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Liitteiden lisääminen puhelimella

• Skannaaminen 

• Liitteiden lisääminen sähköpostiin puhelimella

• Liitteiden lisääminen viranomaispalveluihin
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Puhelimeen saa 

asennettua

skannerisovelluksia 

Play-kaupasta
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Skanneri puhelimessa

• Puhelimeen saa skannerisovelluksen

• Skannerisovelluksella voit ottaa valokuvan esimerkiksi

– Työtodistuksesta

– Allekirjoitetusta lomakkeesta

• Skannerisovellus muodostaa valokuvasta pdf-tiedoston

• Pdf-tiedoston voi liittää helposti esimerkiksi

– Sähköpostiin

– Viranomaispalveluihin
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Esimerkki pdf-tiedostosta

• Esim. allekirjoitettu paperi skannerilla 

luotuna pdf-tiedostona
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Esimerkki skannerisovelluksesta
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Miten lisään liitteitä 

sähköpostiviestiin 

puhelimella?
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Liitteiden lisääminen sähköpostiviestiin

• Sähköpostiviestiin voit lisätä esimerkiksi 

– Kuvia

– Pdf-tiedostoja

➢ Huomaa kokorajoitukset!
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Liitteiden lisääminen sähköpostiviestiin

• Voit lisätä liitteen 

sähköpostiviestiin 

sähköpostisovelluksen 

kautta

• Esimerkkikuvia tai ohje 

(Ohje iPhone: uusi viesti -

Lisää kuva tai video? -

Tuo kameran rullasta / 

Uusi viesti - Lisää liite –

Valitse kansioista tai 

Selaa – Valitse)
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Ohje Android



Liitteiden lisääminen sähköpostiviestiin

• Voit lisätä liitteen sähköpostiviestiin 

suoraan sovelluksesta

– Suoraan puhelimen kamerasta / kuvista / tiedostoista

– Suoraan skannerisovelluksesta
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Liitteiden lisääminen sähköpostiin kamerasta/kuvista

• Mene kameran/kuvien kautta haluamaasi kuvaan

• Täppää kuvaa, saat esiin vaihtoehtoja esim viestit, 

sähköposti, WhatsApp
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Liitteiden lisääminen sähköpostiin puhelimen 

tiedostoista

• Mene puhelimen tiedostoihin → valitse haluamasi 

tiedosto → paina jako-kuvaketta / kolmea pistettä →

valitse minne haluat tiedoston jakaa

• Esimerkki muistiosta lähettämisestä
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Liitteiden lisääminen sähköpostiin skannerista

• Mene 

skannerisovellukseen

• Valitse tiedosto, jonka 

haluat lähettää

• Paina jakopainike

• Valitse postitatko 

dokumentin itsellesi vai 

ulkopuoliseen 

sähköpostiin
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Tarvitsen kuvan tai 

pdf-tiedoston 

puhelimesta 

tietokoneelle.
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Kuvan tai pdf-tiedoston tuominen puhelimesta 

tietokoneelle

• Voit siirtää puhelimesta kuvan tai pdf-tiedoston

– Johdolla

– Voit lähettää kuvan itsellesi puhelimesta sähköpostilla
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Kuvan tai pdf-tiedoston tuominen johdolla

• Puhelimen latausjohdolla (USB) voit yhdistää puhelimen 

tietokoneeseen

• Puhelin usein kysyy sallitaanko yhdistäminen -> ok

• Kun olet yhdistänyt puhelimen tietokoneeseen, 

näet puhelimen tiedostot tietokoneen kansioissa

• Voit kopioida tiedoston kansiosta toiseen

• Kun irrotat johdon, tiedostot eivät näy enää koneellasi

– Vain kopioidut tiedostot jäävät tietokoneelle.
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Kuvan tai pdf-tiedoston lähettäminen itselle 

sähköpostilla

• Voit lähettää kuvan tai tiedoston puhelimesta 

sähköpostilla itsellesi

• Kirjaudu sen jälkeen tietokoneella omaan sähköpostiisi

• Löydät itsellesi lähettämäsi kuvan

– Lähetetyt-kansiossa

– Saapuneissa viesteissä

• Voit ladata kuvan tai pdf-tiedoston nyt tietokoneellesi

• Kun tiedosto on nyt tietokoneesi tiedostoissa, voit liittää 

sen esimerkiksi viranomaispalveluihin liitteenä.
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Koulutusaiheita
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10 vinkkiä tietokoneen peruskäyttöön

Vinkkejä älypuhelimen käyttöön

Videon koostaminen helposti Quikillä

Kuvien muokkaus puhelimella

Hyötysovellukset

Hyvinvointisovellukset

Pilvitallennus

Esitteiden tekeminen Canvalla


