessä. Kai-

killa ei tätä mahdollisuutta kuitenkaan tule olemaan, joten eriarvoisuuttakin ilmenee. Verkosta on 

siis tullut paitsi tasa-arvoistaja myös uusi kansaa jakava tekijä (Digital divide).  

Verkostoituminen 

Tiedon ja osaamisen yhdistäminen tapahtuu verkostoitumalla. Verkostot voidaan rakentaa sekä 

yhden organisaation sisällä (osastot, tuotantoyksiköt) että kokonaan eri organisaatioiden välillä. 

Verkostot eivät sinänsä paranna organisaation tehokkuutta, verkostolle pitää määritellä tehtävä –

funktio. Verkostojen tehtävä voi keskittyä vaikkapa tiedonkulun parantamiseen, nopeuttamaan ja 

varmistamaan tiedon päätymistä oikeaan paikkaan. 

Tietyn tuloksen tuottamista varten voidaan tehdä tiimi tai työryhmä, verkosto ikään kuin ”tihen-

tyy” tältä osin. Tällaista projektityöskentelyä varten kootaan yhteen haluttu ja tuloksen kannalta 

tarkoituksenmukainen tietotaito. Joissakin tapauksissa tiimin jäsenet voivat olla yhteydessä vain 

tietoverkon kautta, tapaamatta toisiaan lainkaan fyysisesti. Yleisin tapa edelleen kuitenkin on, että  

tiimit toteuttavat toimeksiantoaan ajallisesti ja paikallisesti yhtenäisessä työryhmässä. Tiimien ikä 

riippuu projektin luonteesta vaihdellen viikoista vuosiin. 

Tietotekniikka organisaatioissa 

Eri organisaatioiden (laitokset, yritykset yms.) toiminta perustuu käytännössä aina tietojärjestel-

miin, joiden taustalla on nykyaikainen tietotekniikka. Yhä harvemmassa yrityksessä enää käyte-

tään vaikkapa asiakas- ja tilaustietojen hallintaan käsikortistoa tai hoidetaan kirjanpitoa kynällä ja 

paperilla. Organisaation kokonaisuudessa tietotekniikan kuuluu tukea organisaation perustoimin-

taa.  

Tietotekniikkaan perustuva tietojen käsittely on manuaalisia järjestelmiä monin verroin tehok-

kaampaa, joten suunnitelmallinen ja järkevä tietotekniikan käyttö tuo huomattavia kustannussääs-

töjä. Toisaalta myös haavoittuvuus lisääntyy – ennakoimaton virhe isossa tietokonepohjaisessa tie-

tojärjestelmässä voi johtaa hyvinkin vakaviin seurauksiin. 

Julkiset palvelut 

Monet kirjastot ovat jo pitkään käyttäneet tietotekniikkaa lainausjärjestelmän 

ylläpidossa. Kirjastokortti on muuttunut muoviseksi viivakoodilla merkityksi 

kortiksi, mikä edesauttaa nopeaa ja täsmällistä asiakaspalvelua. Tämä on to-

teutettu usein jo kirjastoautoissakin.  
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Lainaustiedon siirtyminen automaattisesti omaan paikkaansa tietokoneella, vapauttaa kirjastonhoi-

tajan käsikortistojen ääreltä mielekkäämpiin tehtäviin. Lainausjärjestelmä antaa reaaliaikaisen tie-

don kirjan saatavuudesta, sijainnista ja mahdollisesta myöhästymisestä ja auttaa näin valvomaan 

lainaustoimintaa. Lainattavaa aineistoa voi etsiä kotikoneellaan kirjastojen tietokannoista, tehdä 

varauksia ja uusia lainojaan. 

Terveyskeskuksen tietojärjestelmä tehostaa toimintaa olennaisesti. Monissa 

vakavissa tilanteissa tietojärjestelmän antama nopeus potilaan tiedoista voi 

olla elintärkeä. Potilastietojen siirto sairaalayksiköstä toiseen ei enää edellytä 

kirjepostia, vaan nopeat sähköiset yhteydet laitosten välillä välittävät tarvit-

tavat tiedot. Potilastietojen hakeminen keskitetyistä tietovarastoista nopeut-

tavat sekä hoitohenkilökunnan, että lääkärien työtä. Potilasarkistoja varten ei 

tarvitse niin ikään varata kilometreittäin hyllytilaa, kun tarvittava tieto mah-

tuu elektroniseen muotoon. Toisaalta vastaan tulevat tietosuojaongelmat. 

Tietoja ei ilman potilaan lupaa saa antaa laitoksesta toiseen. 

Tietosuojan lisäksi ongelmia aiheuttavat myös järjestelmät. Terveyskeskuksilla ja sairaaloilla on 

kyllä tietojärjestelmänsä, mutta ne ovat epästandardeja, tiedonsiirto järjestelmästä toiseen sujuu 

huonosti tai ei toimi lainkaan. Suurin osa potilaskertomuksista on jo sähköisessä muodossa, mutta 

juridisista syistä ne vaativat lääkärin allekirjoituksen ja tästä syystä dokumentit on edelleen tallen-

nettava paperimuodossa. Teknisesti digitaalinen allekirjoitus on olemassa, mutta juridisesti se ei 

vielä ole sairaskertomuksessa pätevä.  

Julkishallinnon tietojärjestelmistä tunnetuin on varmaankin väestörekisteri, siihen on kirjattu kaik-

ki kansalaiset. Rekisteriä voidaan käyttää hyväksy esimerkiksi verotuksessa ja äänestyksessä. Kan-

saneläkelaitoksella ja verottajalla on omat rekisterinsä.  Autot on rekisteröity autorekisterikeskuk-

sen tietokantoihin.  

Aiemmin eri viranomaisilla on ollut toisistaan riippumaton tietojärjestelmä. Nykyisin viranomai-

silla on mahdollisuus tietyin rajoituksin tutkia myös toistensa tietoja. Tietojen yhdistelystä määrä-

tään tietosuojalailla, jota valvoo tietosuojavaltuutettu.  

 

Koulutuksessa tietokoneavusteinen opiskelu (TAO) on toden teolla 

vasta tulossa. Uusia verkko-oppimisympäristöjä kehitetään jatku-

vasti. Oppilaalta se vaatii enemmän oma-aloitteisuutta, vähentäen 

opettajan tarvetta. Toisaalta kaikille tietokone opettajana ei var-

maankaan tule menemään läpi. Etuna tietokoneopetuksessa on tasa-

laatuinen opetus, väsymättömyys, se on ajasta ja paikasta riippuma-

tonta ja toimii tarvittaessa vuorovaikutteisena. Haittana taas puute 

elävästä ja vivahteikkaasta opetuksesta.  

  

Pankit ja kauppa 

Pankit ovat olleet edelläkävijöitä turvallisen ja reaaliaikaisen tietotekniikan kehit-

tämisessä. Ajantasajärjestelmät olivat suuri edistysaskel pankkien palvelutason 

nousussa ja edellytys 80-luvulla käyttöön tulleille pankkikorteille, sekä myö-

hemmin tulleille pikapankeille ja itsepalvelupäätteille. Pikapankki ei kysele 
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henkilötodistusta, vaan olettaa että pankkikortin ja tunnusluvun tietää vain oikea henkilö. Kun tun-

nistaminen on tapahtunut, antaa pikapankki pyydetyn summan rahaa ja kirjaa tiedot pankkiryhmän 

keskustietokoneelle 

Näin käteisen rahan nostoon tarvitaan vähemmän henkilökuntaa, pankkitoimihenkilöitä siirrettiin 

muihin tehtäviin ja henkilöstöä supistettiin. Kaikki tämä toi kilpailukykyä pankkitoimintaan, joka 

on johtanut ankaraan pudotuspeliin ja fuusioihin. Asiakkaille tietotekniikan lisääntyminen pankki-

toiminnassa on mahdollistanut pankin aukioloajoista riippumattoman rahan noston, laskujen mak-

sun, itsepalveluautomaatit bensa-asemilla sekä kansainväliset luottokorttijärjestelmät ja näin hel-

pottanut maksamista kotimaassa ja ulkomailla. 

Puhelintekniikan digitalisoituminen on avannut näppäinpuhelimen käyttäjille vaihtoehdon sekä 

pankkiasioiden hoitoon, että kaupankäyntiin. Automaattiset puhelinvaihdejärjestelmät pankeissa 

mahdollistavat laskun maksun ja saldo-kyselyt kotona puhelimessa tietokoneen antamien ohjeiden 

pohjalta. Samanlaiseen ohjaukseen perustuu myös postimyyntifirmojen automaattinen puhelintila-

usten vastaanotto. 

Kauppaan tietotekniikka on tuonut merkittäviä parannuksia. Maksupäätteet ja pankkikortit nopeut-

tavat maksutapahtumia, viivakoodilaitteet lukevat oikean hinnan tuotteelle poistaen inhimilliset 

virheet, tuotteiden menekki on seurattavissa pitkin päivää tuotekohtaisesti kerätyn tiedon avulla, 

tuotteiden riittävyys on helpommin havaittavissa tietokoneavusteisen varastoseurannan kautta. 

Kaupan ja palvelualan tietojärjestelmät muodostuvat mm. kirjanpidosta, laskutuksesta sekä osto- ja 

myyntireskontrasta. Niitä varten markkinoilla on useitakin ohjelmia. Tietojärjestelmä voidaan to-

teuttaa myös niin, että kukin osa-alue hoidetaan omalla sovelluksellaan tai yhtä sovellusohjelmaa 

käytetään kaikilla osa-alueilla. Jälkimmäinen on sikäli luontevampi ratkaisu,  opettelu ja käyttö 

ovat helpompaa, koska kaikilla osa-alueilla sovellus toimii samalla logiikalla. Useaa sovellusta 

käytettäessä tehtävien jakaminen on helpompaa eikä tehtävän kannalta ”ylimääräisiä” toimintoja 

ole häiritsemässä työskentelyä. 

Tyypillisesti nämä tietojärjestelmät on tehty kunkin organisaation tarpeisiin soveltuviksi. 

Liikenne 

Avaruusteknologia on ollut avainasemassa tämän päivän tietotekniikan syntymiselle. Satelliittien 

radiosignaalien avulla mahdollistetaan nopea tietoliikenne (tv, puhelin ja data) mannerten välillä. 

Laivojen ja lentokoneiden navigointilaitteet ovat jo pitkään toimineet satelliittipaikannus laitteiden 

(GPS - Global Positioning System) avulla. Kuorma-auto ja taksiliikenteessä GPS laitteet ovat ol-

leet mahdollisia jo vuosia. Keskitetyllä taksi tai tavarakuljetusohjauksella saavutetaan huomattavia 

kustannusetuja käyttämällä lähintä liikennöivää autoa tilattuun kohteeseen tai muutettaessa ajo-

suunnitelmia välttäen ruuhkaisia alueilta. GPS -järjestelmä rakentuu n. 20 satelliitista, joista on 

jatkuva yhteys maahan. Nykyään on saatavissa eräretkeilijöille ja marjastajille sopivia GPS -

laitteita.  

Yritykset 

Yritysten ja organisaatioiden toiminnan kannalta tietotekniikka on 

tuonut koko joukon apuvälinettä töiden tehostamiseen ja helpottami-

seen. Ensimmäiset tietokonepohjaiset ohjelmasovellukset rakennettiin 

taloushallintoon (kirjanpito, kustannuslaskenta) ja palkanlaskentaan. 

Tietotekniikan kehityksen myötä löydettiin yhä useampia sovellus-

CAD = Computer 

Aided Design 

CAM = Computer 

Aided Manufactur-

ing 
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kohteita tietotekniikalle mm. tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu ja valmistus (CAD / CAM -

ohjelmat), tuotannonohjaus (tuotanto-prosessien ohjausjärjestelmät), materiaalihallinto (varastokir-

janpito ja ostotilausohjelmat), tilaus ja asiakasrekisterit, myyntitilastot (myynnin ohjelmat).  

Uutena lisänä on 3D-suunnittelu, jossa suunniteltavan kohteen rakennepiirustusten lisäksi voidaan 

tutkia kohteen kolmiulotteista rakennetta.  

Vaikka tietotekniikka tuo merkittäviä kustannus ja tehokkuusetuja, monimutkaiset tietokoneohjel-

mat voivat tuottaa myös suuria ongelmia pienen ohjelmavirheen takia. 

OVT – Organisaatioiden välinen tiedonsiirto 

Yritykset verkottuvat ja tekevät yhä enemmän yhteistyötä. Tietojen välitys muille yrityksille ja 

hallinnolle on toiminnan edellytys. Tehokas tietojen siirto on yrityksille kilpailutekijä. Tilaukset, 

laskutus ja muut asiat hoituvat parhaimmillaan reaaliajassa. Organisaatioden välille voidaan raken-

taa  järjestelmiä, joissa useat sovellukset toimivat samanaikaisesti. 

Organisaatioiden välisen tiedonsiirron (OVT) suurin hyöty on siinä, että tieto syötetään järjestel-

mään vain kerran, jonka jälkeen sitä voidaan käyttää  useissa eri sovelluksissa. Sähköisen tiedon-

siirron nopeus mahdollistaa mm. varastotilanteen seuraamisen ja varauksen kuittaamisen kaupan-

tekohetkellä. Hitaasta ja vaivalloisesta paperien ja lomakkeiden käsittelystä päästään eroon.  

Organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa sovitaan tarkoin millaista tietoa siirretään ja missä muo-

dossa eli tieto siirretään määrämuotoisina sanomina.   Siirrettävien tietojen kuvaamiseen on kehi-

tetty omat standardit. 

Ovt:a käyttää sekä julkinen sektori että yksityiset yritykset. Pohjoismaissa julkinen sektori käyttää 

ovt:a jopa yksityistä sektoria ennakkoluulottomammin.  

Tämänkaltainen toteutus perustuu sopimushintoihin tuotteista ja tarkkoihin tietoliikenne ja ohjel-

majärjestelyihin ko. firmojen välillä. Päätyminen OVT kaltaiseen ratkaisuun vähentää radikaalisti 

paperien käsittelyä ja käsin tehtävää tiedon syöttöä. Kauppojen maksupäätejärjestelmät ovat myös 

OVT -toteutuksella rakennettuja. Tällöin asiakkaan maksutieto siirtyy sähköisesti kaupasta pank-

kiin, jossa maksu veloitetaan asiakkaan tililtä. 

