
Valokuvaus puhelimella ja 
kuvien käyttö markkinoinnissa

Mahtavaa kun olette täällä! Keitä olemme? Mitä toivotte päivältä?
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9.00-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.45-15.00

Ohjelma:

 Millaiset kuvat 
toimivat 
markkinoinnissa?

 Milloin käytän 
kuvapankkia?

 Kuvaamisen 
perusteet puhelimella ja  
harjoittelua

 Kuvankäsitely alkuun

Ruokatauko Kuvankäsittelyn 
perusteet –
ohjelmana 
Snapseed + muut 
vaihtoehdot

Canvan peruskäyttö
- luodaan, 
tallennetaan ja 
jaetaan
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Kuvat markkinoinnissa 

Mitkä toimivat, mitkä eivät? 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
”Hyvä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” Kuva ei tehosta viestiä, jos se ei tue viestin aihetta tai käyttötilannetta  Kuva toimii tekstin isona tukena



Hyvän kuvan resepti
1. Suunniteltu värimaailma:
Värimaailman tulee sointua kokonaisuuden kanssa – huomioi mahdollisesti oman 
yrityksesi värimaailmat 
Väreillä on suuri symbolinen arvo, eri väreillä voidaan korostaa tiettyjä asioita

2. Oman tyylin löytäminen 
= luo tunnistettava kuvatyyli, jolla erotut somekanavavirrasta 
 Se voi olla elementti, väri, sommittelutapa = tutki kilpailijoita ja inspiroivia 
kuvaajia!

3. Hyvä suunnitelma ennen kuvaamista 
= suunnittele, miten toisit visuaalisen keinoin erille tarinan, jota haluat kuvalla kertoa 
 Seuraa kuvatrendejä 

4. Sommittelu ja stailaus 
 Kaiken ei tarvitse olla järjestyksessä, epäsymmetrisyys luo mielenkiintoa!

5. Laadukkuus 
 tarkista, ettei kuva ole epätarkka, yli- tai alivalottunut, pimeä tai sumea 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Suunniteltu värimaailma:Värimaailman tulee sointua kokonaisuuden kanssa – huomioi mahdollisesti oman yrityksesi värimaailmat Väreillä on suuri symbolinen arvo, eri väreillä voidaan korostaa tiettyjä asioitaOman tyylin löytäminen – luo tunnistettava kuvatyyli, jolla erotut somekanavavirrasta  Se voi olla elementti, väri, sommittelutapa = tutki kilpailijoita ja inspiroivia kuvaajia!Hyvä suunnitelma = suunnittele, miten toisit visuaalisen keinoin erille tarinan, jota haluat kuvalla kertoa  Seuraa kuvatrendejä Sommittelu ja stailaus  Kaiken ei tarvitse olla järjestyksessä, epäsymmetrisyys luo mielenkiintoa! Laadukkuus – tarkista, ettei kuva ole epätarkka, yli- tai alivaloittunut, pimeä tai sumea Mikä kuvakulma? Mitä kuvassa tapahtuu, miten kerron haluamani viestin kuvana? Voinko käyttää rekvisiittaa, miten sommittelen? Millainen valaistus?
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Mitkä kuvat toimivat parhaiten Instagramissa ja Facebookissa?
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• Instagram ja Facebook suosituimpia sosiaalisen median kanavia – Instagramissa mennään 
visuaalisuus edellä, teksti toimii lisäarvona.

