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Canva toimii täysin 
selainpohjaisesti, eli sitä ei 
tarvitse erikseen asentaa 
tietokoneelle. Canva toimii 
parhaiten Google Chrome –
selaimella.

Siirry vain selaimellasi 
osoitteeseen www.canva.com
niin pääset suoraan Canvan
kirjautumissivulle. 

Voit kirjautua sisään helposti 
omilla Facebook- tai Google-
tunnuksillasi. Voit halutessasi 
myös luoda käyttäjätunnuksen 
sähköpostiosoitteellasi.

Rekisteröityminen Canvaan

https://www.canva.com/


Canva on maksuton ohjelma. Siitä on 
kuitenkin myös maksullinen versio Canva
Pro. Maksuttomalla versiolla kuitenkin 
pärjää hyvin.

Jos näet haluamasi pohjan tai kuvan tms. 
kohdalla €-merkin, se tarkoittaa sitä että se 
on maksullinen. Sen voi ostaa kertamaksulla 
käyttöön mainokseesi, jos haluat juuri sen 
kuvan.

Jos haluamasi pohjan tai kuvan tms. 
kohdalla on kruunun kuva, se tarkoittaa 
sitä, että se on saatavilla vain Canva Pro-
käyttäjille

Jos kuvassa ei ole kumpaakaan näistä 
merkeistä, kuva on maksuton ja sinun 
käytettävissä.



Miten päästä alkuun?
Kun saat tehtyä tunnukset 
Canvaan ja olet 
kirjautunut sisään, 
aloitusnäkymä on 
tällainen.

Ensin sinun kannattaa 
miettiä, millaista kuvaa 
olet tekemässä. 
Hakukenttään voi 
kirjoittaa suoraa esim. 
”kutsu” tai ”Instagram-
postaus” tai ”A4”, ja saat 
vaihtoehtoja erilaisista 
malleista, joihin voit vain 
vaihtaa omat tietosi.

Täällä on hakukenttä, millä voit hakea pohjia.



Otetaan esimerkkinä A4-
asiakirja. Tämä on siis suoraan 
A4 kokoinen, ja toimii hyvin 
esim. tulostettavana 
mainoksena.

Ensimmäinen vaihtoehto on 
tyhjä. Eli siihen pääsee itse 
suunnittelemaan kaiken. 
Valmiista pohjista voit valita 
omaan tarkoitukseen sopivan 
ja vaihtaa siihen vain oman 
tapahtumasi tiedot.

Voit valita haluamasti pohjan klikkaamalla sitä.



Otetaan esimerkkinä tämä Tea Party pohja. 

Mallipohjat-
näkymästä näit 
valmiita pohjia, 
kuten tämä Tea 
party pohja.

Valmiita pohjia



Kuvat- näkymästä pystyt 
valitsemaan vapaasti 
käytettäviä kuvia.

Kannattaa käyttää apuna 
hakutoimintoa. Jos tarvitset 
esim. metsäaiheisen kuvan, 
kirjoita hakukenttään metsä.Klikkaamalla haluamaasi 

kuvaa, se ilmestyy pohjallesi 
jossa voit liikutella ja 
muuttaa sen kokoa.



Elementit- näkymästä pystyt 
valitsemaan pikkukuvia. 
Kuten esimerkiksi Tea party 
pohjassa olevat lehdet. 

Tässäkin kannattaa käyttää 
hyödyksi hakutoimintoa.

Pikkukuvat on ryhmitelty 
teemoittain. 
Klikkaamalla haluamaasi 
elementtiä, se ilmestyy 
pohjallesi jossa voit 
liikutella ja muuttaa sen 
kokoa ja värejä.



Jos esimerkiksi haluan 
lisätä tuon kukkakimpun 
pohjaani, se ilmestyy 
pohjalle jonka jälkeen sitä 
voi muokata.

Täältä voit vaihtaa 
kimpun värejä.

Hiirellä voit 
muuttaa kimpun 
kokoa ja sijaintia 
sekä suuntaa.

Tästä voit muuttaa 
tarvittaessa kimpun 
läpinäkyväisyyttä. 

Sijainti napista, voit muuttaa kuvan sijaintia 
pohjalla. Onko se esim. tekstin päällä vai alla.



Teksti-kohdasta voit 
lisätä pohjaasi tekstiä.

Tarjolla on valmiita 
yhdistelmiä, tai sitten 
voit valita itse fontin 
ja sen koon.



Täältä voit vaihtaa fonttia.

Täältä löydät perus tekstitoiminnot. 
Samat kuin Word-ohjelmassa.

Tästä voit purkaa tekstin 
ryhmittelyn, jos haluat itse 
päättää missä kohtaa tekstit 
sijaitsevat toisista 
riippumatta.

Hiirellä pystyt 
muuttamaan tekstikentän 
kokoa ja sijaintia.



Videot kohdasta pystyt 
lisäämään mainokseesi 
videon. Huomioithan, 
että videon sisältävä 
mainos ei toimi joka 
paikassa. 



Tausta kohdasta pystyt 
valitsemaan erilaisia taustakuvia.



Lataukset kohdasta pystyt 
lataamaan Canvaan omia 
kuviasi. Esim. Kuuloliiton 
logon tai kuvia 
tapahtumista.

Kuvat jäävät lataukset 
kansioon niin pitkäksi aikaa, 
että poistat ne sieltä. 



Kansiot- kohtaa ei tarvitse 
käyttää. Kansioiden luominen 
kuuluu maksulliseen Canva
pro-versioon.



Jos haluat ”hifistellä”, niin 
lisää- kohdasta löydä erilaisia 
toimintoja, joita voit lisätä 
malliisi.



Jos haluat tehdä kaksipuolisen 
mainoksen tms. Voit lisätä 
uuden sivun pohjallesi 
painamalla + Lisää uusi sivu.



Sen jälkeen uusi sivu 
aukeaa mallipohjallesi 
ensimmäisen sivun alle.



Kuvan tallentaminen omalle koneelle 
tapahtuu nuolella merkitystä kohdasta.

Sitten avautuu näkymä, josta pystyt 
valitsemaan missä muodossa haluat 
kuvan koneellesi. 

Jos tarkoituksena on tulostaa kuva, 
suosittelen pdf-tulostus-muotoa. 

Jos aiot julkaista kuvan esim. 
Facebookissa, suosittelen png-muotoa.

Kun olet päättänyt muodon, paina vielä 
turkoosilla pohjalla oleva lataa nappia. 



Tsemppiä opetteluun! 

Canvassa on myös omat ohjeet saatavilla painamalla tätä nappia. 

Lähteet: https://piilotettuaarre.fi/tuotteet/visuaalinen-sisallontuotanto/canva-koulutus/


