
alatunniste sivun alalaidassa oleva lisätieto (esim. sivunumero) 

alleviivata tekstin muotoilutyyli esim. sana 

animoida  tehdä liikkuvaa kuvaa 

asettaa  laittaa, panna 

asiakirja  muodollinen kirjoitus, todistus tai sopimus 

asiallinen  tilanteeseen sopiva; vastakohta epäasiallinen 

asiasisältö  teoksen sisältö  

CV (curriculum vitae) ansioluettelo työhakemukseen 

CV:ssä kerrot, missä olet opiskellut ja mitä osaat 

dia  esitysgrafiikkaohjelmalla tehdyn esityksen yksi sivu 

doc-tiedostomuoto tekstinkäsittelyohjelman käyttämä tiedostopääte   

epäasiallinen  asiaton, asiaan kuulumaton, ei sovi tilanteeseen, negatiivinen asia 

erikoismerkki  suomalaisiin aakkosiin tai numeroihin kuulumaton merkki 

esitelmä  julkisesti pidettävä esitys jostakin aiheesta 

esitysgrafiikka tietokoneella voi käsitellä tekstiä ja kuvaa. Voit tehdä erilaisia esityksiä 

fontti kirjasimen tyyli 

graafinen  esität jonkin tiedon kuvan, kuvion tai piirroksen avulla 

hakukenttä  hakusanalle varattu tekstikenttä 

hakulauseke  lause, jonka avulla etsit tietoa 

havainnollistaa parantaa ja selventää esitystä 

  voit esim. havainnollistaa esitystäsi kuvilla 

hiiren osoitin  pieni kuva, joka osoittaa kursorin sijainnin 

julkaisu  julkiseksi tehty asia 

  esim. lehti tai nettiteksti 

julkinen  avoimesti kaikkien nähtävillä tai tiedossa oleva asia 

kansisivu   asiakirjan ensimmäinen sivu, josta käy ilmi ainakin otsikko ja kirjoittaja 

keskimääräinen keskiarvo, tavallinen 

kohdentaa  suunnata, kohdistaa 

konsultointi  antaa neuvoja ja ohjeita 



kopioi  jäljentää samanlaisena  

korosta  tekstin muotoilutyyli esim. sana  

kriittinen  arvosteleva, suhtautuu epäilevästi johonkin 

kursivoi  tekstin muotoilutyyli esim. sana 

kuvakaappaus kuvaruutukopio 

käsite  asia, termi 

käyttäjätunnus yksilöllinen tunnus, jolla erottaudutaan muista käyttäjistä 

käyttöjärjestelmä järjestelmä, mitä joku laite käyttää 

  esim. Android, Windows 

lainaus (lainata) esim. otat netistä jonkun toisen kirjoittamaa tekstiä omaan työhösi 

leikkaa   tallennetaan hetkellisesti leikepöydälle, josta siirretään muualle 

lihavointi   tekstin muotoilutyyli esim. sana 

liitetiedosto  tiedosto, jonka voi laittaa sähköpostin mukana  

liitä  toiminto, jolla voidaan liittää kuva, teksti tai tiedosto haluttuun 

paikkaan  

lisenssi  virallinen lupa, oikeus 

luonti (luoda) tehdä 

luettelomerkki luetteloitavien asioiden edessä oleva merkki 

lähdeluettelo lista tekstin pohjana käytetystä kirjallisuudesta/materiaalista 

markkinointi  myyminen 

määritellä  kertoa millainen jokin on 

nettietiketti  ohje siitä, miten netissä käyttäydytään 

nettipalsta  netissä oleva keskustelupaikka 

  esim. suomi24.fi 

numeerinen  numeroilla kerrottu asia 

oikolukija   ohjelma/ihminen, joka tarkistaa tekstin oikeinkirjoituksen 

osanvaihto  voit muuttaa asiakirjan sivujen asettelua ja muotoilua 

palstoittaminen tekstin jako palstoiksi 

palveluntarjoaja Internet-yhteyden tarjoava yritys 



pdf-tiedostomuoto tiedon tallentamisen muoto, jossa alkuperäiset muotoilut säilyvät,  

  vaikka tiedosto avataan muissa ohjelmissa 

piilokopio lähetät sähköpostiviestin ystävällesi. Lähetät saman viestin siskollesi 

piilokopiona. Ystäväsi ei näe, että lähetit saman viestin myös siskollesi. 

piirto-objekti yksinkertainen kuvio 

piirto-objektitoiminto kuvion luonti ja muokkaus 

provosoida  yllyttää, haastaa riitaa 

rajata  valita jotakin ja jättää jotakin pois 

rivi  taulukossa yhden solun korkuinen vaakasuora alue 

sarake  taulukossa yhden solun levyinen pystysuora alue 

selain   tietokoneohjelma, jolla selataan verkkosivuja (esim. Mozilla, Explorer) 

selaimen välimuisti  säilöö väliaikaisesti tietoja käydyiltä verkkosivuilta  

siirtymä  muutos 

sosiaalinen media esim. Whatsapp, Facebook 

sisällysluettelo  järjestetty lista asiakirjan alaotsikoista 

tallentaa   kopioidaan tiedosto tietokoneen muistille, jossa se säilyy 

taulukko  riveistä ja sarakkeista koostuva näkymä 

teema  aihe 

tekijänoikeus  tekijän laillinen oikeus omaan kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa 

tekstinkäsittelyohjelma  tietokoneella käytettävä ohjelma tekstin kirjoittamiseen ja  

  muokkaamiseen 

tekstinmuotoilu Word-ohjelmassa voit vaihtaa tekstin muotoa esim. lihavointi, 

kursivointi, alleviivaus, fonttikoko 

tietoisku  lyhyesti tietoa jostakin asiasta 

tietolähde  paikka, josta saa tietoa 

  esim. kirja, nettisivu 

txt-tiedostomuoto tekstitiedosto 

urakehitysnäkymä ennuste ammatissa etenemisestä 

  esim. varastotyöntekijästä voi tulla pomo 

varmuuskopio kopioit työsi kahteen eri paikkaan. Toinen kopioista on varmuuskopio 

vastaanottaja henkilö, jolle lähetät viestin 



välimuisti  muisti, jonka tehtävä on nopeuttaa tietokoneen toimintaa 

ylätunniste sivun ylälaidassa oleva lisätieto (esim. kirjoittajan nimi) 

yksityisyysasetus esim. Facebookissa voit päättää, kuka näkee sinun kuvasi ja kirjoituksesi 