Julkiset tietoliikenneverkot 

Datasiirron osuus kasvaa kaiken aikaa voimakkaasti. Tietoliikenteessä tarvitaan yhä nopeampia ja 

tehokkaampia siirtokanavia,  sillä esimerkiksi grafiikka ja videokuvien siirto lisääntyvät voimak-

kaasti. Nykyiset lähiverkkoratkaisut eivät pitkään ole riittäviä, vaan tarvitaan uudenlaisia verkkoja, 

joissa on huomattavasti enemmän tiedonsiirtokapasiteettia kuin nykyisissä. Yleensä lähiverkot ja 

niitä yhdistävät runkoverkot ovat yrityskohtaisia. Kun tietoliikenneyhteyksiä tarvitaan yrityksestä 

ulospäin, käytetään ns. julkisia tietoliikenneyhteyksiä.  

Yleinen puhelinverkko (YPV) 

Yksinkertaisin tapa liittyä yleiseen tietoliikenneverkkoon on tavallinen puhelinlinja. Puhelinverkko 

siirtotienä mahdollistaa sekä puheen- että datasiirron. Puhelinverkko jakautuu valinnaiseen puhe-

linverkkoon ja kiinteään yhteyteen.  

Valinnaista puhelinverkkoa käytetään silloin, kun yhteydet ovat luonteeltaan epäsäännöllisiä ja yh-

teyksiä halutaan samasta pisteestä useisiin eri paikkoihin. Tietokoneeseen asennettu modeemi 
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muuntaa eli moduloi tietokoneen käyttämän digitaalisen (numeromuotoisen) tiedon puhelinlinjoil-

la käytettävään analogiseen muotoon. Vastaanottavan tietokoneen modeemi muuntaa signaalit ta-

kaisin digitaaliseen muotoon.   

Modeemeja käytetään siirrettäessä tietoa esimerkiksi puhelinlinjoilla tai radioteitse (esimerkiksi 

matkapuhelimet, langattomat lähiverkot, Bluetooth-laitteet). Nykyään yhä useampi laite sisältää 

modeemin ja joissain laitteissa niitä voi olla monta, esimerkiksi monta eri tietoliikennestandardia 

tukevassa matkapuhelimessa tai tietokoneessa voi olla monta modeemia. 

Yleinen datasiirtoverkko (YDV) 

Yleinen datasiirtoverkko (YDV) käyttää datan siirtämiseen tavallista puhelinverkkoa joko kiinte-

ällä piirikytkentäisellä yhteydellä tai pakettivälityksenä. 

Pakettiverkossa tieto lähetetään paketteina, jotka sisältävät varsinaisen datan lisäksi osoitteen. 

Paketti etenee verkossa solmukoneesta toiseen, ja paketin sisältämä data voidaan välillä tallentaa 

solmukoneen muistiin odottamaan jatkoyhteyttä. Datasiirron lisäksi pakettiverkoissa on useita li-

säarvopalveluita kuten Telesampo ja Infotel. 

TeleSampo ja Infotel olivat 1980-luvun ja 1. lokakuuta 2004 välillä toimineita suomalaisia teksti-

pohjaisia tietoverkkopalveluita, joiden kehitys aloitettiin ennen internetin leviämistä. Tällä tavoin 

rakennettii keskitetty liittyminen julkishallinnon ja eri yritysten palveluihin (mm. sähköposti, pu-

helinluettelot, pankkiyhteyspalvelua, uutis- ja mainospalveluita), jotka saattoivat olla myös mak-

sullisia. Internetin kehitys on poistanut TeleSammon ja Infotelin tapaisten palvelujen tarpeen.  

VoIP (Voice over IP) 

VoIP (Voice over IP) tarkoittaa puheensiirtoa, joka tapahtuu kokonaan tai osittain IP-verkoissa (in-

ternet, intranet ja ekstranet). VoIP leviää nopeasti sekä yrityksissä että julkishallinnossa ja yhä 

enemmän myös kuluttajien keskuudessa. 

IP-puheluita varten tarvitaan päätelaite ja Internet-yhteys, mielellään laajakaistayhteys nopeudel-

taan ainakin 256 kb/s. Päätelaitteena voi käyttää varsinaisen IP-puhelimen lisäksi tietokonetta tai 

IP-sovitinta, johon voi kytkeä tavallisen lankapuhelimen. Kun käytetään IP-puhelinta tai sovitinta, 

ei tietokoneen tarvitse olla päällä puhuttaessa puheluita, vaan riittää että verkkoyhteys on toimin-

nassa. Kun päätelaitteena käytetään tietokonetta, siihen pitää kytkeä kuuloke. Kuulokkeena käyte-

tään yleensä sankakuuloketta - kuulokkeiden ja mikrofonin yhdistelmää - mutta erillinen mikrofoni 

sekä kuulokkeet tai kaiuttimet toimivat myös. Lisäksi tarvitaan puhelinohjelma. 

Langaton tiedonsiirto 

Suomessa matkapuhelintiheys asukasta kohti on maailman kärkeä. Matkapuhelinten käytön yleis-

tyessä niitä halutaan yhä enemmän käyttää puhesiirron lisäksi myös muihin tarpeisiin. Tämän het-

kisenä ratkaisuna on yleiseurooppalainen digitaalinen verkko GSM.  

GSM perustuu digitaaliseen siirtotekniikkaan ja PC:t ovat digitaalisia laitteita, ei niiden yhteenliit-

tämisessä tarvita erillisiä modeemeita. Tietokone liitetään GSM-puhelimeen PCMCIA-kortilla, 

vanhemmissa laitteissa sarjaporttiliitännällä.  
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Tietokoneverkko 

Tiedonvälitys ihmisten ja organisaatioiden välillä on lisääntynyt kovaa vauhtia. 

Vaikkakin tietokone jo yksinään tuo merkittäviä etuja tiedonvälityk- seen, 

vasta tietokoneiden kytkeminen toisiin tietokoneisiin (verkko) saa ai-

kaan moninkertaista hyötyä ja myös aivan uudenlaisia tehtävien 

ratkaisumahdollisuuksia (vrt. työryhmäohjel-

mat/toimistojärjestelmät). Pienin yksittäinen verkko muodostuu 

yhdistettäessä kaksi tietokonetta toisiinsa. Pienyrityksissä ja nyky-

ään jo kodeissakin voi tuntua mielekkäältä yhdistää tietokoneet toi-

siinsa.  

Verkolla voidaan saada suuria kustannussäästöjä keskittämällä usean tie-

tokoneen tulostustarpeet yhdelle tai kahdelle kirjoittimelle, sen sijaan että jo- kaisella 

työasemalla olisi omansa. Tiedon siirto käyttäjältä toiselle käy silmänräpäyksessä, eikä erillistä le-

vykkeelle tallentamista, levykkeen kuljetusta ja levykkeeltä hakemista tarvita. Tiedonsiirtoyhteyt-

tä, joka on kytketty tietokoneesta toiseen kaapelin välityksellä rajatulla alueella, kutsutaan lähiver-

koksi (LAN). Tavallisesti lähiverkko on jonkin yrityksen tai yhteisön omassa hallinnassa. Lähi-

verkon eduiksi voidaan lukea mm. keskitettyjen tietoarkistojen mahdollisuus, yhteisten ohjelmien 

käyttö, sähköposti, keskitetty käyttötuki ja ylläpito. Haittana voi olla tietoturvan heikentyminen 

rakennettujen yhteyksien välityksellä. Toisista erillään olevat lähiverkot voidaan kytkeä yhteen 

puhelinlinjojen ja siltojen avulla. Tällöin useat erilliset verkot voivat sijaita vaikkapa eri puolilla 

maapalloa. Useimmiten yhdistäminen tapahtuu kuitenkin saman maan rajojen sisällä. Tällaista 

verkkoa kutsutaan laajan alueen verkoksi (WAN).  

Internet 

Internet muistuttaa WAN verkkoja, mutta on silti erilainen toteuttamistavaltaan. Internet verkko 

koostuu valtavasta määrästä tietokoneita ympäri maailmaa, jotka on liitetty yhteen kaapeleilla tai 

muilla  verkkoyhteystavoilla. Internetiin liitetyllä tietokoneella on oma ns. IP-osoite, neliosainen 

numerosarja (esim. 192.89.123.26), jonka avulla tietty tietokone voidaan yksilöidä Internetissä. 

IP-osoitteen numerosarja voidaan korvata helpommin muistettavalla selväkielisellä nimellä (esim. 

www.uta.fi).  

Tiedonsiirto Internetin koneiden välillä tapahtuu TCP/IP-protokollan avulla. Lähetettävä tieto jae-

taan paketeiksi, joihin liitetään tieto vastaanottajasta. Tämän tiedon perusteella tietopaketit liikku-

vat Internetissä jotakin reittiä pitkin päämääräänsä. 

Internetin käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen avulla. Käyttäjätunnus on muotoa tun-

nus@kone. organisaatio.maa (esim. tmmavu@uta.fi). Käyttäjätunnus merkitsee käyttöoikeutta 

johonkin Internetin koneeseen ja sen avulla voidaan esim. lähettää ja vastaanottaa sähköpostia In-

ternetissä.  

Jotta Internetiin voi yleensä päästä, pitää ensin saada yhteys tietokoneella palvelinkoneeseen. Pal-

velinkone voi olla jokin oman työpaikan tietokone tai se voi olla myös internet palvelua myyvän 

firman tietokone. Näin Internet koostuu yhteyksistä sekä yksittäisiin kotitietokoneisiin, organisaa-

tioiden ja yritysten omiin verkkoihin ja internet palvelua myyvien yritysten tietokoneisiin.  

Internet-verkon puitteissa on rakennettu useita erilaisia palveluja. Niistä tavallisimmat ovat :  

 sähköposti  

http://www.uta.fi/
mailto:tmmavu@uta.fi
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 www-sivut  

 verkkopelit  

 uutisryhmät  

 reaaliaikaiset keskusteluryhmät  

Internet tarjoaa nykyään sähköisiä kauppapaikkoja koti ja ulkomailla www-sivujen välityksellä. 

Ostoksensa voi tehdä valitsemalla tuotteet ohjelmassa olevaan ostoskoriin ja lähettämällä tilauksen 

napin painalluksella eteenpäin. Tavarat saa kotiin joko postiennakolla tai joissakin tapauksessa ko-

tiinkuljetuksena. Mikäli ostettava tuote on jokin ohjelma tai muu sähköisesti välitettävä tuote, toi-

mitus voi tapahtua välittömästi internet verkossa.  

Internet on tuottanut mittavan edistysaskeleen tiedonsiirrossa ja näin hyödyttänyt miljoonia ihmi-

siä ja organisaatioita, mutta myös rikollinen toiminta on havainnut Internetin käytön edut. Huume- 

ja asekauppa, lapsiporno, pomminteko-ohjeet, ihmistä uhkaavat ideologiat jne. ovat vain muutamia 

esimerkkejä Internetin vaaroista yhteiskunnalle.  

WWW - World Wide Web 

World Wide Web (WWW) on  eräänlainen Internetin graafinen käyttöliittymä, informaatiojärjes-

telmä, joka pohjautuu hypertekstiin. WWW-dokumentti voi sisältää tekstiä, kuvaa, ääntä, videoku-

vaa –käytännössä mitä tahansa tietokonemuotoista dataa. WWW on helppo linkittää muihin Inter-

net-palveluihin, ja WWW-dokumentin linkit voivat viita missä tahansa Internet-verkossa sijaitse-

viin dokumentteihin. 

WWW on asiakas/palvelin (client/server) –arkkitehtuuriin perustuva palvelu. Asiakas- ja palvelin 

ohjelmat kommunikoivat keskenään http-protokollaa (HyperText Transfer Protocol) käyttäen. 

Protokolla huolehtii hypertekstidokumenttien välityksestä palvelimelta asiakkaalle. 

WWW-dokumenttien lukemiseen käytetään selainohjelmaa. Haluttu dokumentti ladataan ohjel-

ma-ikkunaan kirjoittamalla dokumentin URL-osoite (URL-osoitteella yksilöidään 

WWW-dokumentti) ohjelman osoiteriville. Erilaisilla hakuohjelmilla voidaan hakusanoja käyttäen 

etsiä tietoa Internetistä. 

Intranet ja extranet 

Organisaation sisäistä tietoverkkoa kutsutaan intranetiksi. Se on toteutettu WWW-tekniikalla. 

Verkko on tarkoitettu pelkästään sisäiseen käyttöön. Fyysisesti se voidaan toteuttaa käyttäen siirto-

tienä julkisia yhteyksiä, esimerkiksi puhelinverkkoa. Tällöin liikenne julkisessa verkossa salataan. 

Yleensä intranet kuitenkin on fyysisestikin organisaation sisäinen verkko. 

Kun intranet-käsitettä laajennetaan sisältämään organisaation yhteistyökumppanit, tullaan käsittee-

seen extranet. Käsite on suomennettu termillä kumppanuusverkko.  Extranet voidaan toteuttaa 

esimerkiksi suojaamalla salasanoilla se osa Internet-palvelimen sisältämästä materiaalista, joka on 

tarkoitettu vain yhteistyökumppaneille, ei julkiseen käyttöön. 

Sähköposti ja puheposti 

Sähköposti perustuu sähköpostipalvelimen tai palvelimien toimintaan. Kun käyttäjä lähettää säh-

köpostia (tekstiä tai jokin muu tiedosto), ottaa postin ensiksi vastaan postipalvelintietokone ja tar-

vitessa siirtää postin toiseen postipalvelimeen, jos vastaanottaja ei löydy oman palvelimen posti-
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laatikoista. Postipalvelimelta vastaanottaja voi hakea postinsa omalle tietokoneelleen joko erikseen 

tai ohjelmoida tietokoneensa tyhjentämään postilaatikkonsa säännöllisesti määrätyin väliajoin. 

Sähköposti on vertaansa vailla tehokkuudessa ja taloudellisuudessa.  

Sähköpostina lähetetty kirje on yleensä samana päivänä perillä missä tahansa päin maapalloa. Ko-

timaassa lähetysviive voi olla muutamasta sekunnista minuutteihin. Sähköpostin lähettäminen on 

halpaa, sillä lähettämisen kustannus ei ole suorassa suhteessa postin määrän. Kirjeitä voi tehdä 

valmiiksi lähetystä varten ja avata yhteyden palvelintietokoneeseen vasta kun kaikki kirjeet on kir-

joitettu. Näin menetellen kymmenen A4 -kokoisen kirjeen lähettäminen sujuu yleensä alle 2 mi-

nuutissa, joka paikallispuheluhinnoilla on alle markan. Sähköpostiin tosin ei saa kaikkea sitä tun-

netta mukaan mitä kirjeposti tuo mukanaan.  