• Panosta kuviin 
– Instagramissa viihtyvät visuaaliset ihmiset, jotka pitävät kauniista kuvista  Kannattaa 
panostaa laadukkaaseen ja omaperäiseen kuvaan, jota on paranneltu esimerkiksi 
kuvankäsittelyohjelmalla

• Värikkäät kuvat! Riittää esimerkiksi, että tausta on värikäs tai tietty elementti

• Ihmiset, tarinat yritysten takana, eläimet, lapset sekä inspiroivat miljöökuvat 
kiinnostavat eniten

• Pyri löytämään uusia näkökulmia tuotteelle tai palvelullesi  älä täytä kuvaa tekstillä tai 
tarjouksella

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Instagram on yksi suosituimmista sosiaalisen median kanavista – Instagramissa mennään visuaalisuus edellä, teksti toimii lisäarvonaPanosta kuviin – Instagramissa viihtyvät visuaaliset ihmiset, jotka pitävät kauniista kuvista  Instagramissa kannattaa panostaa laadukkaaseen ja omaperäiseen kuvaan, jota on paranneltu esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmallaInstagramiin voi lisätä myös esim. järjestelmäkameralla otettuja kuvia Instagramissa ihmiset ja tarinat yritysten takana kiinnostavat eniten  kasvot myyvät parhaiten!Instagramissa voi omalla kanavalla suosia tiettyä tyyliä, joka pitää kuvasi sidoksissa toisiinsa – se voi olla esimerkiksi joku tietty väri, tyyli kuvata Muista oikeat hashtagit eli avainsanat, yleisin määrä on 5-10 avainsanaa
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Milloin käytän kuvapankkia?
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• Käytä kuvapankkeja silloin, kun:
 Markkinoit aihetta tai aihepiiriä, josta sinulta ei löydy kuvaa tai sinulla ei ole mahdollista 

sellaisesta ottaa kuvaa
 Käytät kuvaa taustana, tekstuurina

• Suosi aina ensisijaisesti omia kuvia  varsinkin silloin, kun markkinoit omaa tuotetta tai 
palvelua

• Jos etsit ilmaisia kuvapankkikuvia, hae kuvia joilla on CC0-lisenssi. 
 Usein lisenssi merkitään kuvan yhteyteen, tai sitten kuvapankin tiedoista voi löytyä 
ohjeistus, jossa ilmoitetaan kuvien käyttöoikeuksista

Ilmaisia kuvapankkisivustoja:
• Unsplash
• Pexels
• Pixabay

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Instagram on yksi suosituimmista sosiaalisen median kanavista – Instagramissa mennään visuaalisuus edellä, teksti toimii lisäarvonaPanosta kuviin – Instagramissa viihtyvät visuaaliset ihmiset, jotka pitävät kauniista kuvista  Instagramissa kannattaa panostaa laadukkaaseen ja omaperäiseen kuvaan, jota on paranneltu esimerkiksi kuvankäsittelyohjelmallaInstagramiin voi lisätä myös esim. järjestelmäkameralla otettuja kuvia Instagramissa ihmiset ja tarinat yritysten takana kiinnostavat eniten  kasvot myyvät parhaiten!Instagramissa voi omalla kanavalla suosia tiettyä tyyliä, joka pitää kuvasi sidoksissa toisiinsa – se voi olla esimerkiksi joku tietty väri, tyyli kuvata Muista oikeat hashtagit eli avainsanat, yleisin määrä on 5-10 avainsanaa



Kuvaamisen perusteet

Miten otetaan hyviä kuvia älypuhelimella?
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Älylaitteella kuvaaminen 
– miksi kannattaa?
• Älylaitteella / puhelimella kuvatessa kannattaa pitää samat asiat mielessä kuin 

millä tahansa kameralla kuvatessa  Lopputulokseen vaikuttaa valotus, 

asemointi ja kohde

• Älylaitteella / puhelimella kuvaaminen antaa omat mahdollisuudet  Voidaan 

käsitellä samalla laitteella ja jakaa koko maailman nähtäville heti

• Puhelimella on helppo esikatsella kuvaa reaaliajassa näytöltä

• Puhelimen pientä kokoa hyödyntämällä kameran saa mahtumaan hyvinkin 

pieniin väleihin.
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Koska kännykkä kulkee aina mukanasi, on se useimmiten paras mahdollinen kamera – myöskin ainoa kamera mikä sinulla on mukanasi!Kännykällä kuvatessa kannattaa pitää mielessä samat asiat kuin millä tahansa kameralla kuvatessa. Lopputulos on aina kiinni kuvan valotuksesta, asemoinnista sekä kohteesta.Mitä hyvää on kännyllä kuvatessa – antaa enemmän mahdollisuuksia, koska kuvan voi jakaa välittömästi muiden nähtäville sekä sitä voidaan käsitellä heti kättelyssä. Päästään usein mielenkiintoisempiin kuvakulmiin kuin lähestulkoon aina ”isommilla kameroilla”



