
Älypuhelinkurssi

Puhelimen perusominaisuudet, osa1

Jyväskylän Reumayhdistys



Älypuhelin

Merkki Käyttöjärjestelmä

Samsung Android

Huawei Android

Sony Android

Apple iOS

 iPhone on Applen puhelinmalli, samalla tavalla kuin Samsungilla on 

Galaxy-mallit. 



Älypuhelin

 Liittymäsopimus: Puhelinoperaattorilta (DNA, Elisa, Telia yms.) 

hankittu liittymä älypuhelimeen. 

 Älypuhelin on yhteydessä internettiin SIM-kortin välityksellä. 

 Älypuhelimella voi olla yhteydessä internettiin myös WiFin

välityksellä.  WiFi on langaton internetyhteys, joka rajoittuu 

johonkin tiettyyn tilaan, kuten kahvilaan, kauppakeskukseen, 

bussiin, kirjastoon jne.  



Älypuhelin

 Älypuhelimeen kannattaa hankkia liittymä, jossa ei ole 

mobiilidatakattoa eli rajoitusta, kuinka paljon nettiä voi käyttää. 

 Minkälainen liittymäsopimus sinulla on? Mitä siihen kuuluu? Onko 

siinä rajaton netinkäyttö (mobiilidata)? Entä puheaika ja 

tekstiviestit/multimediaviestit?

 Mikäli et tiedä mitä liittymäsopimuksesi sisältää, tämä kannattaa 

selvittää puhelinoperaattoriltasi.



Älypuhelimen rakenne

 Seuraavilla dioilla on esitelty älypuhelimen rakennetta, 

näppäimet, alkunäkymää ja ilmoituskuvakkeita. 

 Huomioithan, että eri älypuhelimissa edellä mainitut 

asiat vaihtelevat suuresti.









Näppäimet

 Puhelimen mallista riippuen, puhelimessa voi olla myös seuraavat 

näppäimet:

 Kolmio: Takaisin edelliseen näkymään

 Ympyrä: Kotinäppäin, eli paluu alkunäyttöön

 Neliö: Avoinna olevat sovellukset. Voit sulkea avoinna olevia 

sovelluksia sovelluksen kulmassa olevasta rastista.



Alkunäyttö, näkymä

Näkymien 

osoittimina toimivat 

pienet pallot, joista 

yksi on muita 

kirkkaampi osoittaen 

sitä mikä on juuri 

näkyvissä. 

eli näkymät

Huomioithan, että eri 

puhelimissa on erilainen 

alkunäyttö.



Pyyhkäisyt

 Vaakasuunnassa: Älypuhelimen ruudulla on usein useita näkymiä. Voit 

selailla niitä pyyhkäisemällä sormella ruutua vasemmalta oikealle tai oikealta 

vasemmalle. 

 Pystysuunnassa: Aina koko ruudun sisältö ei mahdu näkyviin. Voit tällöin 

vierittää sivua, kun pyyhkäiset sormella ruutua ylös tai alaspäin. 

 Valitseminen napauttamalla: Voit valita tai käynnistää kohteen 

koskettamalla sitä. 

 Kirjoittaminen napauttamalla: Voit aloittaa kirjoittamisen koskettamalla 

kohtaa, johon voit kirjoittaa esim. tekstiviestiin. Näytön alaosaan avautuu 

näppäimistö. 



Pyyhkäisyt

 Koon muuttaminen kaksoisnapauttamalla: 

Voit lähentää näytöllä olevaa kuvaa, tekstiä tms. napauttamalla 

sivua kaksi kertaa. Loitontaminen tapahtuu samalla tavalla, 

napauttamalla nopeasti näyttöä kaksi kertaa. 

 Koon muuttaminen nipistämällä ja levittämällä: 

Joissain sovelluksissa kuvan tms. pienentäminen tapahtuu, kun 

nipistät näytöllä kahta sormeasi yhteen. Suurentaminen 

puolestaan onnistuu, kun levität näytöllä kahta sormeasi.



IlmoituskuvakkeetIlmoituskuvakkeet

Kun saat uuden ilmoituksen 

esimerkiksi viestistä tai 

vastaamattomasta puhelusta, 

tilariville tulee ilmoituskuvake. 



