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Johdanto 
 

Materiaalia jakaessa se pitää yleensä saada julkisen linkin päähän, josta materiaali löytyy kenelle 
tahansa internet-yhteyden päässä olevalle. Tässä ohjeessa käydään muutama tapa läpi. 

Ohjeessa oletetaan, että tiedosto nimeltä HH-kurssin-materiaali.xlsx olisi saatava jaettua. 
Tiedostojen nimissä ei tulisi käyttää skandeja eikä erikoismerkkejä. Välilyönnit, ääkköset ja 
kysymysmerkit ovat erikoismerkkejä. Välilyönnin sijaan tulisi käyttää yhdysviivaa – tai alaviivaa _.  

Haaga-Helia amk:ssa jokaisella käyttäjällä on käytössä Common-niminen hakemisto myy-
asemallaan. Sitä kautta voi jakaa materiaalia kaikkien haagahelialaisten kesken lyhyen ajan. Se ei 
kuitenkaan ole pysyvä ratkaisu materiaalin jakamiseen. 

 

Helsingissä 7.5.2020 

Juha Nurmonen  

http://www.haaga-helia.fi/%7Enurju/
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Linkin tekeminen omalle M-asemalle 
Ohje videolla 

Kopioidaan materiaali ensin omalle M- eli myy-asemalle. Mihin se pitäisi siellä sitten sijoittaa? Ei 
suinkaan mihin tahansa vaan public_html-hakemiston (kansion) alle (kuva 1). Se on se osa, jonne 
muutkin internet-käyttäjät pääsevät. Kaikki muut hakemistot ja tiedostot ovat vain käyttäjän 
saatavilla. 

 

 

Kuva 1: Käyttäjän M-asema 

 

Kopioidaan tiedosto siis tuohon hakemistoon (kuva 2). 

 

 

Kuva 2: Käyttäjän public_html-hakemisto 

 

 

https://video.haaga-helia.fi/media/Julkisen+linkin+tekeminen+ja+tiedoston+jakaminen+myy-osoitteella/0_vrr35kol
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Kannattaa testata, löytyykö tiedosto kenelle tahansa internetin käyttäjälle. Tämän voi tehdä 
kirjoittamalla selaimen osoiteriville asianmukaisen osoitteen. Tässä tapauksessa se on 

 http://myy.haaga-helia.fi/~nurju/HH-kurssin-materiaali.xlsx 

Kokeile ja klikkaa yllä olevaa linkkiä.  

Selvitetään vähän osoitteen muodostumista. Alkuosa  

http://myy.haaga-helia.fi/ 

kertoo, että nyt mennään internetissä Haaga-Helian myy-palvelimelle eli tietokoneelle, joka 
osaavissa käsissä kuuntelee ja käsittelee internet-liikennettä. Seuraava osa 

 http://myy.haaga-helia.fi/~nurju/ 

kertoo, että mennään käyttäjän nurju public_html-hakemistoon. Huom. hakemistoa public_html ei 
kirjoiteta vaan se on oletusarvo ja internet-kulkija ohjataan suoraan sinne. Korvaa teksti nurju 
omalla käyttäjätunnuksellasi, esim. h75321. Kun tuossa hakemistossa on tiedosto HH-kurssin-
materiaali.xlsx, selain hakee sen tietokoneelle, jolla haku tehdään. 

Hakemiston public_html alle voi tehdä alihakemistoja ja niille taas alihakemistoja aivan normaaliin 
tapaan. Niihin viitataan vastaavasti. Esimerkkinä seuraavassa käyttäjä nurju on tehty hakemistolle 
public_html alihakemiston HH-kurssi ja kopioinut tiedoston myös sinne. 

 

 

Kuva 3. Public_hakemiston alihakemisto. 