Puheposti kuuluu puhelinlaitosten ja matkapuhelinoperaattorien vakiokalustoon. Et välttämättä 

tarvitse erillistä puhelinvastaajaa, vaan puhelinvastaajana voi toimia puhelinoperaattorin nauhoite 

tai voi antaa itse oman vastausäänesi ja pyytää jättämään viestin.  

Toimisto ja työryhmä 

Mikrotietokoneesta tuli 80- ja 90-luvulla toimiston yleistyökalu. Toimistorutiinien tekeminen hel-

pottui ja monipuolistui, jolloin syntyi käsite toimistoautomaatio (=tietokonepohjaiset tietojärjes-

telmät, joiden ensisijainen tarkoitus on helpottaa suullista ja kirjallista kommunikointia ihmisten 

ja ryhmien välillä).  

Yleisimpiä ohjelmia joilla automatisoidaan toimistotyötä, ovat mm. 

tekstinkäsittely, taulukkolaskenta- ja julkaisuohjelmat, fax ja säh-

köposti.  

Toimistoautomaation tehokasta toteutumista silmällä pitäen, muutamat 

ohjelmistovalmistajat ovat rakentaneet tietokoneohjelmakokonaisuuksia 

(Novel Groupwise, Lotus Notes, TeamWare ja Microsoft Exchange), 

joita kutsutaan toimistojärjestelmiksi. Tällaisella toimistojärjestelmäoh-

jelmalla voi käyttäjä keskitetysti hoitaa mm. faxit, sähköpostin, kalente-

ritoiminnot, ilmoitustaulun, tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, inter-

net selailun. Sähköpostilla tieto menee tarkasti ja nopeasti vastaanottajal-

le, yhteisestä kalenterista saa kätevästi selville onko työkaveri tavoitetta-

vissa vai ei ja korvaa paikoitellen sihteerin tehtäviä muistuttamalla ta-

paamisista, ilmoitustaululta välittyy kaikille käyttäjille yhteinen tiedote. 

Kaikki tämä paperia, aikaa ja kenkiä säästäen, mutta toisaalta ehkä myös 

vähentäen luonnollista kanssakäymistä. Toimistojärjestelmällä saavutetaan merkittäviä etuja yhtei-

sillä tietovarastoilla, jotka tietoverkkoympäristössä näkyvät tarvittaessa kaikille käyttäjille.  

Tämä mahdollistaa olemassa olevan tiedon uudelleen käyttöä ja näin voidaan välttää turhaa työtä. 

Käytännön esimerkkinä projektityyppisissä töissä tiedon välitys projektiin osallistujille nopeutuu 

eikä ole sidoksissa projektin toteuttajien maantieteelliseen sijaintiin. Myös projektin johdon on 

helpompi valvoa aikataulun toteutumista keskitetyn työryhmäohjelman avulla.  

Multimedia  

Nykyaikaisilla tietokoneilla voidaan tehdä ja katsella multimediaa. Multimedialla tarkoitetaan pe-

rinteisten teksti ja kuvaominaisuuksien lisäksi äänen, liikkuvan kuvan ja animaation luomista suo-

raksi kokonaisuudeksi tietokoneen välityksellä. Keskeisiä multimediaan liittyviä termejä ovat: 
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 hyperteksti 

 multimedia 

 hypermedia 

Käsitteet ovat osin päällekkäisiä liittyen läheisesti toisiinsa. Hypertekstin, multimedian ja hyper-

median peruselementtinä on tavallinen lineaarinen teksti. Laajin käsitteistä on hypermedia.  

Hyperteksti muodostuu teksteistä, joissa on viittauksia (linkkejä) toisiin teksteihin. Jokainen teksti 

on itsenäinen kokonaisuus. Tekstejä liitetään toisiinsa asiayhteyksien perusteella ns. kuumia sano-

ja (hot word) käyttäen. Hyperteksti voidaan toteuttaa vain tietokoneella. 

Lineaarisessa tekstissä (kirja, lehti jne.) sanalla, lauseella tai kappaleella on vain kaksi naapuria, 

yksi edessä ja yksi takana; hypertekstissä naapureita voi olla useampiakin. Hypertekstissä olen-

naista on se, että samoja tekstin osia eri tavoin yhdistämällä saadaan erilaisia asiakokonaisuuksia. 

Tietty asia tallennetaan vain kerran tietokoneen muistiin, mutta sitä voidaan käyttää useissa eri yh-

teyksissä. Ensimmäisiä ja edelleenkin tyypillisiä hypertekstin käyttötapoja ovat tietokoneohjelmien 

ohje-toiminnot. 

Multimedia on tuloksena, kun yhdistetään tekstiä, kuvaa,  ääntä, animaatiota ja liikkuvaa kuvaa 

yhdeksi, lineaarisesti järjestetyksi kokonaisuudeksi (kaikkia em. ei tarvitse olla samassa esitykses-

sä). Kyseessä on siis kokoelma eri mediatyyppejä edustavaa informaatiota. Multimediaesitys ete-

nee suoraviivaisesti (lineaarisesti), ja se käydään yleensä läpi alusta loppuun. Tyypillistä multime-

diaa edustaa tavallinen televisio-ohjelma. 

Hypermedia on hypertekstin ja multimedian yhdistelmä. Lisäämällä multimedian muodostamaan 

tietokokonaisuuteen hypertekstiominaisuus ja tieto esitetään asiayhteyksiä seuraten (assosiatiivi-

sesti) on kyseessä hypermedia.  

Hypermediassa käyttäjä on sovelluksen pääosassa. Hypermedian tunnusmerkkinä on koneen ja 

ihmisen vuorovaikutus (interaktiivisuus). Käyttäjä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa sovelluksen 

etenemiseen ja käsiteltävän tiedon määrään 

Internet sivut (www-sivut) mm. on usein rakennettu tällaisella tekniikalla. Tällainen tapaa edetä 

tietokoneohjelmassa on vuorovaikutteinen eli interaktiivinen. Koska hypermedia tarjoaa paljon eri-

laisia vaihtoehtoja edetä siinä, edellyttääkin se tekijältään hyvää sanallista ja visuaalista taitoa, jot-

ta media olisi mahdollisimman luettava. Tietotekniikan käyttö vapaa-ajan vietossa on noussut 

merkittäväksi liiketoiminnaksi. Tietokonepelit ovat tästä oivallinen esimerkki.  

Viihdeteollisuus muutoinkin on nopeassa tahdissa patistamassa tietokoneiden tehoja ylöspäin. Tie-

tokoneen vaihto tai tehonlisäys nykyisellä tahdilla tulee eteen n. 1-3 vuoden välein. Tosin on lu-

kuisia ohjelmia, jotka toimivat vallan hyvin vähän vanhemmissakin koneissa. Yhä näyttävämpien 

pelien toimiminen vaatii tietokoneilta paljon ja nälkä kasvaa syödessä. Harrastuksia varten tieto-

koneesta löytyy paljon mahdollisuuksia. Golfin harrastajille on golf pelit, valokuvaajalle ja video-

kuvaajalle tietokone voi toimia laboratoriona jälkimuokkausta varten, musiikintekijälle äänitysstu-

diona 

  



Tietotekniikan perusteet      

 

 

© Matti Vuorikoski 2005                14 

Tie
toturva ja lainsäädäntö 

Tietoturvan uhkia on vähintään kolmenlaisia:  

1. fyysinen tuho (tulipalo, laitevirhe)  

2. käyttäjän huolimattomuus (varmuus-kopioiden puuttuminen)  

3. ulkoiset uhat (varkaus, sähkökatkot, tietokonevirukset ja tietokonehakkerit)  

Kun tieto on sähköisessä muodossa, tuo se mukanaan myös huomattavan riskite-

kijän. Sähköinen tieto on altis magneettiselle vaikutukselle ja tiedon tallennusväli-

neiden on oltava huippuluokkaa. Halpojen levykkeiden ja cd-levyjen käyttö voi tulla 

arvaamattoman kalliiksi, jos materiaalivirhe aiheuttaakin tiedon vioittumisen käyttö-

kelvottomaksi. Jotta saavutettaisiin tilanne, jossa tarvitaan mahdollisimman vähän paperia, mutta 

silti halutaan varmistua tiedon saatavuudesta myöhemminkin, on tiedoista oltava riittävä määrä 

varmuuskopioita (kaksoiskappale), jotka on säilytetty asianmukaisesti. Varmuuskopiot ovat kul-

lanarvoisia myös silloin, kun on kysymyksessä varkaus, tulipalo tai laitevirheen aiheuttama vahin-

ko.  

 

Tietoturva on saanut lisäharmia yleistyneiden tietokonevirusten takia (kts. myös 

s. 28).  

Tietokonevirus on pieni tietokoneohjelma, joista toiset pyrkivät tarttumaan levyk-

keillä ja kovalevyllä tiedostosta toiseen ja aiheuttamaan vahinkoa, toiset virukset 

tyytyvät antamaan vain merkin itsestään.  

Viruksen toimintaperiaate on odottaa, jotta käyttäjä avaisi tai käynnistäisi viruksen saastuttaman 

tiedoston ja näin virus voisi päästä keskusmuistiin.  

Keskusmuistista käsin virus pyrkii tarttumaan levykkeelle tai kiintolevyille sellaisiin tiedostoihin, 

joista se voi taas levitä eteenpäin. Käyttäjälle tartunta voi näkyä outoina merkkeinä ja ilmoituksina 

kuvaruudulle tai pahimmassa tapauksessa kaikkien käyttäjän tallettamien tietojen ja ohjelmien ka-

toamiseen. Toinen pahanlaatuinen tapaus on, kun virus pääsee sekoittamaan tietokoneen tiedosto-

kirjanpidon (FAT) ja pääosa tiedosta voi olla menetetty. Jotta tietokone vielä tällaisten tapausten 

jälkeen saadaan käyttökuntoon, pitää koko levyasema formatoida (tyhjentää kaikista tiedostoista).  

Tietokonevirukset tarttuvat yleisimmin levykkeiden välityksellä. Myös internetistä tallennetut tie-

dostot voivat olla viruksen saastuttamia. Viruksien etsimiseen ja torjumiseen on olemassa ohjel-

mia, jotka on hyvä olla myös ajan tasalla, koska viruksia kehitellään koko ajan uusia.  

Käyttäjän itse aiheuttamille vahingoille paras lääke on asianmukainen koulutus, jolloin käyttäjä 

tietää mitä tekee ennen kuin tekee.  Erityisesti yrityksissä on muistettava, että jokaiselle tietokonet-

ta käyttävällä tulee olla perustaidot hallinnassa.  Sähköhäiriöiden varalta on saatavissa varavirta-

laitteita, jotka huolehtivat katkottomasta virransyötöstä sähkökatkon tai ukkosen aiheuttamissa häi-

riötilanteissa.  

Tietoverkot mahdollistavat asiattomia tunkeutumisyrityksiä organisaatioiden tietojärjestelmiin. 

Hyvä turvajärjestely tällaisten varalta pitää sisällään käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla raja-

tun pääsyn järjestelmään. Myös oikeilla verkon rakenneratkaisuilla voidaan tietoturva-aukkoja es-

tää syntymästä.  
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Henkilötietolaki (31.5.1999 saakka henkilörekisterilaki) on osa kansalaisten tietoturvaa (kts. 

myös s. 29).  Usein tässä yhteydessä puhutaan tietosuojalaista, vaikka Suomessa ei ole sen nimistä 

lakia.  Henkilötietolaki pitää sisällään seuraavanlaisia tavoitteita:   

 ihmisten yksityisyyden suojeleminen  

 ihmisten etujen ja oikeuksien suojeleminen  

 valtion turvallisuuden varmistaminen  

 hyvän rekisteritavan toteuttaminen.  

Henkilötietolakien tarkoituksena on suojata ihmisten oikeutta yksityisyyteen ja taata oikeusturva 

henkilötietoja kerättäessä, talletettaessa, käytettäessä ja luovutettaessa. Lisäksi pyritään varmista-

maan yhteiskunnan avoimuus, valtion turvallisuus sekä hyvä rekisteritapa henkilörekisterien pi-

dossa. Henkilön oikeus yksityisyyteen sisältää seuraavaa:  

Oikeus yksityiselämään ilman perusteetonta ulkopuolista puuttumista, oikeus tietää itseään koske-

vien tietojen käytöstä, oikeus vaikuttaa itseään koskevien tietojen käyttöön, oikeus tulla arvioiduk-

si oikean ja asiaankuuluvan tiedon perusteella. Oikeusturva saadaan aikaan toteuttamalla asetetut 

vaatimukset henkilörekisterien asiallisuudelle, virheettömyydelle ja tarpeellisuudelle. Niiden pe-

rustamiseen, käyttöön ja yhdistelemiseen liittyvä valvonta ja rajoitukset lisäävät yksilön oikeustur-

vaa. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia koskee vaitiolovelvollisuus, jonka rikkominen on 

kriminalisoitu.  

Tietokoneohjelmat kuuluvat tekijänoikeuslain piiriin äänitteiden ja kirjojen tavoin. Vaikka-

kin kaupasta voi ostaa tietokoneohjelman, niin ainut mitä siitä ostetaan, on käyttöoikeus. Ohjel-

masta saa ottaa yhden varmuuskopioin alkuperäisten levykkeiden tai cd-rom -levyn tuhoutumisen 

varalta. Tietokoneohjelmat myydään konekohtaisesti, eli jokaista konetta varten pitää ostaa oma 

ohjelma. Tietokoneohjelman jälleenmyynti on pääsääntöisesti luvallista. Tällöin ehtona on ohjel-

man alkuperäiskappaleen luovuttaminen kaupan yhteydessä. Mikäli on kyseessä ohjelmalisenssi 

(tietokoneohjelma, josta saatu määräalennus useamman tietokoneen takia), ei yksittäistä lisenssiä 

voi myydä eteenpäin. Joskus ohjelman tekijä luopuu vapaaehtoisesti kaikista oikeuksistaan teke-

määnsä ohjelmaan. Tällöin on kyseessä nk. Public domain -ohjelma. Tällaista ohjelmaa saa va-

paasti käyttää, kopioida ja levittää.  

