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Mitä älykännykällä voisin tehdä ?

● Älä ajattele, että älykännykällä pitää tehdä vaikka mitä, ja 

sitä ei kumminkaan opi.

● Suurin osa älykännyköiden käyttäjistä käyttää laitetta noin 

puolentusinaan asiaan. Ne on helppo oppia.

● Älykännykän käyttö on hipasemisia, painelua ja tökkimisiä 

sinne ja tänne. Hipaisemiset ja pienet tökkimiset vaativat 

opettelua. Niihin on myös apuvälineitä.



Mitä älykännykkä tuo

● Älykännykkä antaa mahdollisuuksia hyödyntää netin 

palveluita paikasta riippumatta.

● Älykännykkää hankittaessa on ensisijaisesti huolehdittava, 

että osaa ja oppii käyttämään sitä puhelimena.

● Puhelintoiminnan kanssa melkein yhtä tärkeitä ovat 

tekstiviestit ja Whatsapp-viestit.

● Puhelin ja viestittely monesti riittävät älykännykän 

hankinnan perusteluiksi.



Mitä älykännykkä ei tuo

● Älykännykällä voi tehdä kaiken sen, mitä pöytäkoneella tai 

läppärillä.

● Kännykän pieni koko tekee kuitenkin monesta asiasta 

hankalan lukea/katsoa ja kirjoittaa.

● Kännykällä ei luoda pitkiä tekstejä eikä myöskään helposti 

lueta vastaavia.



Valmistautuminen hankintaan 1

● Jos käytät Windows-läppäriä tai Android tablettia hanki 
mieluummin Anroid-kännykkä. Tällöin laitteiden kommunikaatio 
ja synkronointi saadaan todennäköisimmin hyvään tilaan. 

● Jos sinulla on Apple-laitteistoa, niin pane etusijalle Apple-
kännykkä

● Android ja Apple infrastruktuurit toimivat suhteellisen hyvin 
myös ristiin.

● Peruskäyttäjälle ei Apple ja Android kännyissä ole eroa
● Jos sinulla on entuudestaan kännykkä, niin saman merkkisen 

hankinta saattaa tuoda hyötyä asennusvaiheessa.



Valmistautuminen hankintaan 2

● Hanki esituntumaa laitteeseen sukulaisten tai tuttavien tai 

laitemyyjien esittelylaitteiden avulla.

● Kokeile puheluun vastaamista, puhelun sulkemista, 

puhelinluettelon selaamista, tekstiviestin kirjoittamista ja 

vaikkapa jonkun iltapäivälehden lukemista.

● Puhelinten hipomis- ja tökkimistekniikoissa on merkittäviä 

eroja. 

● Ehdottomasti kokeile myös ns. tökkimiskynää.



Tökkimiskynä

● Kynän yläpäässä pehmeä ”kumitutti”

● Tämänkin kynän käyttö vaatii pientä

harjoittelua



Valmistautuminen hankintaan 3

● Varmista, että vanhan puhelimesi tiedot on 

varmuuskopioitu Google- tai Apple pilveen.



Kauppaan 1

● Tämänhetkisen 11/2021 hintatilanteen pohjalta

○ Android-kännykän saa noin 200 - 300 eurolla.

○ Apple-kännykän hinta lähtee vajaasta 500 eurosta.

● Jos kalliimpi kännykkä tulee mieleen, niin on hyvä tietää, 

miksi sellaisen haluaa.

○ Kalliimmissa kännyköissä on yleensä huippulaatuiset kamerat ja/tai 

parempi näyttö. 

○ Markkinoille on tulossa ns. taittuvat näytöt. Niihin liittyvä tekniikka on 

kuitenkin vielä kehitysvaiheessa, Ei ehkä kannata nyt harkita.



Kauppaan 2

● Ostettavasta kännykästä on tarkistettava myyjältä, että 

siinä on viimeisin käyttöjärjestelmäversio ja että siihen on 

asennettavissa seuraavat uudet käyttöjärjestelmäversiot.

● On yleistä myydä halvalla laitteita, joissa on vanha 

käyttöjärjestelmä, jota ei enää laitteessa voi korvata 

uudella.



Kauppaan 3

● Laitteen perusominaisuudet:

○ Käyttöjärjestelmän uusin versio tai ainakin takuu, että sen voi ladata. 

Android versio tällä hetkellä 11 ja iPhone versio 14.8 tai 15.0.2

○ Järjestelmävaatimukset: RAM-muistia vähintään 4 GT, tallennustilaa 

vähintään 64 GT, muistikortti, jos kuvaa paljon

○ Suojakotelo

○ Missä pääosin kuljetat kännykkää. Käsilaukku, rintatasku, tasku .,.. 