Perusasetukset kuntoon!
• Tarkista omista kamera-asetuksista, että asetukset ovat kunnossa ennen 

kuvaamista 

• Tarkkuus ja laatu on tärkein! Tarkista, että otat mahdollisimman 

isoresoluutioisia kuvia 

• Jossain kameroissa voit valita myös tiedostomuodon – uusimmissa 

kameroissa voit tallentaa RAW kuvia, yleinen asetus on pakattu JPEG

• GPS merkinnät ovat makuasia – jotkut haluavat, että kuvien tiedoissa on aina 

muistissa sijainti, missä kuvat ovat otettu 

• Tarkista, että linssi on puhtaana!
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kerro mikä on RAW – tiedosto, joka on pakkaamaton – voidaan käsitellä omilla ohjelmilla tietokoneella, esimerkiksi Photoshopilla –RAW kuvissa hyvä puoli on, että valotuksia ja muita asetuksia voidaan säätää enemmän niin, ettei kuvanlaatu huononeKuvan kannattaa olla aina alkuperäinen kun editoi – esimerkiksi Whatsappilla lähetetyt kuvat pienentävät ja huonontavat laatua – huonompi muokata



Kameran valmiit asetukset eri 
toimintoihin
• Osassa puhelimista kameroista löytyy valmiita kuvausasetuksia eri 

kuvaustilanteisiin  Esimerkiksi yökuvaukseen, muotokuvaan, panoraamaan 

jne.

• Tutustu valmiisiin asetuksiin etukäteen  isoja eroja eri puhelinmalleissa!

• Valmiita kamera-applikaatioita löytyy App-storesta sekä Google Play-

kaupasta, joista löytyy valmiina myös erilaisia kuvausasetuksia – jotkut 

toimivat ja toiset eivät
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Panoraama on yleisin mitä käytetään, suosittelen käyttämään yleisesti ottaen normaalia kameraa ja tilanteen mukaan muita asetuksiaKannattaa testailla – ohjelmissa on erilaisia toimintoja, toiset toimivat paremmin kuin toiset



Tarkentaminen ja valotus
• Tarkennus ja valotus ovat tärkeitä perusasioita, jotka pitää olla 

kuvaamisessa kunnossa! 

• Voit valita puhelimen näytöltä usein tarkennuspisteen, johon kamera 

tarkentaa  Useimmissa voidaan määrittää myös, että tarkennuspiste pysyy 

samana, eikä muutu kohdetta tai kameraa siirrettäessä

• Tarkennuspiste toimii usein valotuksen määrittämisen pisteenä 

esimerkiksi maisemaa kuvatessa kannattaa valotuspiste valita taivaan ja maan 

välimaastossa

• Vastavaloon kuvatessa kannattaa liikuttaa kameraa niin, ettei valo osu 

suoraan linssiin niin, että kohde muuttuu tummaksi  Voit esimerkiksi peittää 

vastavalon kädellä tai kuvan ulkopuolelta jäävältä alueelta  Joskus 

vastavalo toimii myös efektinä!

• Valoilla voi myös leikitellä!