Shareware -ohjelmat ovat kyllä vapaasti levitettäviä ohjelmia, mutta esim. 30 päivän käytön jäl-

keen tulee maksaa rekisteröintimaksu ohjelman tekijälle, joka on yleensä 15-50 dollaria. Tieto-

verkkojen yleisen käytön vuoksi, ohjelmakopioiden ja kirjojen laiton levitys aiheuttaa satojen mil-

joonien menetykset myyntituloissa.  

Systeemityö 

Systeemityön avulla kehitetään uusia tietosysteemejä ja kunnossapidetään jo olemassa olevia tie-

tosysteemejä. Käytännössä kehittämis- ja kunnossapitotyön raja voi olla epäselvä. Kunnossapitoon 

voidaan liittää myös pientä kehittämistä. Systeemityön avuksi on kehitetty useita malleja ja mene-

telmiä. Standardit ja ohjeet ovat laadunvarmistuksen ja työn tuottavuuden kannalta tarpeellisia. 

Yritysten ja organisaatioiden elinehto on dynaamisuus ja muutoskyky ympäristön ja markkinoiden 

luomiin muutoksiin. Tietotekniikan tuleminen ja sen edelleen kehittäminen organisaatiossa on 

edellä olevan määritelmän mukaan systeemityötä. Systeemityön ymmärtäminen on tärkeää nyky-

aikaisen organisaation jokaiselle tietotekniikkaa käyttävälle henkilölle, koska organisaation kehit-

täminen usein koskettaa jokaista työntekijää halusi sitä tai ei. Systeemityö perustuu tarkasti jäsen-
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nettyihin vaiheisiin ja aikatauluun. Yleensä se pitää sisällään esitutkimuksen, määrittelyvaiheen, 

suunnitteluvaiheen, toteutusvaiheen, testausvaiheen, käyttöönoton ja ylläpidon. Esitutkimuk-

sessa selvitetään onko ylipäänsä järkevää lähteä koko projektiin.  

Määrittelyvaiheessa käydään läpi organisaation eri toiminnot ja niiden soveltaminen varsinaiseen 

ohjelmaan. Suunnitteluvaiheessa tehdään ratkaisut lopullisen ohjelman muodosta ja fyysisistä lai-

teratkaisuista. Toteutusvaiheessa tehdään varsinainen ohjelmasovellus. Testausvaiheessa simuloi-

daan ohjelmaa yrittäen löytää mahdolliset ohjelmavirheet. Käyttöönottovaiheessa tehdään lai-

teasennukset, jonka jälkeen ohjelma tuodaan yritykseen ja otetaan käyttöön. Tällöin myös siihen 

on syötetään perustiedot ja henkilöstöä on koulutettu ohjelman käyttämiseen. Ylläpitovaiheessa 

tehdään "takuukorjaukset" ohjelmistoon ja hoidetaan tulevat ohjelmapäivitys.  

Usein systeemityö on organisaation henkilökunnalle "ylimääräinen" työ. Jotta työ saataisiin kunni-

alla läpi, vaatii se kurinalaista ja organisoitua toimintaa. Jo usean kymmenen hengen organisaati-

oissa on järkevä valita systeemityölle projektipäällikkö, päätöksentekovaltaa käyttävä johtoryhmä 

jne. Tällaista tapaa organisoida suurehko kehittämishanke kutsutaan projektityöksi.  

Laitteistot, ohjelmistot ja tietovarastot 

Laitteistot 

Mikrotietokoneiden markkinat Suomessa ovat jakautuneet kahteen päälinjaan: PC/DOS/Windows 

yhteensopivat laitteet ja Apple MacIntosh yhteensopivat laitteet. Se että mikrotietokoneita on 

pääsääntöisesti vain kahta tyyppiä, on kuluttajan etu. Pitkällä aikavälillä tämä mahdollistaa vara-

osien ja laiteajurien saannin myös vuosien päästä. Kun ohjelmisto- ja laitetarjonta on runsaampaa 

tuo se merkittävää hintakilpailua markkinoille. PC-laitteista on tullut lähes standardi yleisyytensä 

vuoksi. 

Oheislaitteita:  

 näyttö (tulostus)  

 näppäimistö (syöttö)  

 hiiri (syöttö)  

 peliohjain (syöttö)  

 viivakoodilukija (syöttö)  

 cd-rom asema  

 lasertulostin (tulostus)  

 mustesuihkutulostin (tulostus)  

 matriisikirjoitin (tulostus) 

 lämpösiirtokirjoitin (tulostus)  

 modeemi / ISDN-kortti  

 skanneri eli kuvanlukija  

 digitaalikamera  
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 äänikortti  

 zip /  optiset-levy -asemat  

Keskusyksikkö 

 

Tietokone tai pelkistetymmin sanottuna keskusyksikkö on ohjel-

moitava, päätehtävänään tietojenkäsittelyä suorittava laite tai lait-

teisto, jonka keskeisimmät osat ovat prosessori eli suoritin ja kes-

kusmuisti. Mikrotietokoneen keskusyksikössä on varsinaisen tieto-

kone, sisältäen:  

 emolevyn  

 keskusmuistin  

 mikroprosessorin (mikrosuoritin)  

 väylän ja lisäkortit  

 apumuistin  

 virtalähteen  

Emolevy eli ”äitikortti” on tietokoneen tärkein osa; sen ympärille koko tietokone on rakennettu. 

Emolevy on tukevasti ruuveilla koteloon kiinnitetty piirilevy-

kokonaisuus, ja sillä sijaitsevat   mm. mikroprosessori, kes-

kusmuisti, väylä, lisäkorttien paikat sekä muu elektroniikka. 

Emolevyn tehtävänä on koko mikrotietokoneen ja siihen liitet-

tyjen lisälaitteiden ohjaaminen.  

Keskusmuisti on tietokoneen työmuistia. Keskusmuistiin 

latautuu koneen käynnistyksessä koneen käyttöjärjestelmä ja 

käyttäjän avaamat ohjelmat, jolloin on mahdollista työskennellä ko-

mentaen tietokonetta näppäimistöllä ja hiirellä (esim. tekstinkäsittelyä). Kes-

kusmuisti on luonteeltaan tilapäismuistia, eli kun koneesta kytketään virta pois, tyhjenee myös 

keskusmuisti. Keskusmuistin määrä ilmoitetaan megatavuissa Mt. Tällä hetkellä mikrojen kes-

kusmuistin määrä yleensä on vähintään 128 Mt, käytännössä mielellään enemmän. Liikaa sitä ei 

voi olla.   

Mikroprosessori on tietokoneen sydän. Mikroprosessorin teho määrää kuinka no-

peasti ohjelmat ja komennot suoritetaan. Mikroprosessoreista on erilaisia malleja 

iän ja tehon mukaan: 8086, 8088, 286, 386, 486, Pentium, Pentium Pro, Intel Ccore 

jne. Jokainen  malli on aikanaan sisältänyt huippuominaisuuksia, kunnes prosesso-

riin on keksitty jokin lisäominaisuus ja on rakennettu uusi parempi malli. Eräs merkittävä parannus 

oli aritmetiikkaprosessorin (matematiikkaprosessori) liittäminen mikroprosessoriin. Tämän omi-

naisuuden ansiosta mm. kuvankäsittely tietokoneella sujui huomattavasti aiempaa nopeammin. 

Mikroprosessorien monipuolisuus on niiden ohjelmoitavuudessa.  

Nykyisin yleisimmissä prosessoreissa on moniydintekniikka, mikä mahdollistaa entistä paremman 

tiedonkäsittelyn ja prosesseiden suorittamisen tehokkaasti jakaen tehtäviä kahden tai useamman 

ytimen välillä, ja tarjoaa näin vakautta käyttöjärjestelmiin. 

Keskusyksikkö avattuna. 

Emolevy. 
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Ohjelmaa vaihtamalla voidaan samalla prosessorilla tehdä lukuisia erilaisia tehtäviä. Prosessorin 

vauhtia säätelee sille viritetty kellotaajuus esim. 200 MHz, 233 MHz, 266 MHz, 300 MHz tai 450 

MHz jne. Nykyisin myytävien prosessoreiden kellotaajuus on 1,5- 3,4 GHz.  Kellotaajuudella tar-

koitetaan sitä, kuinka monta miljoonaa toimitusta mikroprosessori tekee yhden sekunnin aikana. 

Mitä korkeampi kellotaajuus, sitä nopeammin suoritin voi toimia. Kellotaajuus ilmoitetaan mega-

hertzeinä, nykyisin jo gigahertzeinä (MHz. GHz).  

Väylä on tiedon kulkuväylä. Väylän le-

veys kertoo, kuinka monta bittiä rinnak-

kain kulkee suorittimen ja keskusmuistin 

välillä. Mitä leveämpi väylä, sitä nopeam-

min tieto kulkee. Väylän koko ilmaistaan 

biteissä esim. 8, 16, 32 tai 64 bittinen väy-

lä. Väylän liittimiin myös kiinnitetään tar-

vittavat lisäkortit kuten näytönohjain, ää-

nikortti, korttimodeemi, skannerin ohjain-

kortti. Näin siksi, koska oheis-

laitevalmistajilla on laitteissaan erikois-

piirteitä, joita ei kaikkia voi mahduttaa 

emolevylle. Mikrotietokoneen nopeus ei 

ole kiinni vain prosessorista vaan siihen vaikuttaa myös väylän koko, keskusmuistin määrä ja näy-

tönohjaimen ominaisuudet. 

Apumuistilla (oheismuistit, ulkoiset muistit) tarkoitetaan sellaista muistia, joka on erillisellä muis-

tilaitteella ja jonka palveluita keskusyksikkö tarvittaessa käyttää. Nämä muistit säilyttävät tietonsa 

virran sammutuksen jälkeen ja ovat tarkoitetut tiedon pysyvänluonteista säilytystä varten. Apu-

muistiin tallennetaan keskeneräiset ja valmiit työt. Apumuistista myös haetaan aiemmin tehtyjä 

töitä. Kaikki tietokoneeseen asennetut ohjelmat ovat apumuistissa. Apumuistia ovat mm. levyk-

keet, zip-levyt, jaz -levyt, kiintolevyt (kovalevyt), cd-rom -levyt, cd-r -levyt ja nauha-asemat.  

Levykkeet (tai korput) ovat kapasiteetiltaan pieniä, 1,44 megatavua, ja niille tallennetaan tavalli-

sesti vain muutamia kirjeitä ja taulukoita. Voipa vielä nähdä myös pienikapasiteettisiä (720 kilota-

vun) korppuja. Levykeasema oli kuitenkin pitkään yleisin siirrettävän tiedon apumuisti. Uusista 

tietokoneista ei enää levykeasemaa löydy ja ulkoistenkin  levykeasemien käyttäminen on harvi-

naista. 

Zip-levyjen koko on n. 100 – 250 megatavua ja siihen mahtuu jo useita kuvatiedostoja sekä todel-

la monta tekstiasiakirjaa tai taulukkoa. Tämä tekniikka kehitettiin em. levykkeistä. Tekniikkaa 

käytettiin yleisesti 90-luvulla ja sitä kehitettiin  vuoteen 2002 saakka, jolloin sen kehittäminen 

laukkautettiin parempien ja uusien tekniikoiden vuoksi. 

Kiintolevy, kovalevy, umpilevy – rakkaalla lapsella on monta ni-

meä - on massamuisti, jossa sijaitsevat koneelle tallennetut ohjel-

mat ja yleensä myös tallennetut tiedostot. Kiintolevyjä on sekä si-

säisiä ja ulkoisia. Sisäinen kiintolevy on asennettu kiinteästi ruu-

veilla kiinni keskusyksikön sisälle, ulkoinen kiintolevy on erilli-

sessä kotelossaan ja se liitetään joko USB2, USB3- tai FIREWI-

RE-väylään. Sisäinen kiintolevy on usein jaettu moneen osaan, 

esimerkiksi C-asemaksi ja D-asemaksi, C-asemalla sijaitsee yleen-

sä koneen käyttöjärjestelmä (esim. Windows). Kiintolevy on mag-

Väylät kaaviona. 

Avattu kovalevy. 
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neettisuus -periaatteella toimiva tallennusväline, samoin kuin tavalliset levykkeetkin, ja kiintole-

vylle on jo pitkään mahtunut  satoja gatavuja tietoa. Nykyisin jo teratavun tai suuremmat kiintole-

vyt ovat yleisiä. 

Käytännössä jokaisesta koneesta löytyy nykyään polttava DVD–asema. Kaikki ohjelmat ja pelit 

ovat kaupasta ostettaessa DVD:llä tai CD:llä ja DVD-asemaa voi käyttää myös elokuvien katsele-

miseen tai musiikkilevyjen kuunteluun.  

CD-ROM levyjen kapasiteetti on 650 megatavua. CD-ROM levyiltä voi ainoastaan lukea tietoa, 

mutta siellä olevaa tietoa ei voi muokata eikä poistaa. Yhdelle CD-ROM levylle mahtuu kokonai-

nen tietosanakirjasarja tai multimedia esityksiä.  

CD-R -levyt ovat CD-ROM -levyjen kaltaisia ja niille voi itse tallentaa tiedostoja hankkimalla 

erillisen kirjoittavan levyaseman. CD-R-levy on kertaalleen kirjoitettava. Tieto voidaan kirjoittaa 

pienissä osissa, mutta levyn täytyttyä, sitä ei voi kirjoittaa uudelleen. CD-R-levyjä voidaan lukea 

tavallisessa CD-ROM-asemassa. 

CD-RW-levyille puolestaan voi kirjoittaa uudelleen. Kirjoittamiseen käy samanlainen CD-

RW-asema kuin CD-R-levyjenkin kirjoittamiseen.  Ennen käyttöön ottoa CD-RW-levy on alustet-

tava. CD-RW-levyä voidaan käyttää kuin isoa levykettä tai kovalevyä eli tiedostoja voidaan kopi-

oida tai siirtää sille hiirellä raahaamalla. Tällaista CD-RW-levyä ei voi lukea tavallisella CD-ase-

malla. Lukemiseen tarvitaan CD-RW-asema ja vielä sellainen ohjelmakin, jolla levy voidaan alus-

taa tähän toimintatapaan.  

