
Snapchat



Mikä Snapchat on?

• Snapchat on sosiaalisenmedian palvelu, 
jonka on kehittänyt Snap Inc.(aikaisemmin
Snapchat Inc.)

• Snapchat tunnetaan usein nimellä Snap tai 
Snappi.

• Snapchat sovelluksen saa puhelimelle tai 
tabletille ja hetki sitten julkaistiin myös 
selain versio.



Mihin Snapchatia
käytetään?
• Snapchatia käytetään päivittäiseen viestimiseen.

• Snapchatia käytetään kuvien ja viestien 
lähettämiseen, hetkien jakamiseen sekä moneen 
muuhun.

• Snapchatissa lähetetyt kuvat näkyvät 
vastaanottajalla yleensä vain alle 10 sekuntia 
avaamisesta. Viestit taas säilyvät yleensä 
sovelluksen sulkemiseen asti tai muutamia päiviä.

• Hetkien jakamisella tarkoitetaan kuvan tai lyhyen 
videon julkaisemista kavereiden tai muiden 
nähtäväksi. Hetket säilyvät 24 tuntia ja niitä muut 
voivat katsoa useita kertoja.



Mitä Snapchatilla 
voi tehdä?
Snapchatissa on laaja valikoima filttereitä. 
Filtterillä voidaan muokata kuvaa tai videota. 
Niitä on kaikenlaisia valoisuuden 
muokkaavista  hassuihin eläimiin.

Snapchatissa voi myös:
• Seurata kavereiden sijaintia.

• Selata lyhyitä videoita.

• Luoda oma kuvan eli Bitmojin.

• Pelata pelejä kavereiden kanssa



Snapchatin kohderyhmä ja käyttäjät 
yleensä.

Snapchat on 
yleisimmin 

käytössä 13-34 
vuotiailla.

Snapchat vaatii 
älypuhelimen 

tai laitteen.

Vastaanottajalla 
täytyy myös olla 

profiili.



Vertailu muihin sovelluksiin:

Snapchatin ja WhatsAppin yhtäläisyyksiä:
• Molempien päätarkoitus on viestintä.

• Molemmissa on mahdollista jakaa oma tila.

• Myös WhatsAppissa on mahdollista jakaa kuva vain kerran 
katseltavaksi.

Snapchatin ja YouTuben yhtäläisyyksiä:
• Molemmissa voi selata lyhyitä videoita.

• YouTube on tarkoitettu videoiden katselemiseen sekä julkaisuun.



Bitmoji
• Bitmoji on piirros hahmo itsestä. Se 

on sinun oma persoonallinen emoji.

• Bitmoji luodaan omasta kuvasta ja 

sitä pystyy myös muokkaamaan.

• Sen saa myös muihin sovelluksiin 

erillisellä sovelluksella.





Snapin toimintaa

Snapchatin kartta, jossa voi seurata
kavereiden sijaintia



Esimerkkejä Snapchatin filttereistä.Esimerkkejä Snapchatin lyhyistä
videoista.



Kysymyksiä?



Lähteet
• https://www.statista.com/statistics/933948/snapchat-global-user-age-distribution/

• https://www.bitmoji.com/

• https://www.snapchat.com/

https://www.statista.com/statistics/933948/snapchat-global-user-age-distribution/
https://www.bitmoji.com/
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