• Vältä zoomaamista – lähesty mielellään itse kohti kuvattavaa kohdetta
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Tarkennus ja valotus ovat tärkeitä perusasioita, jotka pitää olla kuvaamisessa kunnossa! Voit valita puhelimen näytöltä usein tarkennuspisteen, johon kamera tarkentaa  Useimmissa voidaan määrittää myös, että tarkennuspiste pysyy samana, eikä muutu kameraa siirrettäessäTarkennuspiste toimii usein valotuksen määrittämisen pisteenä! Tämä kannattaa huomioida esimerkiksi isoissa kontrasteissa  esimerkiksi maisemaa kuvatessa kannattaa valotuspiste valita taivaan ja maan välimaastossa. Pelkkään taivaaseen asetettu valotus tekee maassa olevista kohteista herkästi täysin mustia ja taas pelkkään maahan asetettu valotuspiste tekee taivaasta puhkipalaneen. Paras valotus löytyy jostakin kohti horisonttia klikkaamalla, jolloin taivas ja maa jäävät sopivasti vaaleiksiToisinaan puhelin tarvitsee ”apua” valotuksen kanssa, jolloin joissakin puhelimissa pystyy määrittämään esimerkiksi ISO arvoja tai valotusta omilla säädöilläLOPPUKANEETTI : Muista, että oma näkemys on se tärkein – jos kuva näyttää ruudulla hyvältä, niin sillä kannattaa mennä 
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Makrokuvaaminen

• Makro = kuvataan läheltä

• Puhelimien kamerat ovat erittäin hyviä makrokuvauksessa! 

Makrokuvaamiseen löytyy myös erillisiä puhelimeen sopivia objektiiveja, mutta 

usein saadaan upeita lähikuvia ilman erillisiä objektiiveja

• Puhelimen kameran lyhin tarkennusetäisyys on usein vain muutamia senttejä
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Makro = kuvataan läheltäPuhelimien kamerat ovat erittäin hyviä makrokuvauksessa!  Makrokuvaamiseen löytyy myös erillisiä puhelimeen sopivia objektiiveja, mutta usein saadaan upeita lähikuvia ilman erillisiä objektiiveja Puhelimen kameran lyhin tarkennusetäisyys on usein vain muutamia senttejä  Kokeile kuvata esimerkiksi sadepisaraa lehden päällä tai vaikkapa yksityiskohtia puutarhan kasveista.
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Salaman käyttö, onko järkevää?

• Puhelimien salamat ovat erittäin heikkotehoisia, useimmiten salama kannattaa 

kytkeä kokonaan pois päältä  esimerkiksi ruokakuvissa kannattaa jättää 

salama pois, sillä usein salaman välähdyksen värit vääristävät kuvaa

• Salamaa kannattaa käyttää tilanteissa, kun on pakko tai kun haluaa leikitellä 

 esimerkiksi huonosti valaistut tilat, yökuvat tai tilanteet, joissa erillisen 

valaistuksen käyttö on mahdotonta

• Salamaa käyttäessä tarkista, ettei taustalla ole esimerkiksi peilejä tai ikkunoita, 

jotka voivat heijastaa valon

 Etsi aina toinen ratkaisu puhelimen oman salaman välttämiseksi!
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Puhelimien salamat ovat erittäin heikkotehoisia, useimmiten salama kannattaa kytkeä kokonaan pois päältä. Erityisesti ruokakuvissa kannattaa jättää salama pois kokonaan, sillä salaman välähdys on useimmiten täysin erivärinen kuin vallitseva valo.  Tarkista ettei ole peilejä taustalla!Mikäli kuvaat puhelimella vastavaloon kannattaa mieluummin liikuttaa kameraa siten, että valo ei osu suoraan linssiin, vastavaloa voi peittää myös vaikkapa kädellä kuvan ulkopuolelle jäävältä alueelta.Salamoita myydään myös lisävarusteena
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ISO-arvot ja manuaaliset asetukset

• Useissa kameroissa voit määrittää myös muita manuaalisia asetuksia 

kuvaamisessa, esimerkiksi ISO-arvoja  ISO-arvoa nostettaessa kameran 

kennon herkkyys kasvaa  pimeissä tilanteissa isompi ISO-arvo, 

aurinkoisissa hetkissä pienin mahdollinen

• ISO-arvon ollessa isompi näkyy kuvassa kohinaa

• ISO-arvoihin toimii helppo sääntö: pienempi on aina parempi! 