DVD on CD:n kaltainen, mutta sen tallennuskapasiteetti on huomattavasti suurempi. DVD-R-

levylle mahtuu noin 4,7 gigatavua tietoa, DVD-R-DL (Dual Layer)-levylle noin 8,5 gigatavua. 

DVD-levyjä on CD:n tapaan tarjolla on myös RW-levyina, joille pystytään kirjoittamaan tietoa 

uudestaan. DVD-levyjen yhteydessä esiintyy myös "+"- ja "-"-merkit, mitkä viittaavat kahteen, 

osittain yhteensopivaan tekniseen standardiin. Suurin osa DVD-laitteista tukee niitä kumpaakin. 

Nykyään on myös Blu-Ray levyjä joiden tallennuskapasiteetti on  entistä suurempi, jopa 100Gt 

edestä tietoa. 

Nauha-asemat ovat kaikkein suurikapasiteettisimpia ja varmimpia tallennusvälineitä aina 24 giga-

tavuun asti. Nauhalle voidaan ottaa koko kiintolevyn varmuuskopio. Nauhat ovat parhaita myös 

tiedon pitempiaikaista säilytystä varten kuten arkistointiin. Ne ovatkin tarkoitettu lähinnä tiedon 

varmistamiseen. Tietojen tallentaminen nauha-asemalle on hidasta ja lukeminen vielä hitaampaa, 

mutta siitä ei ole olennaista haittaa varmistustehtävässä. 

Ulkoinen Kovalevy 

Kovalevy-tekniikan kehittyessä markkinoille 

ovat ilmestyneet ulkoiset kovalevyt, jotka mah-

dollistavat tietojen tallennuksen ja mukaan otta-

misen entistä suuremmalla tallennuskapasiteetil-

la. Suurimpien koko on samaa luokkaa kuin  si-

säisissä kovalevyissä. Ulkoinen kovalevy on kä-

tevä varmuuskopiointiin mutta myös vaikkapa 

valokuvien, elokuvien ja muusikin tallennukseen. 

 

  

Ulkoinen kovalevy. 
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USB-muistitikku 

USB-muistitikku on Flash-muistiin perustuva pieni kannettava lai-

te, joka liitetään tietokoneen USB-porttiin. USB-muistitikkuun 

voidaan tallentaa tietoja kiintolevyn tapaan. Sen avulla voi helposti 

siirtää tietoja tietokoneesta toiseen. USB-muistitikkujen koko ja 

muoto vaihtelevat. Niihin mahtuu parhaimmillaan useita gigatavu-

ja tietoa. Oikeastaan vasta USB-tikku kykeni ohittamaan levyk-

keen siirrettävänä muistivälineenä. 

SD ja MicroSD-kortit 

SD (SecureDisk) tekniikkoita  hyödynnetään yleisemmin kännyköissä ja digi-kameroissa pienen 

kokonsa vuoksi. Nykyisin käytetään myös MicroSD-kortteja, jotka ovat vielä pienempiä kuin edel-

täjänsä. Näiden tallennuskapasiteetit yltä 16Gt. Markkinoille on myös ilmestynyt SDHC ja SDXC, 

joiden talluskapasiteetti yltää jo teratavuun saakka. Molemmat tekniikat hyödyntävät USB2 ja 

USB3 tekniikkaa kommukoidessaan tietokoneen kanssa. SD-kortin kanssa  tarvitaan  kortinlukija   

tai laite, jonka kanssa tietokone voi kommunikoida kortin kanssa (kännykkä, digi-kamera, jne). 

  

Liitännät 

Tietokoneessa on useita liitäntöjä. Käyttäjä voi tarpeen mukaan hankkia joitakin lisäliitäntöjä. 

PC-mikron peruskokoonpanossa on yleensä ainakin seuraavat liitännät: 

 sarjaliitäntä (COM1 ja COM2) 

 rinnakkaisliitäntä (LPT1) 

 näppäimistöliitäntä 

 näyttöliitäntä 

 USB-liitäntä 

Lisäksi koneessa voi olla esimerkiksi peliohjainliitäntä ja erillinen 

PS/2-hiiriliitäntä Sarjaliitännän (COM, Serial port) kautta tieto siir- re-

tään sarjamuodossa eli yhtä johdinta pitkin bitti peräkkäin. tän-

tää käytetään mm. hiiren ja ulkoisen modeemin kytkemiseen tietoko-

neeseen. 

Erilaisia liitäntö-

jä. 
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Rinnakkaisliitäntää (LPT, Parallel port) sanotaan joskus kirjoitinportiksi, koska sitä yleensä käy-

tetään kirjoittimen kytkemiseen tietokoneeseen. Rinnakkaisliitännän kautta tieto siirretään kahdek-

san bittiä rinnakkain eli tavu kerrallaan; siksi rinnakkaisliitäntä on nopeampi kuin sarjaliitäntä. 

Rinnakkaisliitäntä on nykyisistä koneista jo jäänyt pois, eikä useimmissa kirjoittimissakaan enää 

ole rinnakkaisliitäntää vaan se on korvattu USB-littännällä. 

Näppäimistöliitäntä on joko 5-napainen pyöreä tai pienempi 6-napainen PS/2-liitin. Vanhoissa 

koneissa käytettiin tätä liitäntää, välillä 5-napainen oli yleinen, mutta nykyisissä koneissa on taas 

siirrytty käyttämään PS/2-liitintä. Samoin hiiren liitännässä. 

IDE-liitäntä on tyypillisesti PC-mikroissa käytetty kovalevyjen ja CD-ROM-asemien kytkemi-

seen käytetty liitäntä. Pentium mikroissa IDE-liittimiä on kaksi: Primary- ja Secondary-IDE. 

Kumpaiseenkin voidaan liittää kaksi kiintolevyä, jos BIOS vain tukee neljää kiintolevyä. Nykyisin 

on siirrytty käyttämään SATA-liitäntää.  

SATA on uusin liitäntätyyppi, jossa tiedonsiirto on sarjamuotoista. Sarjaliitännän nopeus korvaa 

rinnakkaisten linjojen määrän. SATA-liitännän etuja IDE:en nähden ovat myös kapeammat kaape-

lit ja pienemmät liittimet, jotka vievät vähemmän tilaa tietokoneen kotelossa ja emolevyllä. 

SCSI-liitäntä (Small Computer System Inface)  antaa mahdollisuuden kahdeksan oheislaitteen liit-

tämisen tietokoneeseen. Yksi laitteista tosin on liitäntäkortti eli varsinaisia oheislaitteita voi olla 

seitsemän. Liitäntää käytetään sisäisten kiintolevyjen ja ulkoisten SCSI-oheislaitteiden liittämi-

seen. 

USB-liitäntä (Universal Serial Bus) on nykyisin ohittanut  SCSI-liitännä.  USB-liitäntään voi 

maksimissaan liittää 127 laitetta.  

PCMCIA- eli PC CARD-liitäntää käytetään kannettavissa tietokoneissa. PCMCIA-laite on luot-

tokortin kokoinen, muutaman millimetrin vahvuinen kortti, joka työnnetään mikrossa olevasta au-

kosta sisään, minkä jälkeen kortti on toimintavalmis.  

Pöytäkone - matkamikro - älykortti – supertietokone 

Tavallisen mikrotietokoneen kokoonpano kotikäyttäjälle si-

sältää vähintään keskusyksikön, näytön, näppäimistön, hii-

ren ja käyttöjärjestelmän (esim. Windows 7). Jotta koneesta 

saisi enemmän irti, hankitaan siihen tavallisesti myös kirjoitin 

paperitulosteita varten, modeemi tietoliikenneyhteyksiä (pank-

kiyhteys, internet, sähköposti) varten, äänikortti ja DVD-asema 

multimedia ominaisuuksia varten ja ehkäpä kuvanlukija (skan-

neri) valokuvien tallentamista varten. Mikäli tietokone tulee 

peli käyttöön, on multimediavarustus lähes välttämätön ja pe-

liohjain (joystick) toimintapelejä varten. 

Käytännössä äänikortti, DVD-asema ja verkkokortti sisältyvät 

nykykoneiden de facto oletusvarustukseen. 

Palvelintietokone 

Palvelintietokone on tavallinen mikrotietokone, joka lähiverkossa toimii yhteiskäyttöisten ohjel-

mien varastona. Palvelinkoneelta ohjelmat käynnistetään verkon muilta koneilta käsin, jolloin kai-

Tietokonelaitteisto. 
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kille työasemille ei tarvitse ohjelmaa erikseen asentaa ja ylläpitää. Palvelinkone voi toimia myös 

verkkoon asennettujen kirjoittimien ohjauspalvelimena. 

Kannettavat tietokoneet 

Ihmisten liikkuvuus ja tietojenkäsittelyn tarve "maastossa" on ajanut 

tietokonevalmistajia kannettavien ja verkkovirrasta riippumattomien 

laitteiden valmistukseen.  

Tavallisesti kannettavat tietokoneet (matkamikrot) ovat käytännössä 

vastaavan suorittimen omaavia pöytämalleja hieman hitaampia, niissä 

on ahtaampi näppäimistö ja kuvaruutu on pienempi ja heikkolaatui-

sempi. Nämä puutteet kuitenkin korvaa koneen keveys ja liikutelta-

vuus paikasta toiseen. Matkamikrot toimivat sekä verkkovirralla että 

akkukäyttöisesti. Tosin akkujen virta riittää parhaimmillaan vain muu-

taman tunnin ilman latausta. 

Toimikortti eli älykortti 

Älykortiksi eli toimikortiksi luokitellaan hyvin pieneen koteloon pakattu mukana kuljetettava 

mikrosiru, jossa on muistia sekä suoritin, jossa ajetaan ohjelmistoa. Lisäksi korteilla on jokin keino 

kommunikoida ulkomaailmaan muiden järjestelmän osapuolten kanssa. Erilaisten älykorttien mää-

rä kasvaa hyvin nopeasti, samaa vauhtia uusien sovellusten ja yhä kehittyneempien korttityyppien 

kanssa. 

Toimikortin sovelluskohteita on lukuisia ja monessa tapauksessa ne liittyvät rahankäyttöön. Toimi-

kortti on ohjelmoitavissa ja sen väärentäminen miltei mahdotonta, näin se soveltuu hyvin puhe-

linmaksukortiksi, bussimaksuun, elektronisena käteisenä kaupassa, pysäköintimaksuvälineenä, 

työpaikalla kulunvalvonnassa ja elektronisissa laitteissa estämään varkauksia. Eri ministeriöt 

Suomessa ovat kaavailleet toimikortista myös elektronista henkilötodistusta. Virastoissa juokse-

minen vähenisi, kun toimikortin avulla voisi luotettavasti asioida tietoverkkoja pitkin eri virastois-

sa. 

Supertietokone 

Supertietokoneen muistuttavat varsin 

vähän mikrotietokonetta. Jo pelkästään 

niiden ulkoinen rakenne muistuttaa 

enemmän suurta lieriötä kuin tietokonet-

ta. Supertietokoneita käytetään mm. var-

sin monimutkaisten sääennuste mallien 

laskemisessa, puolustusteollisuudessa, elo-

kuvateollisuudessa ja tieteellisessä tut-

kimustyössä. Yhtä supertietokonetta saat-

taa käyttää kymmenet eri käyttäjät. Su-

pertietokoneessa on yleensä useita rin-

nakkaisia laskentaprosessoreita (vrt. mik-

rotietokoneen 1 mikroprosessori). Cray 

on eräs supertietokonemerkki. 

Kannettava tietokone. 

Cray-merkkinen supertietokone. 
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Oheislaitteet 

Näyttö 

Näyttöruudut ja näytönohjaimet ovat nykyään kaikki Super-VGA tasoa. Tämä mahdollistaa ku-

vapisteiden määräksi (resoluutio) jopa 1600x1200 (leveys x korkeus) ja toistettavien värien määrä 

voi olla miljoonia erilaisia. Uudet näyttötyypit eivät myöskään välky, koska niiden virkistystaajuus 

on parhaimmillaan 100 MHz.  

 CGA = Color Graphics Adapter  

 EGA = Enhanced Graphics Adapter  

 SVGA = Super Video Graphics Adapter 

CGA ja EGA näyttöjä ei enää ole normaalikäytössä. VGA tasoon sen sijaan törmää, koska esimer-

kiksi Windows on asennuksen jälkeen tuolla tasolla.   

Näytönohjaimen muistin määrä asettaa rajan grafiikkanäytön resoluutiolle ja värien määrälle. Vä-

rien määrän ollessa 256, tarvitaan jokaisen kuvapisteen esittämiseen 8 bittiä eli yksi tavu. 

1024x768 pisteen resoluutio vaatii tällöin megatavun näyttömuistin.  

LCD-näytöt eli litteät näytöt ovat nykyisin pääsääntöisesti korvanneet kuvaputki- eli CRT-näytöt. 

LCD-näytöt ovat huomattavasti kevyempiä ja ohuempia kuin kookkaat CRT-näytöt, jotka sisältä-

vät raskaita lasiputkia. LCD-näyttöjen muoto- ja kokovalikoima on lisäksi huomattavasti CRT-

näyttöjä laajempi, mutta CRT-näytöjä on edelleen saatavissa. 

Kirjoittimia on pääsääntöisesti kolmenlaisia:  

 matriisikirjoitin  

 laserkirjoitin  

 mustesuihkukirjoitin  

Matriisikirjoitin toimii kirjoituspään (9 tai 24 neulainen) ja värinauhan avulla, muistuttaen taval-

lista kirjoituskonetta.  

Matriisikirjoitin on hyvä jatkolomakkeiden- ja monikerroslomakkeiden tulostuksessa. Matriisikir-

joittimen tulostusjälki on karkea ja ääni voi olla häiritsevä.  

Laserkirjoitin toimii kopiokoneen tekniikalla, perustuen värijauheeseen, staattiseen sähköön ja 

lämpöön. Lasertulostin tulostaa tarkasti ja kirjaimet ovat täyteläisiä ja teksti on arkistointikelpoista.  

Mustesuihkukirjoitin käyttää tulostuksessa värinesteitä, joka ohjattujen suuttimien kautta suihku-

tetaan paperille.  

Mustesuihkukirjoittimet ovat nykyään   moniväritulostimia ja tulostusjälki vastaa lasertulostimen 

tarkkuutta. Kaikkien mustesuihkutulostimien valmistajat eivät lupaa arkistointikelpoisuutta tulos-

tusdokumenteille.  