Varmista, että uusi puhelin mahtuu sinne.



Kauppaan 4

● Kaupassa ehdotetaan yleensä erilaisia lisäpalveluita
○ Jos sinulla on vanha kännykkä, kannattaa harkita asennuspalvelun 

ostamista. Siinä uusi laite saatetaan käyttökuntoon ja tarpeelliset 

tiedot ( yleensä puhelinluettelo ja valokuvat) siirretään vanhasta 

uuteen. Tarvitaan Google- tai Apple-tili.

○ Jatkuvien palveluiden, esim tietosuoja ja neuvontapalvelut, 

hankinnassa myyjäkaupassa kannattaa olla varsin varovainen. Ostat 

helposti turhaa

■ Tietosuojapalvelut saa halutessaan operaattorilta tai hankkimalla 

ilmaisen ohjelmiston esim. AVG

■ Neuvontapalveluissa Enter ry;n opastuspisteet ovat hyvä vaihtoehto



Kauppaan 4

● Keskeistä ostopäätöksessä on, miltä laitteen käyttö tuntuu.

○ Miltä ja miten hipaisut onnistuvat

○ Miltä tökkimiskynän käyttö tuntuu

○ Kokeile laitetta puheluiden ja tekstiviestien hallinnan kautta



Käyttöönotto 1

● Android-kännykkän käyttöönotossa tarvitaan Google-tili.

● Apple-kännykän käyttöönotossa tavitaan Apple-tili 

● Ota tilin käyttäjätunnus ja salasana mukaan kauppaan, jos 

aiot ostaa asennuspalvelun. On riskinä toinen tili. 

● Selvitä etukäteen, mitä tietoja vanhassa kännykässäsi on 

ja jotka haluat siirrettävän uuteen laitteeseen. Yleisimmät 

siirrettävät tiedot ovat puhelinluettelo ja valokuvat.

● Tarkista myös ettei tekstivieteissä ja Whatsapp viesteissä 

ole tärkeätä.



Käyttöönotto 2

● Määrittele SIM-kortin salasana ja puhelimen avauksen 
salasana samaksi. Näin vältät sekoilua laitteen 
avaustilanteessa.

● Päätä, otatko / et ota tietosuojapalveluita. Monesti helpoin ja 
edullisin tapa on ottaa ne operaattorilta tai tehdä ne 
opastettuna itse.

● Jos käyttöönottovaiheessa tiedät, mitä sovelluksia haluat 
älypuhelimeen, niin asennuta ne.

● Uudet sovellukset kannattaa ottaa käyttöön vaiheittain yksi 
kerrallaan. Varaten aikaa niiden opetteluun.



Etusivulle suositummat toiminnot

● Etusivun sovellukset
● HSL

● 112

● Asetukset

● Kalenteri

● Google, esim maps ja google kuvat

● Pankki

● Whatsapp

● Sähköpostit

● Tekstiviestit

● Kamera

● Selain



Puhelin, kalenteri, lippulappu, pankki



Pankki, Whatsapp, 112



Muutama erilliskommentti

● Sijantitiedon salliminen on edellytys mm 112-sovelluksen 

käytölle.

● Sijaintitieto helpottaa monen sovelluksen käyttöä. 

Navigointi, HSL-sovellus jne.

● Kannattaa sallia, jos estolle ei ole erityistä syytä.

● Pankkisovellusten käyttö kännykällä on asiantuntijoiden 

mukaan jopa turvallisempaa kuin läppärillä.



Sää, TV-palvelut, Autoparkki yms

● Hipaisun takana olevalla toisella sivulla

○ Ilmatieteen laitos

○ Muistikirja

○ TV-palvelut Areena, Cmore, Viaplay

○ Ratkojat

○ Parkkisovellus

○ Kello mm. herätystä tai munien keittoa varten

○ Kanta.fi



Sovelluskirjo on lähes rajaton



Sovelluskirjo …



App: EasyPhone

● Yksinkertaistettu selkeä isokokoinen käyttöliittymä 

puheluihin ja tekstiviestittelyyn.

● Maksaa noin 6 euroa.

● Kannattaa pohtia, olisiko se mukavampi kuin laitteen oma 

käyttöliittymä.

● Riskinä se, että ylläpidetäänkö ja kehitetäänkö appia 

kuinka pitkään. 



Lisää aiheesta 

● ” Toimenpiteet ennen laitteen luovutusta ”Entersenior.fi

Opiskele itse, tietoiskut



Kiitos!
Raimo Anttila

raimo.aj.anttila@gmail.com

www.entersenior.fi

info@entersenior.fi

http://www.entersenior.fi/
mailto:info@entersenior.fi