 

Tähän taas viitataan kirjoittamalla selaimen osoiteriville 

 http://myy.haaga-helia.fi/~nurju/HH-kurssi/HH-kurssin-materiaali.xlsx 

 
 

 

 

http://myy.haaga-helia.fi/%7Enurju/HH-kurssin-materiaali.xlsx
http://myy.haaga-helia.fi/%7Enurju/
http://myy.haaga-helia.fi/%7Enurju/HH-kurssi/HH-kurssin-materiaali.xlsx
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Useamman tiedoston jakaminen 
 

Mikäli selaimen osoiteriville kirjoitetaan osoite hakemistoon, selain avaa automaattisesti 
hakemistossa olevan index.html -tiedoston, jos siellä sellainen on (ja se on käypä http-protokollan 
mukainen tiedosto). Jos taas sellaista tiedostoa hakemistossa ei ole, listataan hakemiston sisältö. 
Tällä tavalla voi useamman tiedoston voi koota yhteen paikkaan ja jakaa yhdellä linkillä. 

 

Esimerkiksi linkki  

http://myy.haaga-helia.fi/~nurju/  

avaa käyttäjän nurju kotisivun, koska hakemistossa public_html on tiedosto index.html, ks. kuva 2. 
Sen sijaan linkki  

http://myy.haaga-helia.fi/~nurju/HH-kurssi/ 

näyttää hakemiston sisällön (kuva 4).  

 

 

 

Kuva 4. Selaimen näkymä, kun hakemistossa ei ole index.html-tiedostoa. 

  

 

 

 

http://myy.haaga-helia.fi/%7Enurju/
http://myy.haaga-helia.fi/%7Enurju/HH-kurssi/
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Näin tapahtui, koska käyttäjän nurju hakemiston public_html alihakemistossa HH-kurssi ei ole 
tiedostoa index.html (kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Käyttäjän nurju hakemiston HH-kurssi sisältö. 
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Linkin tekeminen OneDriveen 
Ohje videolla 

Toinen tapa on käyttää Microsoftin tiedostojen säilytys- ja jakopalvelua OneDrive. Haaga-Helian 
tunnuksilla OneDrive löytynee helpoiten Office365-palvelun kautta osoitteesta 

 http://mymail.haaga-helia.fi/ 

Palveluun kirjaudutaan Haaga-Helia amk:n verkkotunnuksilla ja käyttäjätunnus annetaan 
muodossa h75321@haaga-helia.fi tai bkq888@myy.haaga-helia.fi.  

 

Sivun vasemmasta yläkulmasta löytyy 3x3-ruudukko ja sen takaa listaus sovelluksista, yksi niistä 
OneDrive (kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Office365 Apps. 

 

https://video.haaga-helia.fi/media/Linkin+tekeminen+ja+tiedoston+jakaminen+Microsoft+OneDriven+kautta/0_ni2fazx4
http://mymail.haaga-helia.fi/
mailto:h75321@haaga-helia.fi
mailto:bkq888@myy.haaga-helia.fi
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OneDrivessä tiedoston voi ladata tuolle pääsivulle tai sitten voi tehdä alikansioita. Lataaminen tapahtuu 
joko raahaamalla tiedoston tai tiedostot resurssienhallinnasta haluamaansa hakemistoon. 

 

 

Kuva 7. Käyttäjän OneDrive. 

 

Tehdään käyttäjän OneDrive-palveluun uusi kansio (hakemisto), ks. kuva 8. 

 

 

Kuva 8. Uuden kansion luominen OneDrivessa. 
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Annetaan uudelle kansiolle nimi HH-kurssi (kuva 9). 

 

Kuva 9. Uuden kansion nimeäminen. 
 

Jokaisen kansion perästä löytyy ikoni, josta voi jakaa kansion (kuva 10, ikoni ei näy kuvassa). 
Tiedoston jakaminen tapahtuu samoin. Jakaminen onnistuu myös ikonin vieressä olevan kolmen 
pisteen takaa. Nuo molemmat tulevat näkyviin, kun hiiri on kansion nimen päällä. Ikoni näkyy 
tiedoston nimen oikealla puolella. 

 

 

Kuva 10. Kansion jakaminen. 