Arkkitehti ja suunnittelutoimistot käyttävät tulosteissaan piirturia, joka voi tulostaa monta kertaa 

suuremmalle paperille kuin A4 koko. Paperi tulostuu usein myös rullalta eikä arkkeina. 

Modeemi toimii puhelinlinjojen avulla kahden tietokoneen välisen tietoliikenneyhteyden rakenta-

jana. Jotta yhteys syntyisi, pitää molemmissa tietokoneissa olla modeemi. Modeemi muuttaa tie-
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tokoneen digitaalisen tiedon äänitaajuudelle (moduloi) ja vastaanottavan tietokoneen modeemi 

muuttaa äänen takaisin digitaaliseksi (demoduloi).  

Äänikortin avulla voidaan muuttaa ääntä digitaaliseen muotoon ja tallentaa tai muokata sitä jäl-

keenpäin. Säveltäjät ja sovittajat käyttävät äänikortilla varustettua tietokonetta musiikinteko-

ohjelman kautta ja kykenevät näin kokoamaan vaikkapa kokonaisen orkesterin eri soitto ja laulu-

raidoista.  

Kuvanlukija tekee tavallisesta kuvasta digitaalisen kartan (bittikartan), joka on kuvankäsittelyoh-

jelmassa tarkasteltavissa saman näköisenä kuin paperilla. Tällaista digitaalista kuvaa voi jälkeen-

päin muokata. Tekstintunnistusohjelmat kykenevät erottelemaan skannatusta painotekstistä kirjain-

ten ääriviivat ja näin kuvamuotoisesta tekstistä saa muokattavaa ja talletettavaa tekstiä ilman uu-

delleen kirjoitusta. 

 Kuvanlukijoita on ainakin kolmenlaisia:  

 tasoskannereita  

 käsiskannereita  

 rumpuskannereita  

Tasoskannerit ovat tavallisimpia ja ne vievät pöydältä melkoisen tilan. Tällainen pöytäskanneri 

on kuin kopiokone, jonka kannen alle luettava paperi sijoitetaan skannausta varten.  

Käsiskanneri on kädessä pidettävä ja kädellä ohjattava skanneri, jolla pyyhkäistään luettavan pa-

perin päältä. Tämä vaatii käyttäjältä tasaista ja suoraa käden liikettä. Rumpuskannerit ovat tavalli-

sempia kirjapainojen ja lehtitalojen kuvankäsittelyssä. Siinä luettava kuva kiinnitetään rummun 

ympärille, joka skannatessa sitten pyörii ja jota skannerin lukupää lukee.  

Rumpuskanneri on varsin kallis, mutta tuottaa erinomaisen lukujäljen.  

Tiedon palaset 

Tietokoneen perimmäinen kyky havaita eroavaisuuksia perustuu kahteen vaihtoehtoon: virta 

pois päältä ja virta päällä. Tätä tilaa symbolisoidaan ihmiselle nollalla ja ykkösellä. Kaikki nume-

rot, kirjaimet ja merkit johdetaan tietokoneelle kahdeksasta nollien ja ykkösten yhdistelmästä. 

Esim. numero 1 on koodattu tietokoneelle muotoon 00110001. Tällaista lukujärjestelmää missä 

käytetään vain kahta numeroa, kutsutaan kaksikanta - eli binäärijärjestelmäksi. Ihmiselle tutum-

man järjestelmän (kymmenlukujärjestelmä 0,1,2,3,...,9) muuttaminen binäärijärjestelmäksi vaatii-

kin melkoisen määrän nollia ja ykkösiä. Vastaavasti kaikille aakkosille ja muille erikoismerkeille 

on vastaavat koodaukset nollista ja ykkösistä. Kaiken kaikkiaan numerot, kirjaimet ja erikoismer-

kit mukaan lukien muodostuu siitä 256 merkin järjestelmä jota kutsutaan ASCII -merkistöksi. 

Sanastoa 

BITTI (Bit) 

 Bitti on tietokoneen pienin ymmär-

rettävä muoto ja se on joko 1 tai 0 

TAVU (Byte) 

 Tavu on mittayksikkö ja koostuu kah-

deksasta bitistä eli numerosarja 
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01001110 on yksi tavu. Esim. yksi kirjain tai numero 'painaa' yhden tavun. - lyhenne t 

 Kilotavu on 1024 tavua - lyhenne Kt 

 Megatavu on 1024*1024 tavua (= 1 048 576 tavua) (esim. 1 048 576 kirjainta tai numeroa tai 

merkkiä) -lyhenne Mt 

MERKKI 

 Merkki voi olla yksi numero, kirjain tai erikoismerkki. Merkin koko on yksi tavu 

TIETOKENTTÄ 

 Tietokoneohjelmassa tiedon pienin tallennuspaikka. Esim. henkilötiedot voidaan jakaa useaan 

erilliseen kenttään: Matti, Meikäläinen, 30, Mies, Vammala 

TIETUE 

 Tietokenttien yksi rivi, esim. jonkun ihmisen henkilötiedot 

TIEDOSTO (File) 

 Informaation (tekstin, kuvan, äänen, ohjelman) yksilöity digitaalinen muoto, joka on nimetty 

(esim. 'OPPAAT.DOC') ja jonka koko ilmaistaan tavuina (esim. 1 tavu, 2 kilotavua, 5 megata-

vua jne.). Tiedoston nimen kolme viimeistä kirjainta kertovat tiedoston tyypin, eli onko tiedos-

to kuvatiedosto (.bmp .eps .cdr) vai tekstitiedosto (.doc .txt .wri). Tiedostotyyppejä on satoja 

erilaisia 

TIETOKANTA 

 Useita toisiinsa kytkentöjä sisältävien tiedostojen looginen kokonaisuus 

HAKEMISTO (Directory) 

 Tiedoston tai tiedostojen nimetty erillinen sijaintipaikka (=kansio Win95:ssa) 

Hajautettu tietojenkäsittely 

Tietotekniikan 60- ja 70 -luvuilla kehityssuunta organisaatioissa oli keskitetty tiedonhallinta. Tämä 

tarkoitti suuria keskustietokoneita, joihin oltiin useilla "tyhmillä" päätteillä yhteydessä jopa eri 

puolelta maata. Edelleenkin tämä malli on käytössä ja palvelee hyvin siellä minne se soveltuu. Täl-

lä mallilla voidaan saavutetaan kustannusetuja kun ohjelmat ja tietokoneet on keskitetty, jolloin 

huolto on halvempaa, vaikkakaan ei aina. Toisaalta tämä malli ei anna joustoa nykyajan tiedonkä-

sittelytarpeisiin jotka ovat monesti ratkaistavissa vain paikallisesti. Kehitys suuntautui 80 -luvulla 

yhä enemmän hajautettuihin tietojärjestelmiin. Tiedonkäsittelyn tarve kasvoi, löytyi uusia paikalli-

sia erikoistarpeita, joita ei voitu keskusjohtoiseen tietojenkäsittelyyn soveltaa. Usein oli tuottavam-

paa käsitellä tieto siellä missä se syntyi, kuin kuljettaa sitä puhelinlinjoja pitkin paikkakunnalta toi-

selle. Mikrotietokoneiden hintojen tullessa koko ajan alaspäin, oli lopputuloksena 80 - ja 90 –lu-

vuilla yleistyneet henkilökohtaiset tietokoneet ja näistä rakennetut lähiverkot. Tämän kehityksen 

seurauksena muodostunutta tapaa käsitellä tietoa, kutsutaan hajautetuksi tietojenkäsittelyksi. 

Tietokoneohjelmat 

Tietokone on laite, jolla on mahdollista käsitellä, muokata, tallentaa ja tulostaa tietoa (dataa). Au-

tomaattinen tietojenkäsittely muodostuu laitteistosta ja ohjelmistoista. 

Ohjelma on joukko toimintaohjeita eli käskyjä, jotka tietokoneen suoritin toteuttaa hyvin nopeasti. 

Ohjelman toimintaperiaatetta voi verrata vaikkapa piparkakkureseptiin; reseptiä vaihe vaiheelta 
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(”käsky käskyltä”) seuraamalla valmistuu pipperi. Piparkakkureseptin tai tietokoneohjelman sisäl-

tämää toimintaohjeluetteloa kutsutaan algoritmiksi.  

Tietokoneohjelmien luokittelu 

Tietokoneohjelmat voidaan luokitella varusohjelmiin, työväli-

neohjelmiin ja valmisohjelmiin.  

Varusohjelmat (system software) ovat tietokonelaitteiden tarvit-

semia ohjaus- ja apuohjelmia, jotka mahdollistavat muiden oh-

jelmien käytön. Varusohjelmien tarkoituksena on tehdä atk-

järjestelmistä vaivaton apuväline. Peruskäyttäjä ei tavallisesti ole 

varusohjelmien kanssa tekemisissä lukuun ottamatta käyt-

töjärjestelmä- ja käyttöliittymäohjelmia, kuten Windows. Mik-

rotukihenkilöille, ohjelmoijille ja systeemisuunnittelijoille ne ovat 

sitäkin tutumpia. 

Toimiakseen tietokone tarvitsee varusohjelmista tärkeimmän, 

käyttöjärjestelmän (operating system). Käyttöjärjestelmä on tie-

tokoneen ohjausohjelmien muodostama kokonaisuus, jonka väli-

tyksellä muut ohjelmat voivat käyttää tietokonetta. Käyttö-

järjestelmä tehostaa ja helpottaa tietokoneen käyttöä. 

Ohjelmat 

Käyttöjärjestelmä on yleensä ensimmäinen ohjelma, joka asen-

netaan tietokoneeseen. Tavallisesti se asennetaan CD-levyltä ko-

neen kiintolevylle, jonne se myös jätetään pysyvästi. 

Käyttöjärjestelmän voi ladata tietokoneeseen myös levykkeeltä, 

jos koneessa ei ole kiintolevyä tai kiintolevy ei ole kunnossa. Tä-

mä koskee lähinnä MS-DOS käyttöjärjestelmää. Vikatilanteessa 

koneen voi kyllä nykyisilläkin käyttöjärjestelmillä käynnistää le-

vykkeeltä. Käyttöjärjestelmä on ohjelma, joka ohjaa ja valvoo ko-

ko tietokoneen ja oheislaitteiden toimintaa. Käyttöjärjestelmiä ovat mm. MS-DOS, (WINDOWS 

95),WINDOWS 98, OS/2, Unix, VAX, AS-400. Nämäkin käyttöjärjestelmät ovat edelleen käytös-

sä, mutta Windowsin uudempia versioita ovat Windows 2000 ja Windows XP. Joka kerta kun tie-

tokone käynnistetään, etsii tietokone kiintolevylle asennetun käyttöjärjestelmän ja lataa sen koneen 

keskusmuistiin, eli käyttöjärjestelmä on ladattuna keskusmuistissa koko sen ajan kun kone on 

käynnissä. 

Applen ja Windowsin käyttöliittymiä kutsutaan graafisiksi käyttöliittymiksi. Ero vanhaan merk-

kipohjaiseen liittymään näkyy ruudulle tulevan tiedon valokuvamaisessa ulkoasussa. Merkkipoh-

jaisessa järjestelmässä näyttöruudulle mahtui vain määrätty määrä merkkejä (256 kpl) muutamassa 

eri värissä. Näiden merkkien avulla ohjelmien ulkoasu vaikutti melko aneemiselta. Myöskään ku-

via ei voinut näyttää tässä merkkipohjaisessa tilassa, vaan ohjelmiin (esim. tekstinkäsittelyyn) piti 

rakentaa tilapäisiä ratkaisuja kuvien näyttämistä varten. Graafinen käyttöliittymä vapautti käyttä-

jän merkkisidonnaisesta näyttöruudun käytöstä ja mahdollisti erikokoisten kirjainten, piirrosten ja 

kuvien samanaikaisen esittämisen. Myös hiiren käyttö tuli tavalliseksi, kun ohjelmissa keksittiin 

käyttää painikkeita ja muokattavia ikkunoita tiedon käsittelyyn. Runsas värien käyttö tuli myös 

mahdolliseksi ja kuvaruudusta tuli "luonnollisemman" näköinen. 

Varusohjelmat 

Käyttöjärjestelmät 

 DOS 

 Unix 

 Windows 

 Linux 

Käyttöliittymäohjelmistot 

 Windows 3.x 

Ohjelmointikielten kääntä-

jät 

Apuohjelmat 

 Virustorjunta 

 Levynkorjaus 

 Diagnostiikka 

 Varmuuskopiointi 

 pakkaus/purku 
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Ohjelmien yhteensopivuus (yhteentoimivuus) määräytyy konetyypin perusteella. Mikrotietoko-

neissa tämä tarkoittaa PC-windows yhteensopivat tai Apple MacIntosh yhteensopivat ohjelmat. 

Käytännössä on Microsoft (ko. ohjelman valmistaja) joutunut tekemään sekä Windows -version et-

tä Apple -version monista ohjelmistaan, sillä koneiden erilaiset ominaisuudet estävät asennuksen 

yhdellä ja samalla versiolla ja samaa ohjelmaa halutaan käyttää kummassakin järjestelmässä. 

Ohjelmatyypit 

Luonteeltaan tietokoneohjelmat voidaan karkeasti jakaa kolmeen tyyppiin:  

1. varusohjelmat 

2. sovellusohjelmat 

3. työvälineohjelmat 

Varusohjelmat on käsitelty jo edellä. Sovellusohjelmat toimivat vain määrättyä tarkoitusta var-

ten, kuten kirjanpitoa, reskontranhoitoa, palkanlaskentaa, myyntitilausten kirjaus, varastokirjanpi-

to, pankkiyhteysohjelma jne. Sovellusohjelmat ovat myös usein "räätälöity" erityistarpeita silmäl-

läpitäen.  

Työvälineohjelmat ovat taas vapaamuotoisempia ohjelmia, joilla työtehtävä ei ole ennalta määrät-

ty. Tällaisia ohjelmia ovat mm. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, julkaisuohjelmat, grafiikkaoh-

jelmat, CAD-suunnitteluohjelmat, kortisto-ohjelmat, tietokantaohjelmat ja internet selainohjelmat.  