• Joissakin malleissa voidaan määrittää myös valotusaikoja ja muita asetuksia 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Useissa kameroissa voit määrittää myös muita manuaalisia asetuksia kuvaamisessa, esimerkiksi ISO-arvoja  ISO-arvoa nostettaessa kameran kennon herkkyys kasvaa  pimeissä tilanteissa isompi ISO-arvo, aurinkoisissa hetkissä pienin mahdollinenISO-arvon ollessa isompi näkyy kuvassa kohinaaISO-arvoihin toimii helppo sääntö: pienempi on aina parempi! Joissakin malleissa voidaan määrittää myös valotusaikoja ja muita asetuksia (shutterspeed, S) Pitkällä valotusajalla voit ”kaapata” mm. tähtitaivaan, revontulien, liikenteen tai muiden valojen liikkeitä



AHLMAN.FI



AHLMAN.FI



Sommittelu, sijoittelu ja rajaus
• Puhelimista löytyy suurimmasta osasta ruudukko, jota kannattaa hyödyntää 

kuvaamisessa – helpottaa kohteen sommittelua ja sijoittelua

• 1/3 sääntö toimii ruudukon kanssa  sitä kannattaa hyödyntää, jos haluaa ottaa kuvia 

perinteisellä kaavalla: esimerkiksi maisemakuvissa horisontin on hyvä olla 1/3 etäisyydellä 

joko kuvan ala- tai yläreunasta.

• Rajauksella saat jämäkkyyttä kuvaan. Rajausta kannattaakin harjoitella ja vertailla eri 

versioita!

• Ole villi! Kokeile välillä erikoisia kuvakulmia ja ratkaisuja  Joskus perinteisestä 

maisemasta voi saada mielenkiintoisen kun muuttaa rajauksia ja kuvakulmia

• Muista mihin käyttötarkoitukseen kuva otetaan – jos tiedät, että kuvaan tulee tekstiä, 

muista huomioida teksti sommittelussa!

AHLMAN.FI



AHLMAN.FI

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Syvyyttä! Rajauksella on eroa, kun muutetaan asettelua, kuvataan oksien läpi – tunnelma välittyy paremmin
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Näissä asioissa puhelin ei 
korvaa kameraa:
• Syväterävyys ei ole niin hyvä puhelimessa, kuin järjestelmäkamerassa  Jos 

haluat ottaa syväterävän kuvan kännykkäkameralla, kuvauskohteen on oltava 

hyvin lähellä kameraa.

• Pitkät valotusajat eivät toimi niin hyvin puhelimella, kuin kameralla 

Esimerkiksi revontulien, tähtien tai muiden vastaavanlaisten kuvien ottamiseen 

suosittelen järjestelmäkameran käyttöä
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Puhelimen kamerassa on jonkinlaiset mahdollisuudet syväterävien kuvien ottamiseen – eli kuviin, jossa kohde on tarkka mutta tausta sumea. Kännykällä voi teknisesti säädellä erilaisilla ohjelmilla syvyyksiä, mutta hyvin usein se näyttää teennäiseltä



Aplikaatioita on miljoonia –
minkä valitsen kuvaamiseen?
• Useimmista puhelimista löytyy valmiiksi kamerasovellus, jossa on 

puhelinmallista riippuen erilaisia ominaisuuksia

• Joskus tarvitaan erillisiä ohjelmia, jotta voidaan täydentää ominaisuuksien 

käyttöä  Esimerkkinä VSCO

• Kokeile rohkeasti erilaisia sovelluksia! Kaikissa sovelluksissa pätee samat 

kuvaamisen ”säännöt” ja vinkit
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Useimmista puhelimista löytyy kamera –sovelluksessa valmiiksi erilaisia toimintoja, jolla voi hallita kuvan ottamistaJoskus tarvitaan erillisiä ohjelmia, joilla voidaan hallita kuvan ottamista  Esimerkkinä VSCOKokeile rohkeasti erilaisia sovelluksia! Kaikissa sovelluksissa pätee samat kuvaamisen ”säännöt” ja vinkit



