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Mitä ilmaisohjelmistoja käytät kuvankäsittelyyn tietokoneella tai kännykällä? / What freeware you use 
for photo editing either with your computer or with your phone? 
Gimp 
VSCO 
Paint 
PicsArt 
PhotoFiltre 
SnapSeed 

Mitä ilmaisohjelmistoja käytät videoeditointiin tietokoneella tai kännykällä? / What freeware you use for 
video editing either with your computer or with your phone? 
iMovie 
Sony Vegas 
Vivavideo 

Mitä ilmaisohjelmistoja käytät tekstinkäsittelyyn tietokoneella tai kännykällä? / What freeware you use 
for text editing either with your computer or with your phone? 
SAMK Office 365 
Open Office 
LibreOffice 
Google Docs 

Mitä ilmaisohjelmistoja käytät taulukkolaskentaan tietokoneella tai kännykällä? / What freeware you 
use for spreadsheet editing either with your computer or with your phone? 
SAMK Office 365 
Open Office 
LibreOffice 
 
Mitä ilmaisohjelmistoja käytät presentaatioiden tekemiseen tietokoneella tai kännykällä? / What 
freeware you use for making presentations either with your computer or with your phone? 
SAMK Office 365 
LibreOffice  
Open Office 
Prezi 
Google Slides 
 
Mitä ilmaisohjelmistoja käytät kyselyiden tekemiseen tietokoneella tai kännykällä? / What freeware you 
use for making questionnaires either with your computer or with your phone? 
Google Forms 
SAMK Office 365 
 
Mitä ilmaisohjelmistoja käytät palaverien buukkaamiseen tietokoneella tai kännykällä? / What freeware 
you use for booking meetings either with your computer or with your phone? 

Doodle 
Google Calendar 
TimeEdit 
 
 
 



Mitä ilmaisohjelmistoja käytät maksujen hoitamiseen tietokoneella tai kännykällä? / What freeware you 
use for payment transactions either with your computer or with your phone? 
S-mobiili 
Pivo 
MobilePay 
OP-mobiili 
Paypal 
 
Mitä ilmaisohjelmistoja käytät verkkopalaverien pitämiseen tietokoneella tai kännykällä? / What 
freeware you use for online meetings either with your computer or with your phone? 
Skype 
Webex/HILL 
Discord 
 
Mitä ilmaisohjelmistoja käytät tietoturvaan ja virustorjuntaan tietokoneella tai kännykällä? / What 
freeware you use for security and antivirus protection either with your computer or with your phone? 
Avast! 
AVG 
F-Secure 
Malwarebytes 
Avira 
 
Mitä ilmaisohjelmistoja käytät kalenterina tietokoneella tai kännykällä? / What freeware you use as 
calendar either with your computer or with your phone? 
Google Calendar 
SAMK Office 365 
Kännykän oma kalenteri/Mobile phones own calendar 
 
Mitä ilmaisohjelmistoja käytät pikaviestintään tietokoneella tai kännykällä? / What freeware you use for 
instant messaging either with your computer or with your phone? 
WhatsApp 
Messenger 
SnapChat 
Instagram 
iMessage 
Skype 
 
 
 