Tekstinkäsittely on useimmille työvälineohjelmien käyttäjille tärkein ohjelma. Kirjoituskonee-

seen verrattuna se tuokin lyömättömiä etuja. Tekstiä voi korjailla, jättää kesken ja tallentaa, tulos-

taa vasta kun kaikki on oikein, käyttää uudelleen, kokonaisia kappaleita siirtää helposti paikasta 

toiseen, tavuttaa automaattisesti, oikolukea automaattisesti (etsii kirjoitusvirheet ja ehdottaa oikeaa 

sanaa) ja paljon muuta. 

Taulukkolaskentaohjelmat olivat syntyessään 70 -luvulla varsinkin pörssimeklarien suosiossa. 

Taulukkoon voidaan havainnollisesti rakentaa toinen toisiinsa vaikuttavia laskentamalleja simuloi-

da silmänräpäyksessä eri vaihtoehtoja. Taulukkolaskentaohjelma on nykyään varsinkin taloushal-

linnon suosiossa budjetoinnissa ja kuukausiraportoinnissa. Voipa sillä rakentaa vaatimattoman las-

kutussovelluksenkin.  

Julkaisuohjelmat muistuttavat tekstinkäsittelyohjelmia, mutta sisältävät lehtien ja kirjojen tekoon 

välttämättömiä lisäominaisuuksia, kuten kuvankäsittelyyn, palstojen suunnitteluun, taittoon ja si-

vujen hallintaan liittyviä ominaisuuksia.  

Grafiikkaohjelmat ovat tavallisesti erikoistuneet joko kuvankäsittelyyn (pikseligrafiikka) tai vek-

torigrafiikkaan (ääriviivoin rajatut kuvat, joissa voi olla myös värejä ja jotka rakentuvat matemaat-

tisten vektoriarvojen pohjalta). Grafiikkaohjelmilla on voitu kuvankäsittelyn prosesseja nopeuttaa 

merkittävästi etenkin graafisessa teollisuudessa (kirjapainot, lehtikustantamot ja mainostoimistot). 

Tietokanta- ja kortisto-ohjelmat kuuluvat ehkä kaikkein "tehokkaimpiin" ohjelmiin mitä tieto-

koneella voidaan käsitellä, ainakin jos sitä mitataan hajanaisen tiedon järjestämisessä. Tietokanta-

ohjelmien perusominaisuuksiin kuuluu tehokkaat kyselyominaisuudet ja nopeat hakurakenteet. 

Tietokantaohjelmien varaan rakennetaan rekistereitä kuten: väestörekisterit, ajoneuvorekisterit, 

yritysten tilaus, tuote ja asiarekisterit jne. 
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Työvälineohjelmiin kuuluu myös monitoimiohjelmat. Tällöin yhden ohjelman ostamalla saakin 

ryppään erilaisia ohjelmia. Tällaisissa ohjelmissa on usein mukana tekstinkäsittely, taulukkolasken-

ta, kortisto ja tietoliikenneominaisuuksia. Hinnaltaan nämä ohjelmat ovat usein edullisia, mikä 

puolestaan näkyy myös vaatimattomampina ominaisuuksina varsinaisiin toimistojärjestelmiin ver-

rattuna. Markkinoilla olevista tuotteesta mm. MS Works , Claris Works ovat tällaisia monitoi-

miohjelmia 

Toimistopaketit  sisältävät keskeisemmät työvälineohjelmat;  tekstinkäsittely- taulukkolaskenta- 

ja esitysgrafiikkaohjelmat sekä erilaisista lisä- tai apuohjelmista muodostettuja kokonaisuuksia. 

Toimistopaketeille ominaista on, että niihin kuuluvat ohjelmat ovat ulkonaisesti yhdenmukaisia ja 

niiden välinen tiedonsiirto on vaivatonta. Ehkä tunnetuin toimistopaketti on Microsoft Office. 

Tiedostojen hallinta 

Käyttäjällä on tavallisesti vapaa pääsy kaikkiin tietokoneellaan oleviin tietoihin. Tämä mahdolli-

suus lisätä, muuttaa ja hävittää tietoa edellyttää käyttäjältä huolellista tiedostojen käsittelyä, jotta 

vahinkoja ei pääsisi syntymään. 

Tiedostokansiot 

Kiintolevylle mahtuu tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia eri tiedostoja. Tällaiselle määrälle tietoa 

on pakko löytää jokin järkevä ryhmittely järjestyksen ja tiedostojen etsimisen vuoksi. Jotta kaikki 

tiedostot eivät olisi yhdessä ja samassa paikassa, on levykkeille ja kiintolevyille mahdollisuus ra-

kentaa kansioita (hakemistoja). Kansioiden ylintä tasoa ei kutsuta kansioksi, vaan juureksi. Levy-

aseman kansiorakenne on puumainen, oksien haarautuessa toisista oksista ja niistä taas puolestaan 

uusia oksia jne. Kansioille annetaan yleensä nimet niihin sijoitettujen tiedostojen mukaan, kuten 

kirjeet, kuvat, taulukot, asiakkaat jne.  

Varmuuskopiointi 

Yleisin väline varmuuskopioita varten on levyke. Nykyään sen heikkoutena kuitenkin on vähäinen 

kapasiteetti ja zip ja jaz -tyyppiset levyt syrjäyttänevät levykkeen ajan mittaan. Levykkeelle kui-

tenkin mahtuu useimmissa tapauksissa ainakin yksi tai muutama tiedosto, joten se soveltuu pienten 

määrien varmuuskopiointiin. Käyttöjärjestelmän apuohjelmissa on myös pelkkään levykekopioin-

tiin erikoistuneita ohjelmia. Tällöin tietokone ottaa muistiinsa tiedot koko levystä ja kopioi ne seu-

raavalle levykkeelle. Levykkeen tietojen tahattoman hävittämisen voi estää avaamalla molemmat 

levykkeen kirjoitussuoja-aukot. Mikäli toinen aukoista on kiinni, on levykkeen tiedostoja mahdol-

lisuus muuttaa tai poistaa. Tavallisesti levykettä pidetään juuri viimeksi mainitussa asennossa. 

Kiintolevyllä vastaava toimenpidettä ei voi tehdä. Levykkeet tulisi säilyttää kuivassa ja pölytiiviis-

sä paikassa. Magneettinen vaikutus pitäisi myös eliminoida levykkeiden läheisyydestä. Levykkeitä 

varten myydään erityisiä säilytyslaatikoita. Levykkeen paperietikettiin kannatta kirjoittaa mitä tie-

toja levyke sisältää.  

Kiintolevyn kopioiminen levykkeille on periaatteessa täysin mahdollista, mutta aivan liian aikaa ja 

levykkeitä vievää puuhaa. Paras tapa koko kiintolevyn kopioimisessa on kopioida se joko tieto-

nauhalle tai toiselle vähintään yhtä suurelle kiintolevylle. Myös jaz -levy voi riittää pienten kiinto-

levyjen varmuuskopiointiin. Varmuuskopiot tulee säilyttää paloturvallisessa paikassa ja yksi kap-

pale olisi hyvä olla vaikkapa pankin tallelokerossa, kuitenkin silloin tällöin uudempaan vaihtaen.  
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Tietoturva 

Tiedon haltijan ikuisuusongelma on, miten estää tiedon häviäminen tahattomasti tai tahallisesti tai 

miten estää tiedon luvaton käyttö. Riskitekijöitä on sekä inhimillisiä että teknisiä häiriöitä. Tieto-

järjestelmään voidaan murtautua ja varastaa tai käyttää luvatta järjestelmä sisältämiä tietoja. Va-

rastamiseen sisältyy myös itse laitteen, esimerkiksi kannettavan mikron varastaminen. 

Luonnonilmiöt ja niiden aiheuttamat tuhot voivat hävittää tiedon tai vaikeuttaa tiedon laillistenkin 

haltijoiden pääsyä niihin. Inhimillisiä riskejä vastaan voi yleensä suojautua erilaisin tietoteknisin 

menetelmin. Suojautuminen teknisiltä häiriöiltä, esimerkiksi ukonilmalta, merkitsee jännitteen ta-

sauslaitteita (UPS) tai tietojärjestelmän alasajoa. 

Jos virtakatkos sattuu tiedostoa käsiteltäessä, menetetään vähintäänkin se tieto, jota ei vielä oltu 

tallennettu. Mahdollista on sekin, että koko käsiteltävä tiedosto muuttuu kokonaan käyttökelvot-

tomaksi. Myös jotkin järjestelmän tarvitsemat tiedostot,  jotka olivat avoimina sähkökatkoksen ai-

kana, saattavat vaurioitua. Käyttöjärjestelmät osaavat korjata automaattisesti useimmat vaurioitu-

neista tiedostoista, mutta korjaustoiminto ei ole täydellinen. Pahimmassa tapauksessa järjestelmän 

osia on asennettava uudelleen ja käsiteltävänä ollut tiedosto on tuhoutunut. 

Kaikkia riskejä ei koskaan kyetä täydellisesti poistamaan. Organisaatioille on kuitenkin tärkeää va-

rautua tietovaraston käytön häiriöihin, mikä merkitsee riskien kartoittamista ja niiden hallintaa.  

Tietoturvaa ei voi ostaa kaupasta 

Kaikissa yrityksissä on tietoja, jotka vääriin käsiin joutuessaan aiheuttavat yrityksille vahinkoa. 

Joskus vähäisenkin tuntuinen tiedonjyvänen, vaikkapa yksi autopuhelimen hands free –kaiutti-

mesta sivullisen korviin kantautunut lause voi ratkaista tarjouskilpailun kilpailijan hyväksi. 

Nykymaailman verkkoistuneet ja kehittyneet atk-järjestelmät suorastaan tyrkyttävät massoittain 

hyödyllistä, luottamuksellista tietoa halukkaille. Mikäpä sen helpompaa kuin esimerkiksi lähiverk-

kojen kuuntelu sopivalla ohjelmistolla. Erilaisten palvelujen tarjoaminen ulkomaailmaan edellyttää 

reiän poraamista turvajärjestelyihin; samaa reikää voivat sitten käyttää sekä rehelliset että rikolli-

set. 

Verkkoanalysaattorilla häärivä tiedonhankinnan ammattilainen on sata kertaa tehokkaampi kuin 

jännitysfilmien asiakirjoja valokuvaava agentti. 

Edelleen hyvä tietojenhankintakeino kulkee englanninkielisellä nimellä social engineering. Tämä 

tarkoittaa ihmisten huijaamista eri tavoin, esimerkiksi kävelemällä vaakuttavin elein yritykseen si-

sään tietoliikenneasentajan haalarissa. 

Tietoturvan 80/20-säännön mukaan 80 prosenttia hyökkäyksistä tulee organisaation sisältä. Tietoja 

kerää ja myy firman oma työntekijä: väärin ymmärretty propellihattu, turhautunut myyntitykki tai 

ylivelkaantunut sihteeri. Tällaisia hyökkäyksiä vastaan ei kyetä taistelemaan palomuureilla, vaan 

toimintaprosessien tarkkailulla ja järjestelmien valvonnalla. 

Käytä tervettä järkeä 

Tietoturvan kohtuulliselle tasolle saamiseksi ei aina heti kannata palkata kallista konsulttia. Ter-

veellä talonpoikaisjärjellä pääsee jo pitkälle: tarvitaan järjestelmällinen riskien kartoitus ja jalat 

maan pinnalla pitäen oikein mitoitetut toimenpiteet uhkien torjuntaan. 

 



Tietotekniikan perusteet      

 

 

© Matti Vuorikoski 2005                30 

Yleensä asiaa lähestytään arvioimalla ne kustannukset, jotka vahingosta aiheutuvat ja todennäköi-

syys, jolla riski muuttuu vahingoksi.  

Ihmiset tietoturvan heikoin lenkki 

Usein kaikkein tärkein ja vaikein pala on työntekijöiden asenteet. Jos motivaatio tietoturvasta huo-

lehtimiseen puuttuu, turvainvestoinnit valuvat hukkaan. Tietoturvaa ei voi ostaa valmiina kaupasta. 

Tietokone on hyvin turvallinen, jos se suljetaan kassakaappiin ja avain heitetään Tammerkoskeen. 

Käyttö tosin on hieman hankalaa.  

Julkista Internet -verkkoa voidaan käyttää melko luottamuksellistenkin viestien välitykseen, kun 

viestit salataan eli kryptataan riittävän tehokkaalla menetelmällä.  

Älä liioittele uhkia 

Tietoturvasta keskusteltaessa nousee aina esiin joukko uhkia. Liiallinen uhkakuvien maalailuun 

keskittyminen ei kuitenkaan ole viisasta, jos se tapahtuu varautumistyön kustannuksella. 

Perusvirhe on näkemys, että tietoturvatyö olisi yksinomaan tekninen asia. Toinen virhe on ajatus 

siitä, että ”tietoturvan voisi ostaa” ilman, että omia toimintatapoja oli tarvetta tarkastella. Kolmas – 

ja mahdollisesti vakavin – virhe on päätelmä, että tietoturvauhkien torjunta on mahdotonta ja siksi 

ei kannata tehdä mitään.  

Tietoturvan kokonaisuudessa tekniset toimenpiteet ovat välttämättömiä, mutta ne ovat vain osa 

kokonaisuudesta. Turvallista ympäristöä ei ole mahdollista saada aikaan, jos asenteet ovat tietotur-

vaa vastaan ja kukaan ei opeta, mitä henkilöiden pitää tietoturvan eteen tehdä. Tietoturvaa täytyy 

myös johtaa; tämä tarkoittaa tavoiteasetantaa, riskienhallintaa, valvontaa ja muita hallinnollisia 

tehtäviä.  

Tietokonevirukset 

Tietokonevirukset ovat tarkoituksellisesti tehtyjä yleensä pienehköjä ohjelmia, jotka aiheuttavat 

ongelmia tietokoneen käyttöön. Lievimmilläänkin virukset käyttävät tietokoneen rajallisia resurs-

seja suorittaessaan omaa koodiaan. Virus ei synny itsestään, vaan se leviää saastuneiden tiedosto-

jen välityksellä. Levykkeet, CD-levyt ja tietoverkko ovat virusten leviämisväyliä. 

Virukset jaetaan kolmeen tyyppiin: madot, Troijan hevoset ja varsinaiset virukset. 

Madot ovat ohjelmanpätkiä, jotka kopioivat itseään, mutta eivät varsinaisesti piiloudu toisten oh-

jelmien ohjelmakoodiin. Aiemmin madot eivät aiheuttaneet muuta vahinkoa kuin käyttivät tieto-

koneen tai tietoverkon resursseja kopioidessaan itseään. Uudemmat sähköpostin välityksellä leviät 

madot voivat varsinaisten virusten tapaan mm. poistaa tiedostoja. 