 

Ikonin takaa löytyy erilaisia vaihtoehtoja, joilla kansion voi jakaa. Vaihtoehtoja on monia ja ne 
kannattaa käydä läpi huolella. Tiedoston tai kansion voi jakaa vain tietyille sähköpostiosoitteille tai 
haagahelialaisille tai kenelle tahansa internet-käyttäjälle.  

 

Tämän ohjeen tarkoitus oli käydä läpi julkisen linkin tekeminen, joten käydään siihen liittyvät 
asetukset tarkemmin läpi (kuva 11) 
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Kuva 11. Kansion tai tiedoston jakaminen. 

 

Valitsemalla kuvan 11 nuolen osoittamasta kohdasta pääsee muokkaamaan vaihtoehtoja. Kuvan 
12 mukaisesti julkisen linkin tekemisessä kannattaa valita pääsy kaikille, jotka linkin tietävät. 
Muokkausvaihtoehdon salliminen muille ihmisille kannattaa antaa vain harkinnanvaraisesti. 
Muihinkin vaihtoehtoihin kannattaa kuitenkin tutustua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ohjemateriaali  Julkisen linkin tekeminen  s. 10/18 
DigiPeda   Juha Nurmonen 
Haaga-Helia amk  7.5.2020  
 

 

Kuva 12. Tiedoston ja kansion jakaminen OneDrivessa. 

 

Luotuun kansioon voi kopioida tiedostoja ne sinne resurssienhallinnasta raahaamalla tai lataamalla 
upload-toimintoa käyttäen. 

 

 

Kuva 13. Tiedostojen lisääminen OneDrive-kansioon. 
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Linkin tekeminen Google Driveen 
Ohje videolla 

Haaga-Helia amk:ssa käyttäjillä ei ole Googlen yrityksille tai oppilaitoksille suunniteltuja työkaluja 
käytössä. Monilla käyttäjillä on kuitenkin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja -tili Googlen 
palveluissa ja he haluavat jakaa aineistoa sitä kautta. Googlen lisäksi tällaisia palveluja on 
muitakin. Kaikki pilvipalvelut toimivat enemmän tai vähemmän samalla periaatteella, siis kuin 
Microsoftin OneDrive ja Googlen Drive.  

 

Google Driveen pääsee näppärästi kirjautumalla sisään Gmail-sähköpostiinsa ja oikealta ylhäältä 
löytyvästä 3x3-ruudukosta löytyvät Google apps -sovellukset ja myös Google Drive (kuva 14). 

 

 

Kuva 14. Google apps ja Google Drive. 

 

 

https://video.haaga-helia.fi/media/Julkisen+linkin+tekeminen+ja+tiedostojen+jakaminen+Goog+Driven+kautta/0_r2v672ie
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Google Driven vasemmasta ylänurkasta löytyy New-valikko, jonka kautta käyttäjä pääsee 
lisäämään kansioita ja tiedostoja (kuva 15).  

 

Kuva 15. Google Driven näkymä. 

 

Tiedostoja voi ladata myös pääsivulle ilman alikansioita. Google Driven New-valikon takaa löytyy 
lista erilaisista vaihtoehdoista (kuva 16) ja More-vaihtoehdon kautta vielä lisää. 

 

Kuva 16. Google Driven tiedostonhallinta. 
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Luodaan tässä uusi kansio (kuva 16) ja annetaan sille nimeksi HH-kurssi (kuva 17).  

 

 

Kuva 17. Google Driven kansion nimeäminen. 

 
Valitaan tuo luotu hakemisto ja avataan siihen liittyvä valikko kansion nimeä klikkaamalla (kuva 
18). Sitä kautta voidaan jakaa tämä kansio, samoin voi jakaa yksittäisen tiedoston (kuva 18).  

 

Kuva 18. Google Driven kansioon liittyviä vaihtoehtoja. Tiedostojen jakaminen on myös mahdollista. 
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Kääntämällä jakamisen päälle (link sharing on) pääsee kopioimaan julkisen linkin, jonka voi jakaa 
eteenpäin (kuva 19).  Asetuksista (sharing settings) löytyy myös muita vaihtoehtoja (kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Jaettavan linkin luominen Google Drivessa. 