Tarvitsenko lisätarvikkeita?
• Selvitä ensin, mitä kuvaat pääsääntöisesti  Jos kuvaat paljon yksittäisiä 

tuotteita, esimerkiksi edullinen valo ja taustakangas voi olla järkevä valinta

• Nopeissa kuvauksissa lisätarvikkeet kannattaa unohtaa  Tärkeintä on 

tilanteen saaminen ruudulle!

• Henkilökuvauksessa voidaan käyttää lisävaloja, jotka kytketään suoraan 

kameraan

• Jalustat toimivat esimerkiksi hämäräkuvauksessa

• Moottoroituja jalustoja löytyy monista kaupoista ja sopivat lähes kaikkiin 

puhelimiin  Toimii hyvin esimerkiksi tietyn kohteen seuraamisessa tai 

videokuvauksessa
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Selvitä ensin, mitä kuvaat pääsääntöisesti  Jos kuvaat paljon yksittäisiä tuotteita, esimerkiksi edullinen valo ja taustakangas voi olla järkevä valintaNopeissa kuvauksissa lisätarvikkeet kannattaa unohtaa  Tärkeintä on tilanteen saaminen ruudulle!Henkilökuvauksessa voidaan käyttää lisävaloja, jotka kytketään suoraan kameraanMoottoroituja jalustoja löytyy monista kaupoista ja sopivat lähes kaikkiin puhelimiin  Toimii hyvin esimerkiksi tietyn kohteen seuraamisessa tai videokuvauksessa



HARJOITELLAAN!
• Ota muutama sommittelukuva – käytä hyödyksi valoja, eri sommittelutyylejä, varjoja ja kameran eri asentoja

• Ota kuva pihalta – miten otat huomioon sommittelut, valot ja tarkennukset?
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Kuvankäsittelyn perusteet

Miten käsitellään kuvia Snapseed:llä? Mitä muita vaihtoehtoja on?
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Aloitetaan!
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1. Avaa Snapseed ja valitse muokattava kuva

2. Voit valita kuvaan halutessasi valmiin filtterin kohdasta ”Tyylit”

• Selaa tyylejä hivuttamalla ja kokeile erilaisia tyylejä klikkaamalla  Voit valita, 

haluatko käyttää filtteriä vai kokeilla toista vaihtoehtoa

3. Voit aina peruuttaa tekemäsi muutokset oikeasta yläkulmasta, infopainikkeen 

vierestä olevasta nuolesta 

 Klikkaa kumoa, jos haluat peruuttaa edellisen toiminnon tai klikkaa palauta, jos 

haluat aloittaa alkuperäisestä kuvasta

• Voit halutessasi nähdä myös muokkaushistorian

4. Info -painikkeesta näet kuvan GPS tiedot, puhelinmallin, valotusajan, ISO 

arvon, kuvankoon, tiedostonimen sekä päivämäärän



Työkalut (kuvan perussäädöt)
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1. Klikkaa ”Työkalut” painiketta alhaalta 

 Avautuu iso määrä erilaisia työkaluja käsittelyä varten

2. Aloitetaan kohdasta ”Kuvan säätö” (säätäminen tapahtuu sormea hivuttamalla)

• Voit määritellä kuvan kirkkautta, kontrastia ja muita perussäätöjä

 Muista määritellä kirkkautta ja kontrastia niin, ettei kuva pala puhki!  

• Voit säätää myös pelkästään kuvan valokohtia tai varjokohtia

 voit laskea esimerkiksi puhkipalaneen kuvan valoa tai nostaa varjoisia yksityiskohtia 

näkyviin 

• Muista määrittää kylläisyyttä ja lämpöä

 Kylläisyydellä määrittelet kuinka paljon haluat korostaa värejä ja lämpötilalla sitä, 

kuinka kylmäksi tai lämpöisen sävyiseksi kuva halutaan määrittää

= Oma silmä kertoo parhaiten, milloin kuva on hyvännäköinen!