Troijan hevoset ovat symbolisen nimensä veroisia viruksia. Ne ovat ohjelmia, jotka tekevät jotakin 

muuta kuin mitä niiden mukana tulevassa dokumentissa väitetään. Ne eivät leviä itsestään. Troijan 

hevonen ei myöskään käynnistä itseään, vaan varomaton käyttäjä käynnistää sen. Troijan hevoset 

aiheuttavat usein pahoja tuhoja tietojärjestelmissä. 

Varsinaiset virukset sekä tekevät tuhoja että levittävät itseään. Virukset kopioivat itsensä johonkin 

ohjelmatiedostoon, keskusmuistiin tai kiintolevyn käynnistyssektorille. Nykyisin ovat yleistyneet 

ns. makrovirukset, jotka on toteutettu jonkin sovellusohjelman (esimerkiksi Word) tehostamiseen 
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tarkoitetulla ohjelmointikielellä. Nämä makrovirukset voivat hyödyllisten makrojen tapaan sijaita 

tavallisessa tekstidokumentissa. Näin ne voivat yllättää varovasemmankin käyttäjän. 

Virukset voidaan löytää ja poistaa virustentorjuntaohjelmilla. Järjestelmässä oleva virustentorjun-

taohjelma on välttämätön. Nykyisin taustalla toimivat virustentorjuntaohjelmat ovat koko ajan 

valppaina ja hälyttävät heti havaitessaan viruksen. Torjuntaohjelmat tunnistavat varmimmin jo ai-

emmin havaitut virukset. Täydellistä turvaa ei virustentorjuntaohjelma kuitenkaan takaa, sillä uu-

sia viruksia tehdään kaiken aikaa. Täydellistä virusturvaa ei siis ole. Kaikkia epämääräisiä ohjel-

mia ja vieraita levykkeitä pitää välttää. Myös Internetistä haettuihin ohjelmiin tule suhtautua varo-

vaisesti. Virustorjuntaohjelma pitää päivittää usein ja säännöllisesti. 

Vakoiluohjelmat 

Vakoilu- ja mainosohjelmat ovat toisiinsa löyhästi liittyviä haittaohjelmaluokkia. Ne eivät ole var-

sinaisia viruksia, mutta eräät vakoiluohjelmat kuitenkin luokitellaan troijalaisiksi.  

Vakoojaohjelmat, englanniksi spyware, seuraavat käyttäjän toimintaa tietokoneella ja raportoivat 

esimerkiksi käyttäjän vierailemista Internetsivuista valmistajalleen verkon kautta.  

Ohjelmat tulevat yleensä jonkin pikku porkkanan kylkiäisinä. Vaikkapa Internetselaimen painike-

palkit lupaavat helpottaa käyttäjän elämää eri tavoin. Ohjelmat asentuvat koneeseen mielellään 

niin, että niiden poistaminen peruskäyttäjän tiedoin ja taidoin on mahdotonta. Usein kehnosti koo-

datut ohjelmat saattavat kuormittaa työasemaa turhaan ja tehdä sen epävakaaksi.  

Viattomin vakoilutekniikka on selaimen evästeiden avulla tapahtuva seuranta, jota pidetään meil-

läkin vielä melko hyväksyttävänä. Varsinaiset vakoojaohjelmat keräävät tietoja työasemalta ja 

voivat jopa liittää ne nimettyyn käyttäjään. 

Pahimmillaan vakoojaohjelma voi siepata esimerkiksi käyttäjän web-lomakkeilla syöttämiä tun-

nuksia, salasanoja ja jopa luottokortin numeroita. Tällainen toiminta on rikollista, ja tämän tyypin 

ohjelmat luokitellaankin troijalaisiksi. 

Mainosohjelmat, englanniksi adware, asentuvat työasemaan yleensä www-sivuilta. Tyypillinen 

ryhmä on erilaiset selaimen lisä- ja apuohjelmat, jotka pakottavat selaimen oletussivuilleen ja 

avaavat uusia mainosikkunoita. 

Kohdennettu mainos on tehokkaampi kuin umpimähkään ammuttu, joten mainosohjelman kannat-

taa tietää käyttäjästä ja tämän mielenkiinnon kohteista mahdollisimman paljon. 

Tekijänoikeus 

Tietokoneohjelmaa ostettaessa ei yleensä osteta tietokoneohjelmaa sinänsä vaan ainoastaan oikeus 

ohjelman käyttöön. Käyttöoikeuden laajuus vaihtelee ohjelmakohtaisesti. Ostetun ohjelman muka-

na seuraava käyttöoikeussopimus eli lisenssi määrittelee kunkin ohjelman käyttöoikeudet. Kunkin 

ohjelman käyttöoikeuslisenssi on luettavissa ohjelman mukana tulevista materiaaleista. Nykyisin 

myös ohjelmien asentamisen yhteydessä käyttöoikeuslisenssi tulostuu näytölle eikä ohjelmaa voi 

asentaa lainkaan hyväksymättä lisenssiä. Laillisen ohjelman hankkineelle on aina oikeus ottaa oh-

jelmasta yksi varmuuskopio. Usein ohjelman käyttö vain yhdessä tietokoneessa on sallittua. Täl-

laisia ohjelmia voi käyttää esimerkiksi työpaikalla  ja kotona, kunhan käyttö ei tapahdu yhtäaikai-

sesti molemmissa paikoissa. 
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Tietokoneohjelmat voidaan jakaa käyttöoikeuksiensa puolesta neljään ryhmään: Public Domain-, 

Freeware-, Shareware- ja kaupalliset ohjelmat. Kaupallisten ohjelmien käyttöoikeudet ovat ohjel-

makohtaisia, mutta useimmiten niiden käyttö useassa tietokoneessa yhtä aikaa on kiellettyä. Työ-

paikoilla jokaiselle käytettävälle tietokoneohjelmalle pitää hankkia yhtä monta lisenssiä kuin on 

käyttäjiäkin. Ohjelmille  voidaankin ostaa useampia lisenssejä. ja monia ohjelmia myydäänkiin 1, 

5, 10, 50 ja 100 käyttäjän versioina. Mikäli lisenssejä on riittävästi, voi työpaikan ohjelman asen-

taa laillisesti kotiinkin. 

Public Domain –ohjelmia ovat tietokoneohjelmat, jotka ovat vapaasti käytettävissä ja muokatta-

vissa. Näitä ohjelmia voi kopioida ja niiden muokkaaminen on sallittua, sillä niiden lähdekoodi 

seuraa ohjelman ohessa. Osa ohjelmista on suojattu kuitenkin lisenssillä, joka kieltää muokatun 

ohjelman hyödyntämisen kaupallisesti. 

Freeware –ohjelmat ovat vapaasti kopioitavissa ja käytettävissä, mutta niiden muokkaaminen ei 

ole luvallista. Ne toimitetaankin valmiiksi käännettyinä. Shareware –ohjelmien vapaa kopiointi on 

sallittu. Niitä voi kokeilla tietyn aikaa vapaasti, ja sen jälkeen niiden käytöstä on yleensä makset-

tava. Osa Shareware –ohjelmista on yksityiskäyttäjälle maksuttomia, mikäli ohjelmia ei käytetä 

ansaitsemiseen (kaupallinen käyttö). Yleensä ohjelmien mukana seuraava dokumentti kertoo min-

kä luokan ohjelmasta on kyse. 

Tietokoneohjelmia voi  nykyisin lainata kirjastosta samoin kuin kirjoja ja videotuotteita. Periaat-

teessa käyttöoikeus on aina eli lainattua tuotetta saa käyttää laina-ajan. Nykyisin tämä tarkoittaa si-

tä, että lainatun ohjelmiston asennus on poistettava tietokoneelta laina-ajan päätyttyä. Yksityishen-

kilöiltä ohjelmia voi lainata, mikäli ko. ohjelman käyttöoikeuslisenssi sen sallii. Kuitenkin lai-

na-ajan päättyessä päättyy myös ohjelman käyttöoikeus. 

Internetin käytön lisääntymisen myötä laiton kopiointi ja ennen kaikkea laiton käyttö on helpottu-

nut. Tietokoneella tehtyjä julkaisuja koskevat kuitenkin samat tekijänoikeudet kuin esimerkiksi 

painettuja teoksia. Tietokoneohjelmien laitonta käyttöä valvoo kansainvälinen BSA (Business 

Sofware Alliance). Suomessa on neljä tekijänoikeusjärjestöä: Kopiosto (kirjallinen materiaali),  

Kuvasto (visuaalinen ala), Gramex  ja Teosto. Gramex ja Teosto valvovat muusikkiteoksia siten, 

että Teosto valvoo muusiikkiteosten tekijöiden oikeuksia (säveltäjät, sanoittajat jne.) ja Gramex 

äänitallenteiden sekä esittäjien ja tuottajien oikeuksia. 

Tiedostojen kopioiminen ja käyttö ilman lupaa ei ole sallittua. Esimerkiksi kuvatiedoston kopiointi 

Internetistä käy helposti. Itse asiassa WWW-selain kopioikin tiedoston käyttäjän kiintolevylle. Sil-

ti tiedostoa ei saa ilman tekijän lupaa käyttää esimerkiksi omalla kotisivulla. Internetissä olevan 

tiedoston käyttämisessä omalla kotisivulla on syytä olla tarkka. Jos esimerkiksi kuvan alkuperäi-

sessä sijaintipaikassa ei selkeästi anneta lupaa kuvan käyttöön, sitä ei pidä käyttää. Vaikeus teki-

jänoikeuden valvonnassa ei tarkoita, etteivät ne olisi voimassa ja ettei niitä valvottaisi. 

Henkilösuojalaki 

Tietokoneiden lisääntyminen on mahdollistanut tietojen tallentamisen ja tallennetun tiedon yhdis-

telemisen. Tietoliikenteen kehittyminen on edelleen lisännyt mahdollisuuksia yhdistellä useasta 

tietolähteestä peräisin olevia tietoja. Samalla on tietysti tullut mahdolliseksi tietojen asiaton yhdis-

teleminen. Tietojen asiattoman käytön estämiseksi tarvitaan tietosuojaa. 
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Tietosuoja on Suomen perustuslaissa määritelty oikeutena yksityisyyden suojaan. Laissa tie-

tosuojaan vaikuttavat henkilötietolaki, teletoiminnan tietosuojalaki, julkisuuslaki sekä erityislait. 

Näiden lakien lisäksi ovat kansainväliset normit ja ohjeet. 

Henkilötietolaki määrää henkilötietojen rekisteröintiin liittyvistä asioista. Laki tuli voimaan 

1.6.1999 korvaten 1988 voimaan tulleen henkilörekisterilain. Lisäyksenä henkilötietolakiin on 1. 

lokakuuta 2001 tullut voimaan laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Nämä lait määrittelevät 

mm., miten ja ketkä saavat kerätä henkilötietoja, mihin tarkoituksiin tietoja saa ja ei saa käyttää ja 

miten tarpeettomaksi käynyt henkilötietorekisteri tulee asianmukaisesti hävittää. Lain mukaan 

henkilörekisterin olemassaolosta ja käytöstä on tehtävä ilmoitus asianomaisille viranomaisille. Tie-

tosuojan loukkauksia ovat henkilötietojen paljastuminen, muuttaminen tai tuhoutuminen. 

Teletoiminnan tietosuojalaki tuli voimaan 1.7.1999. Laissa määritellään televiestinnän tunnistetie-

tojen ja sisällön suojasta. Samaa lakia sovelletaan perinteisten telepalvelulaitteiden lisäksi sähkö-

postiin ja Internetin televiestintään. Tämän lain perusteella asiaton viestien lukeminen tai kuunte-

leminen on kiellettyä. 

Nämä lait yhdessä määräävät yksilön oikeudesta tietosuojaan. Lain  toteutumista valvoo tie-

tosuojavaltuutettu, jolta saa myös ohjausta ja neuvontaa lakiin liittyvissä asioissa. Tietosuojalauta-

kunta taas käsittelee lain soveltamisen kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä ja käyttää 

päätösvaltaa tietosuoja-asioissa. 

Lain rikkomuksiin syyllistyneet tuomitaan sakkorangaistuksiin. Myös mahdollisesti aiheutetut va-

hingot on syyllisen korvattava.  

On ilmeistä, että tietosuojaan tulee edelleen tarkennuksia tietokoneiden ja muiden viestintävälinei-

den kehittyessä ja uusien tietosuojaongelmien ilmetessä. 

 


	Sisällys
	Tietoyhteiskunta
	Verkostoituminen
	Tietotekniikka organisaatioissa
	Julkiset palvelut
	Pankit ja kauppa
	Liikenne
	Yritykset
	OVT – Organisaatioiden välinen tiedonsiirto

	Julkiset tietoliikenneverkot
	Yleinen puhelinverkko (YPV)
	Yleinen datasiirtoverkko (YDV)
	VoIP (Voice over IP)
	Langaton tiedonsiirto

	Tietokoneverkko
	Internet
	WWW - World Wide Web
	Intranet ja extranet
	Sähköposti ja puheposti
	Toimisto ja työryhmä
	Multimedia
	Tietoturva ja lainsäädäntö

	Systeemityö
	Laitteistot, ohjelmistot ja tietovarastot
	Laitteistot
	Keskusyksikkö
	Liitännät
	Pöytäkone - matkamikro - älykortti – supertietokone
	Palvelintietokone
	Kannettavat tietokoneet
	Toimikortti eli älykortti
	Supertietokone
	Oheislaitteet
	Näyttö

	Tiedon palaset
	Sanastoa
	Hajautettu tietojenkäsittely

	Tietokoneohjelmat
	Tietokoneohjelmien luokittelu
	Ohjelmat
	Ohjelmatyypit
	Tiedostojen hallinta
	Tiedostokansiot
	Varmuuskopiointi

	Varusohjelmat
	Käyttöjärjestelmät
	Käyttöliittymäohjelmistot

	Tietoturva
	Tietoturvaa ei voi ostaa kaupasta
	Käytä tervettä järkeä
	Ihmiset tietoturvan heikoin lenkki
	Älä liioittele uhkia
	Tietokonevirukset
	Vakoiluohjelmat

	Tekijänoikeus
	Henkilösuojalaki