 

Tiedoston tai tiedostoja voi raahata tähän kansioon (kuva 19) tai vaihtoehtoisesti tiedoston voi 
ladata New-valikon kautta (kuva 15, kuva 16). 
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Linkin avulla jakaminen Moodlessa 
Ohje videolla 

Ennen tiedoston jakamista kannattaa itse testata, että jakamista varten tarkoitettu julkinen linkki 
toimii. Yksikin poikkeama kirjoitusasussa tekee linkin toimimattomaksi. 

 

Haaga-Helia amk:ssa on tämän ohjeen kirjoitushetkellä käytössä Moodlen versio 3.5 ja tämä ohje 
käsittelee tuon version mukaista verkko-osoitteen jakamista. 

 

Linkkejä jaetaan Haaga-Helia amk:ssa paljon Moodlen kautta. Materiaali kannattaa laittaa 
saataville julkisen linkin kautta ja laittaa sitten Moodlessa linkki tuohon materiaaliin. Käytetään 
tässä esimerkkinä ohjeen alussa luotua linkkiä  

 http://myy.haaga-helia.fi/~nurju/HH-kurssi/HH-kurssin-materiaali.xlsx. 

Moodlessa voi muokkaustilan ollessa päällä kohdassa Lisää aineisto valita Verkko-osoite (kuva 20). 

 

 

Kuva 20. Aineiston lisääminen Moodlessa. 

 

Aiemmin luomasi julkinen verkko-osoite kopioidaan kohtaan Ulkoinen verkko-osoite (kuva 21). 

 

 

https://video.haaga-helia.fi/media/Verkko-osoitteen+lis%C3%A4%C3%A4minen+Moodleen/0_fq2ce73i
http://myy.haaga-helia.fi/%7Enurju/HH-kurssi/HH-kurssin-materiaali.xlsx
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Kuva 21. Ulkoisen verkko-osoitteen lisääminen Moodlessa. 
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Seuraavaan kohtaan näkyvyyteen liittyvistä asetuksista kannattaa myös pysähtyä hetkeksi (kuva 
22). 

 

  

Kuva 22. Moodlen aineiston näkyvyysasetukset. 

 

Monet www-sivut ja pdf-tiedostot aukeavat näppärimmin, jos Näyttö-kohdan valinta on Avaa. 
Office-ohjelmiston tiedostojen (Excel-, Word-, PowerPoint-) kanssa valinta Automaattinen on 
yleensä toiminut parhaiten. 

 

Linkin tekeminen Moodlen Sivuun, Uutisiin, keskustelualueelle 
 

Käydään vielä läpi, miten Moodlen Uutisiin, Sivuun, keskustelualueelle tms. tehdään linkki 
ulkoiseen materiaaliin. 

 

Seuraavassa esimerkissä linkki tehdään Moodlen Sivuun. Muille foorumeille linkki tehdään 
Moodlessa vastaavasti. Sivun sisältöä kirjoitettaessa korostetaan (maalataan) teksti, jota 
klikkaamalla linkki valitaan (kuva 23). Sen jälkeen tekstin muokkaustoiminnoista valitaan Lisää 
linkki -toiminto (kuva 23). 
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Kuva 23. Linkin lisääminen sivun sisältöön. 

Toimivaksi linkiksi todettu www-osoite liitetään nyt avautuvaan ikkunaan (kuva 24). Jos linkin 
halutaan avautuvan uuteen selainikkunaan, laitetaan rasti sitä kysyvään valintaan. 

 

Kuva 24. Linkki luodaan kopioimalla toimiva julkinen linkki. 

Valitsemalla lopuksi Luo linkki (kuva 24). Moodlen sivulla tekstiä klikkaamalla käytettävä selain 
avaa linkin mukaisen www-sivun tai lataa aineiston, kuten Excel-tiedoston, Word-
tekstidokumentin tai PowerPoint-esityksen. Yhdelle Moodlen Sivulle voi tällä tavalla lisätä myös 
useita linkkejä.  
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