Ilmoituskuvakkeet

Jos haluat lisätietoa kuvakkeista, voit avata 

ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä puhelimen näytön 

yläosasta alaspäin. Voit taas sulkea ilmoituspaneelin 

pyyhkäisemällä näytöstä alhaalta ylöspäin. 

Seuraavissa dioissa kerrotaan yleisimmistä 

ilmoituskuvakkeista.

Edellisessä diassa näkynyt vastaamattoman puhelun 

ilmoituskuvake ns. avattuna.

Alareunasta voit tyhjentää ilmoituskuvakkeet (vastaamaton 

puhelu, viestit yms.). Ilmoitusasetuksista voit puolestaan 

säätää, mitkä sovellukset voivat ilmoituksia lähettää. 



Ilmoitukset

Voit säätää ilmoituksia 

myös asetusten 

kautta. Asetuksista 

kerrotaan enemmän 

tämän diasarjan 

lopussa. 



Ilmoituskuvakkeet



Ilmoituskuvakkeet



Sulkeminen

 HUOM! Älypuhelinta ei

kannata sulkea, mikäli ei tiedä     
SIM-kortin lukituksen 
poistamisen PIN-koodia. 

 Paina virtanäppäintä pitkään 

pohjassa, kunnes ilmestyy 

seuraava valikko.  Valitse sitten 

”Katkaise virta”.



Käynnistäminen

 Paina virtanäppäintä pitkään pohjassa, kunnes puhelin 

käynnistyy. 

 Kestää hetki kunnes puhelimeen ilmestyy ilmoitus esim.: 

➢Käynnistä laite antamalla PIN-koodi

tai

➢Anna SIM-kortin lukituksen poistamisen PIN-koodi



Avaaminen 

 Paina nopeasti virtanäppäintä.

 Mikäli näytönlukitus on päällä, toimi puhelimen ilmoittamalla 

tavalla, jotta puhelin avautuu. 

➢Näyttölukituksen PIN-koodin ilmoittaminen (eri asia kuin SIM-

kortin PIN-koodi)

➢Pyyhkäisy

➢Tietyn kuvion laittaminen



Asetukset

Puhelimen asetuksiin 

pääsee kahdella eri 

tavalla. 

Voi avata puhelimesi 

Sovellukset-kansion, 

josta saat näkyviin 

kaikki puhelimessasi 

olevat sovellukset yms. 

Näiden joukosta löydät 

myös asetukset. 



Asetukset

Toinen tapa avata asetukset.

Pyyhkäise puhelimen näytön yläosasta 

alaspäin ja paina rattaan kuvaa.

Joihinkin asetuksiin pääset nopeasti 

käsiksi, kun avaat ilmoituspaneelin 

pyyhkäisemällä puhelimen näytön 

yläosasta alaspäin. Tällöin avautuu 

kuvan mukainen valikko, jossa päällä 

olevat toiminnot näkyvät sinisenä.  

Alhaalla olevasta sinisestä viivasta 

pystyy säätämään näytön kirkkautta 

liu’uttamalla sinistä palloa oikealle ja 

vasemmalle.  

Tästä pystyy 

säätämään onko 

puhelimen näyttö 

pystysuunnassa vai 

kääntyykö näytön 

kuva automaattisesti 

puhelimen asennosta 

riippuen. 

Sijaintitiedot eli CPS 

on oltava päällä, kun 

soittaa hätäpuhelua 

112-sovelluksen 

kautta. 112-

sovelluksesta lisää 

myöhemmässä 

kurssin osiossa.

Asetuksiin



Äänenvoimakkuuden säätäminen asetuksista



Äänenvoimakkuuden säätäminen asetuksista

Sinisistä viivoista pystyy 

säätämään äänenvoimakkuutta 

liu’uttamalla sinistä palloa 

oikealle ja vasemmalle.





Näytön säätäminen asetuksista



Näytön säätäminen asetuksista



Näytön säätäminen asetuksista



Kaiutinominaisuus

Kun puhelun aikana painat 

”Kaiutin”-kuvaketta, puhe 

alkaa kuulua puhelimen 

kaiuttimen kautta.



Lähteet:

https://kayttoohje.fi/puhelimet/samsung/samsung-galaxy-

a3-2017-kayttoohje/

https://kayttoohje.fi/puhelimet/samsung/samsung-galaxy-a3-2017-kayttoohje/

