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Suomalaiset suhtautuvat älykoteihin varovaisen uteliaasti
Suomalaiset odottavat kodin älylaitteilta turvallisuudentunnetta, helpotusta arkeen sekä
ajan ja rahan säästöä. Tietoturvakysymykset puolestaan huolestuttavat eniten. Kodin simkortilliset ja langattomaan verkkoon liitettävät laitteet ovat silti vielä harvinaisia, selviää Moi
Mobiilin teettämässä kyselyssä.
Puhelinoperaattori Moi Mobiilin teettämä kyselytutkimus osoittaa, että suomalaiset eivät vielä ole
innostuneita kodin älylaitteiden laajamittaiseen hankkimisesta. Alle puolet kyselyyn vastanneista
uskoo hankkivansa niitä ensimmäisten joukossa tai kun ne yleistyvät suomalaiskodeissa. Puolet
vastaajista kokee kuitenkin, että älylaitteiden käyttö säästäisi aikaa ja helpottaisi arkea. Kyselyssä
älylaitteilla ei tarkoitettu älypuhelinta, tablet-tietokonetta tai äly-tv:tä.
Kodin turvallisuuden lisääminen sekä ajan ja rahan säästäminen kiinnostavat eniten
Kodin turvallisuuteen liittyvät älyratkaisut kiinnostivat vastaajia eniten. Joka kolmas vastanneista oli
kiinnostunut internettiin kytkettävästä varashälyttimestä, joka on yhdistetty verkkokameraan.
Vastaajat saivat myös jättää tarkentavia vastauksia siitä, mistä he haluaisivat kuulla lisää.
Vastauksissa toistuivat turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten lukitusjärjestelmät ja älylukot.
Turvalaitteiden ja älylukkojen lisäksi eniten kiinnostusta herättivät internettiin kytkettävät laitteet ja
mittarit, joilla voidaan seurata ja säätää esimerkiksi sähkönkulutusta sekä lämpöä ja ilmastointia.
Avovastauksissa LVIS-järjestelmien älykkäästä seuraamisesta toivottiin lisätietoja. Esimerkiksi
ilmastoinnin, lämmönsäädön ja sähkönkulutuksen optimointi kiinnostavat.
– Turvallisuudentunne on asia, jota ihmiset haluavat. Kodin pitää tuntua turvalliselta ja hyvältä
paikalta olla. Tulevaisuudessa toivotaan älylaitteita erityisesti paloturvallisuuteen, energian ja
veden säästöön sekä murtoturvallisuuteen. Arjen askareihin tarkoitetut robotti-imuri,
pyykinpesukone, jääkaappi, tiskikone ja robotti-ruohonleikkuri herättivät vastaavasti vähemmän
kiinnostusta. Lapsiperheet olivat kiinnostuneimpia laitteista, jotka tuovat ajallista tai rahallista
säästöä, Moi Mobiilin toimitusjohtaja Petri Lahtinen kommentoi kyselyn tuloksia.
Tietoturvakysymykset huolestuttavat
Älylaitteiden tietoturvakysymykset herättivät selvästi eniten huolta. Vastaajista lähes 60 % ilmoitti
mahdolliset tietoturvaongelmat huonoimmaksi puoleksi. Myös korkea hinta ja pieneksi koettu hyöty
katsottiin huonoimmiksi puoliksi. Toisaalta avovastaukset osoittavat, että tietoturva-asioista
halutaan kuulla lisää.
Internettiin kytkettävät älylaitteet ovat etäohjattavia puhelimeen tai tablettiin ladattavan
älysovelluksen avulla. Laitteet toimivat omalla mobiililiittymällä tai langattomassa kotiverkossa.
Laitteita voi säätää joko laitekohtaisilla sovelluksilla tai ne voi yhdistää yhteen laitteeseen, josta

niiden käyttö voi olla vielä yksinkertaisempaa. Moi Mobiilin Moi-tiliin voi liittää niin monta sim-korttia
kuin kotona tarvitsee. Tällöin datansiirtoa tarvitsevien laitteiden kuluttamaa datapakettia voi säätää
käytön ja tarpeen mukaan. Nopean Moi-liittymän voi myös laittaa kodin yhteiseen langattomaan
WLAN-kotiverkkoon.

Kyselytutkimuksen Moille on toteuttanut YouGov Finland. Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli
selvittää suomalaisten näkemyksiä ja kokemuksia älykodin laitteista ja järjestelmistä. Tutkimuksen
lopulliseen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodosttiin ja
lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+),
sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 1006.
Tiedot kerättiin web-kyselynä 1.9.–4.9.2017 välisenä aikana. YouGovin Suomen
kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu noin 20 000 suomalaista. Kokonaistuloksissa (N=1006)
keskimääräinen luottamusväli on noin ±2,8 %-yksikköä suuntaansa (95 %:n luottamustasolla).
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Moi Mobiili
Moi on uusi suomalainen palveluoperaattori, joka toimii DNA:n mobiiliverkossa.
Palveluoperaattoriksi kutsutaan mobiililiittymiä myyvää yritystä, jolla ei ole omaa televerkkoa, vaan
joka vuokraa sitä joltain verkko-operaattorilta.
Moi-liittymien myynti alkoi toukokuussa 2016. Yrityksen moderni palvelualusta on luotu
asiakaslähtöisen toimintamallin varmistamiseksi. Moi käyttää digitaalisia ja modulaarisia
teknologiaratkaisuja.