HUOM! Voit käyttää myös automaattista korjausta klikkaamalla ”taikasauvaa”. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Usein kuvat saavat raikkautta ja lisäpotkua kun niihin lisätään hieman kirkkautta ja kontrastia = kokeile!
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Työkalut (Yksityiskohdat, käyrät, valkotasapaino, rajaus, kierto)
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• Yksityiskohdat –osuudesta voit muokata kuvan rakennetta ja terävöintiä 

 Älä terävöitä liikaa, jotta kuva ei tule liian rakeiseksi! 

• Käyrät –osuudesta voit määrittää kontrastia automaattisesti tai manuaalisesti. 

• Valkotasapaino - osuudesta voit määritellä sävytystä ja värilämpötilaa

• Rajaus –osuudesta voit määritellä manuaalisesti kuvan rajauksen tai valmiilla pohjilla. 

Esimerkiksi voit tässä rajata kuvasi esimerkiksi Instagramin käyttöön (neliö)

• Kierto –osuudesta pääset kääntämään kuvaa – esimerkiksi jos horisontti on 

maisemakuvassa vinossa, voit määrittää horisontin suoraan tässä osuudessa. Voit 

lisäksi kääntää kuvan peilikuvaksi
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Työkalut (Perspektiivi, laajenna, valikoiva, sivellin, korjaus)

AHLMAN.FI

• Perspektiivi – voit kallistaa, kiertää, mukauttaa kokoa tai tehdä vapaavalintaisia 

kallistuksia kuvaan  Joissain tapauksissa voi kuvan vääristymiä korjailla

• Laajenna - Voit laajentaa kuvan kokoa isommaksi normaalista resoluutiosta

• Valikoiva – voit valita kuvasta tietyn pisteen, jota voit säätää mm. kirkkautta ja 

saturaatiota

• Sivellin – Voit maalata ne kohdat, joiden valotusaikaa, kirkkautta, kylläisyyttä tai 

lämpötilaa haluat säädellä

• Korjaus - Korjaustyökalulla pystyt poistamaan tai korjaamaan virheitä kuvista –

esimerkiksi nurmikolla on esine, jonka haluat poistettavan / korjattavan pois
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Työkalut (HRD, Glamour, sävykontrasti, dramatisointi, vintage, 
rakeinen filmi, retrovalo)
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• HDR Scape – Voit määrittää kuvallesi HDR efektin

• Glamourhehku – Henkilökuvaukseen tarkoitettu efekti, jossa ihoa pehmennetään, kuvasta 

tehdään ”glamour”

• Sävykontrasti – Voidaan määritellä manuaalisesti erilaisia sävyjä esimerkiksi valon 

sävyjä, varjojen tai mustien sävyjä

• Dramatisointi – Valmiita jyrkkäkontrastisia filttereitä 

• Vintage – Valmiita vintage efektejä

• Rakeinen filmi – Valmiita ”rakeisia” efektejä

• Retrovalo – Valmiita retrovalo efektejä



Vie – jaa eteenpäin ja tallenna
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• Klikkaamalla alhaalta ”vie” osiota voit määrittää, mitä haluat tehdä kuvalle:

• Jaa – osuudessa voit jakaa kuvan suoraan sovellukseen tai sovelluksen kautta eteenpäin

• Tallenna – kuva tallennetaan alkuperäisen kuvan päälle

• Tallenna kopio – luodaan kopio kuvasta, jolloin alkuperäinen kuva jää talteen

• Vie – tallentaa kuvan JPEG muotoon, mutta muutoksia ei voida kumota



Muita hyviä /
näppäriä
applikaatioita
kuvaamiseen
ja editointiin!

