
LYHYT OHJEKIRJA ÄLY-
LAITTEEN PERUSKÄYTTÖÖN

Älypuhelin ja tabletti ovat pieniä versioita 
tietokoneesta. Niiden käyttö noudattaa pitkälti 
samaa toimintalogiikkaa. 

Älylaitteet nojaavat kuitenkin tiettyihin symboleihin 
ja toimintaperiaatteisiin. Merkittävä ero on, että 
niitä ohjataan kosketuksella (sormi tai 
kosketuskynä). Pyyhkäisyt ja näppäily ovat taitoja, 
jotka opitaan harjoittelun myötä.

Tähän ohjekirjaan on koottu joitakin keskeisiä 
ohjeita, joiden kautta pääset tutustumaan 
digimaailmaan. 

Materiaalit on päivitetty maaliskuussa 2020.



Pidä älylaitteesi päivitykset ajan tasalla. 
Se on paras tapa huolehtia laitteesi 
turvallisuudesta. 

Ilmoitus älylaitteen päivityksestä ilmestyy 
aloitusruudulle. Laitteen ja sovellusten 
ohjelmistopäivitykset on hyvä hyväksyä.

Jos olet epävarma laitteesi päivittämisen 
kanssa, suosittelemme pyytämään apua. 

Neuvoa saat esim. paikallisista 
digiopastuspaikoista, kirjastoista sekä 
älylaitteesi jälleenmyyjältä. 

LAITTEESI PÄIVITYKSET



MITÄ RUUDULLASI ON?
Yläpalkki näyttää esim. oletko yhdistetty 
langattomaan verkkoon, signaalin 
voimakkuuden ja akun varauksen. 

Laitteeseesi asennetut sovellukset.

Osa sovelluksista saattaa olla kansioissa. 

Kansion tunnistat ympyrästä, jonka sisällä on 

usean sovelluksen kuva.   

Aloitusnäytön vakiokuvakkeet, jotka voivat
vaihdella laitteesta riippuen.

Yläpalkki



LAITTEELLA NAVIGOINTI 

Puhelimesi alareunassa on tavallisesti kolme 
navigointipainiketta. 
Näiden muoto ja järjestys voi vaihdella 
laitteesta riippuen.

1. Takaisin edelliseen (<)

Esim. edellinen sivu, sivusto, sovelluksen osio.

2. Aloitusnäytölle (   )

Painike ohjaa takaisin laitteesi 
aloitusnäyttönäkymään.

3. Auki olevat sovellukset (   )

Painike avaa sovellukset/sivustot, jotka ovat
auki. Säästät akkuvirtaa, jos suljet sovellukset, 
joita et tällä hetkellä tarvitse. 

1.2.3.



ASETUKSET JA PIKA-ASETUKSET

Avaa puhelimesi/tablettisi asetukset ja 
pika-asetukset painamalla asetus-
symbolia (ratas).

Asetuksista voit esim.

hallinnoida puhelintasi, 

liittyä langattomaan verkkoon, 

säätää puhelimen äänettömälle,

muuttaa sovellusten asetuksia, 

tai suurentaa puhelimen fonttia.



PIKA-ASETUKSET

Pika-asetukset saat auki pyyhkäisemällä 
puhelimesi ruutua kaksi kertaa ylhäältä alas 
(Android) tai kaksi kertaa alhaalta ylös 
(Apple). 

Aloita pyyhkäisyt koko laitteen ylä- tai 
alaosasta ja anna sormen liukua rauhallisesti 
näyttöä pitkin. 

Pika-asetukset näyttävät suurin piirtein tältä 
(kuva).  Pika-asetuksista voit esim. kytkeä 
lentokonetilan päälle tai sytyttää ja 
sammuttaa taskulampun.

Pääset myös puhelimen asetusvalikkoon 
pika-asetusten kautta (ratas).



ESIM. MITEN SUURENNAT LAITTEEN 
TEKSTIT?

Etsi asetuksista: 

Näyttö-, 
Helppokäyttöisyys- tai 
Esteettömyyskansio. 

Avaa kansio. 



SUURENNA LAITTEESI TEKSTIT

Esteettömyyskansio näyttää suurin 
piirtein tältä.

Lue vaihtoehdot läpi.

Mitä valitset, kun haluat muuttaa tekstin 
kokoa?

Valitse ”Kirjasimen koko”



SUURENNA LAITTEESI TEKSTIT

Esimerkkiteksti näyttää, minkä kokoisia 
laitteesi tekstit ovat.  

Voit säätää tekstinkoon sinulle sopivalle tasolle 
siirtämällä janalla sijaitsevaa ympyrää.



HAKUTOIMINNOT 
Internetin avaaminen

Laitteesi näytöllä on internet selain.

Se voi olla eri näköinen eri laitteissa.



ERI INTERNET-SELAINTEN KUVAKKEET

Chrome Safari FirefoxOpera Internet 

Explorer

Nyk. Edge



NÄPPÄIMISTÖN AKTIVOIMINEN

Kun olet avannut selaimen, 
kirjoita tekstiruutuun 
hakusana, lause tai internetsivuston 
osoite.

