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Milloin laitehankinta tulee ajankohtaiseksi ?

● Laite mekaanisesti rikki 

● Laitteen tuki on loppunut (esim. Windows 7, Android vanhempi 

kuin versio 8.0 jne)

● Päivitykset eivät onnistu

● Mobiililaitteen tallennustila on jatkuvasti loppu

● Nykyinen laite hidastelee ja käynnistys kestää tuskastuttavan 

kauan eikä korjausta ole löytynyt



Mitä teet laitteella – sinun käyttötarpeesi 

● Luet lehtiä, luet uutisia ja artikkeleja, katsot YleAreenaa ja tv-
kanavia sekä niiden tallenteita
○ Käytät sähköpostia
○ Käytät verkko- tai mobiilipankkia

● Tuotat sisältöä; kirjoitat tekstiä / taulukoita / piirroksia, hoidat 
kirjanpitoa, hoidat nettisivujen ylläpitoa, teet kirjoittavaa 
tutkimustyötä, tuotat uutta sisältöä
○ Muokkaat valokuvia tai/ja videoita
○ Kirjoitat muistelmia ja/tai blogeja, jne

Internet-laite



Tabletti vai läppäri vai ainoastaan puhelin

● Kun luet enimmäkseen => tabletti oikea valinta 
○ Tablettiin voi liittää erillisen näppäimistön
○ Näytön koko 25 cm (10”) voi olla liian pieni hyvin huononäköiselle
○ Myös älypuhelimella voi tehdä kaikki samat asiat kuin tabletillakin, 

mutta näyttö on vain 15 cm (6”-7”)

● Kun tuotat sisältöä kuten kirjoitat, käsittelet kuvia, tarvitset 
tallennustilaa ja tarvitset kunnollista näppäimistöä & hiirtä 
=> läppäri on oikea valinta
○ Hyvältä tuntuva näppäimistö ja riittävän hyvä näyttö tärkeitä



Läppärin tekniset vähimmäisvaatimukset – Windows-kone

● RAM-muistia 8 Gt

● Tallennustilana SSD-levy 256 Gt

● Näyttö 14-15.6”

● Prosessori (cpu) Intel i5 tai AMD Ryzen 5

● Windows 10

● Laitemerkillä ei ole juurikaan väliä



Tabletti - tekniset vähimmäisvaatimukset

● Android tabletti
○ RAM-muistia 4 Gt
○ Tallennustilaa 64 Gt
○ Android 11 tai suurempi
○ Selvitä kuinka kauan laitteeseen saa 

päivityksiä, julkaisuaika kts. 
www.gsmasrena.com & tuotenimi, 
yleensä 3 vuotta päivityksiä julkaisusta

● iPad tabletti
○ Tallennustilaa 64 Gt
○ Viimeisin IOS 14.8 laitteessa
○ Pitkä elinkaari (jopa 5 vuotta päivityksiä)



Puhelin - tekniset vähimmäisvaatimukset

● Joko Android tai iPhone
● Android-puhelin

○ RAM-muistia 4 Gt 
○ Tallennustilaa 64 Gt
○ Android 11
○ Selvitä kuinka kauan laitteeseen saa päivityksiä , 

julkaisuaika kts. www.gsmarena.com & tuotenimi, 
yleensä 3 vuotta päivityksiä julkaisusta

● iPhone
○ Tallennustilaa 64 Gt
○ Viimeisin IOS 14.8
○ Pitkä elinkaari (jopa 5 vuotta päivityksiä)



Tabletin käyttö

● Käytä tablettia aina wifi/wlan yhteydellä
○ Kotona kytkettynä koti-wifi:iin
○ Muualla voit hyödyntää julkisia wifi-verkkoja tai tehdä omasta 

älypuhelimesta wifi-tukiaseman tabletille 
○ SIM-kortillinen malli maksaa noin 50..80 € enemmän, säästöä
○ Mobiilidatayhteyden käyttö (SIM-kortti) on aivan turha kulu ja käyttö 

maksaa 15-20 €/kk eli jopa 240 €/joka vuosi

● iPad ja Android-tabletti ovat käyttökokemuksena lähes 
samanlaisia 

● Käyttö hyvin valoisassa vaatii hyvän näytön, kokeile 



Muita vaihtoehtoja

● Chromebook
○ Toimii kuten Android-tabletti, mutta siinä on kiinteä näppäimistö tavallisen 

läppärin tapaan (toimii täten näytön suojana kuljetusten aikana)
○ Kaikki Googlen PlayKaupan sovellukset käytettävissä
○ Laitteissa ei ole varsinaista massamuistia -> tallennus ensisijaisesti 

Googlen pilveen
○ Kosketusnäyttö joissain malleissa, ei kaikissa

● Käytetty yritysläppäri
○ Leasing-ajan (yleensä 3 v) jälkeen yrityskoneet tulevat myyntiin
○ Yrityskoneet ovat paremmilla komponenteilla kasattuja kuin 

kuluttajamarkkinoiden koneet, mutta kannattaako ostaa 3 v vanha kone 
etenkin kun esim. Power antaa myymilleen koneille tällä hetkellä 5 v takuun



Lisävarusteita

● Kuulokkeet
○ Parantavat äänen toistoa merkittävästi: voimakkuus ja taajuussien

toisto sekä stereovaikutelma
○ Langattomat Bluetooth (BT)
○ Langalliset kuulokkeet, 3,5 mm johto
○ Kannattaa ostaa mikrofonin sisältävä malli – puhelut ja etätilaisuudet

● Tabletille suojakotelo
○ Suojaa näyttöä kuljetusten aikana
○ Toimii telineenä pöydällä / polvilla / tyynyllä – pitkäaikainen käyttö 

käsin pystyssä pitäen ei onnistu kuten television ohjelman katselu



Ostoaikeissa

● Hyödynnä Enterin opastajien asiantuntemus
○ Kartoitamme sinun tarpeet ja toiveet
○ Emme suosittele mitään tiettyä merkkiä, annamme vaihtoehtoja

● Hyödynnä tarjoukset
○ Seuraa vaihtuvia tarjouksia (Esim. Power, Gigantti, Verkkokauppa.com) 
○ Usein kyse on uuden mallin ilmestymisestä, alennukset jopa 50%
○ Muista tekniset minimivaatimukset: alimittaista tai vanhentunutta laitetta 

ei kannata ostaa -> enemmän harmia kuin hyötyä ja laitteelle tulee 
väkisinkin lyhyt elinkaari

● Jos et ole tyytyväinen ostokseesi 
○ hyödynnä palautusoikeus (30..60 pv, syytä ei tarvitse kertoa), rahasi 

palautetaan täysmääräisenä



Kiitos!

Ota yhteyttä Enter’iin, jos haluat keskustella laitehankinnasta

Tule lähiopastukseen tai varaa etäopastusaika Enterin sivuilta

www.entersenior.fi
info@entersenior.fi