Boomerang - Instagramiin
GIF-videoita, ilmainen

Fyuse – 360 kuvia

Enlight – laaja filtteri / 
kuvankäsittelyohjelma
Maksullinen, voi lisätä tekstejä, valmiita filttereitä

Layout / Asettelu   - Instagramin sommittelu

Ilmainen, sommittele eri kuvia kollaasiksi

Pixelmator – kehittyneille käyttäjille

Maksullinen
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Ilmainen



Canvan käyttö

Miten vien kuvani Canvaan? Kuinka tuotan markkinointimateriaalia Canvalla?
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Aloitetaan!
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1. Siirry applikaatioon Canva tai verkkosivun kautta www.canva.com

2. Kirjautumissivulla voit kirjautua / rekisteröityä helposti omilla Facebook- tai Google-tunnuksilla  Voit myös halutessasi 

luoda oman käyttäjätunnuksen sähköpostille

http://www.canva.com/


Suunnitellaan!
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1. Kirjoita hakuun esimerkiksi ”juliste”, 

”kansikuva”, sosiaalisen median kanava tai 

A4  riippuen siitä, mitä haluat suunnitella

2. Canva ehdottaa erilaisia suunnittelupohjia 

– klikkaa haluamaasi pohjaa

3. Canva ehdottaa erilaisia mallipohjia, joita

voit käyttää suunnittelussa hyödyksi ja malliksi  voit myös luoda kokonaan uuden pohjan ilman mallia

4. Voit hakea pohjia esimerkiksi erilaisilla hakusanoilla ”ruoka”, ”iloinen” tai ”alennusmyynti”

5. Kun olet löytänyt sopivan ja mieleisesi pohjan, jota editoida, klikkaa sitä  Huomioi, että osa pohjista, elementeistä ja 

materiaaleista ovat maksullisia, osa ovat ilmaisia!



Editoidaan!
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1. Valitse elementti, teksti tai tausta, jota haluat editoida

2. Voit editoida tekstiä klikkaamalla – voit määritellä fontin, fontin koon, 

välistyksen, tasauksen, tyylin, sijainnin ja näkyvyyden

3. Voit valita taustan omasta kuvagalleriasta tai Canvan kuvapankista –

voit myös valita tekstuurin tai yksivärisen taustan

4. Voit säätää kuvien kirkkautta, kontrastia, kylläisyyttä, sävyä, sumennusta 

ja vinjettiä – voit myös rajata taustakuvaa, kääntää tai laittaa filttereitä

5. Voit lisätä elementtejä joko valmiita ruudukkoja, muotoja, kaavioita, 

kehyksiä, omia kuvia tai muita grafiikkoja Siirtely tapahtuu 

raahaamalla



Tallennetaan ja julkaistaan!
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1. Canva tallentaa automaattisesti työsi omalle profiilillesi 

2. Voit jakaa valmiin materiaalin muille nähtäväksi tai muokattavaksi 

kohdasta ”Jaa” – kirjoita sähköpostiosoite ja lähetä kutsu tai kopioi linkki

3. Nuolesta, joka osoittaa alaspäin, voit tallentaa työsi haluamassasi 

muodossa joko tietokoneellesi tai tabletille / puhelimelle

 Valitse oikea muoto riippuen julkaisualustasta:

 PNG on laadukas kuva esimerkiksi verkkosivuille tai someen

 JPEG pieni tiedostokoko

 PDF painotöihin

4. ”Julkaise” painikkeesta voit valita, mihin haluat jakaa julkaisusi tai haluatko 

tulostaa työsi



Hallilantie 24
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KIITOS! 



Linkkejä:

Facebook tekstinpeittotyökalu: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Kuvasta tai logosta valkoinen / muu tausta pois: https://www.remove.bg/

Muiden koulutusten materiaalit: https://visitpirkanmaa.fi/hankkeen-tapahtumat/

Kuvapankkilinkit (kts. Dia 8).

AHLMAN.FI

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
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