Voit kirjoittaa hakusanan 
1. Hakuselaimen osoiteriville tai
2. Hakukenttään. 

1.

2.



HAKUKENTTÄÄN KIRJOITTAMINEN

Kun olet kirjoittanut hakusanan, 
aloita haku painamalla
‘Siirry’, ‘Valmis’, ‘Enter’, Nuoli () tai 
Suurennuslasi (   ) näppäintä.  
Nämä sijaitsevat näppäimistössäsi.

Tutustu oman laitteesi näppäimistöön. 
Enter-painikkeen nimi tai symboli riippuu
laitteestasi.



Sivuston nimi

AVAA ETSIMÄSI SISÄLTÖ 

Hakutulokset antavat sinulle 
useita vaihtoehtoja. Voit katsoa 
näitä liikuttamalla näyttöä ylös-
alas sormellasi. 

Avaat etsimäsi sisällön, 
kun ”klikkaat” (eli painat) sivuston 
nimeä. 
Tunnistat sivuston nimen 
värillisestä, vähän isommasta 
tekstistä. 

Varmistat, että etsimäsi sivusto on 
oikea, kun tarkistat sivuston 
verkko-osoitteen.  

Sivuston verkko-osoite

Sivuston eri osia



Voit etsiä tietoa eri sivustoilla samaa 

hakulogiikkaa käyttäen. 

Etsi ensin hakukenttä ja/tai suurennuslasi. 

Kirjoita sen jälkeen kenttään etsimäsi 

hakusana tai -sanat.



HAE TIETOA PUHUMALLA Puhehaku

Voit käyttää Internetin 
hakukoneita myös puhumalla.

Aktivoit puhehaun, 
kun painat hakukentässä 
olevaa mikrofonin kuvaa.



SALLI LAITTEEN PUHEOHJAUS 

Ensimmäisellä kerralla, laitteesi 
kysyy ”sallitko sovelluksen 
tallentaa ääntä’. 
Jos haluat käyttää puhehakua, 
paina ”SALLI”. 

Voit tämän jälkeen sanella 
hakusanasi tai kysymyksesi.



YLE AREENASSA 
TEKSTITYSTEN PÄÄLLE 
KYTKEMINEN

Esimerkkitehtävä:  

Etsi kotimainen sarja ”Melkein totta” 
YleAreenasta. 

Voit etsiä ohjelman hakutoiminnon 
kautta.

Hakutoiminto



Valitse hakemasi 
ohjelma

Laita joku sarjan 
jaksoista päälle.



1. Paina uudelleen videoruudun päältä. 

Ruudun alareunaan ilmestyy komentorivi.  

2. Tämä vaihe on nopea! Paina oikeassa 

alakulmassa sijaitsevaa puhekuplan kuvaa.  

3. Paina kohdasta ”tekstitys”. 

4. Valitse ”Ohjelmatekstitys”. 



KARTTAPALVELUT JA REITTIOPPAAT

Laitteessasi on valmiiksi asennettu karttasovellus. 

Sovelluksella voit etsiä paikkoja ja käyttää 

reittiopasta. 

Kartan aloitusnäkymä on suurin piirtein tällainen. 

Google Maps

(Android-puhelimet)

Apple Maps

(Applen puhelimet)



ETSI PAIKKA TAI OSOITE

Kirjoita tekstikenttään paikan nimi tai 
osoite, johon haluat mennä. 

Aloita haku painamalla näppäimistösi 
”Enter”-painiketta; 
Siirry, Valmis, Enter tai Suurennuslasi
tai nuoli näppäin.



Karttasovellus näyttää ensin etsimäsi 
paikan kartalla. 

Voit loitontaa karttanäkymää 
liikuttamalla kahta sormea näytöllä 
toisiaan kohti.  

Sovellus antaa ohjeet paikan päälle, 
kun painat ”Reittiohjeet” -painiketta

SIJAINTI KARTALLA



Sovellukseen ilmestyy nyt kaksi 
hakukenttää.
Alemmassa lukee etsimäsi paikan 
osoite. 
Kirjoita ylempään kenttään paikka, 
josta aiot lähteä liikkeelle. 

Sovellus ehdottaa sinulla myös 
paikkoja aiempien hakujen pohjalta. 
Jos joku sovelluksen ehdottamista 
paikoista on oikein, voit valita 
tämän. 

HAE REITTIOHJE PAIKAN PÄÄLLE



Sovellus saattaa ehdottaa 
useampaa  vaihtoehtoa 
hakukentän alla.

Paina sopivasta 
ehdotuksesta. 

VARMISTA LÄHTÖPAIKAN OSOITE



VALITSE, MITEN 
KULJET PAIKAN 
PÄÄLLE

Valitse liikenneväline

Säädä lähtö- tai 

saapumisaika

Sovellus ehdottaa sinulle 
suositellun reitin sekä 
vaihtoehtoisia reittejä ja 
ajankohtia. 
Valita niistä sopivin. 



Voit katsella 
valitsemaasi reittiä 
karttanäkymässä.

Sekä valitsemaasi 
reittiä vaihe vaiheelta.



TOIVOMME SINULLE ANTOISIA HETKIÄ LAITTEESI 
KANSSA!


