
Älypuhelimen hankinta ja 

käyttöönotto

Päivitetty 28.4.2020



Hankintapäätöksessä pitäisi huomioida, mitä toimintoja 

puhelimella aiotaan tehdä ja mitä ominaisuuksia siinä pitäisi olla.

Mikä puhelin kannattaa ostaa? 

https://urly.fi/1xME

https://urly.fi/1xME


Puhelinvertailu

Hyviä sivuja puhelimien vertailuun:

mobiili.fi Vertaa.fi Hintaopas.fi

https://www.puhelinvertailu.com/uutiset/2019/08/11/pieni

-alypuhelin

• näitä sivuja kannattaa käyttää sopivaa älypuhelinta 

etsittäessä. Niissä on erilaisia suodattimia hakujen 

helpottamiseksi. 

• kysele ystäviltä hyviä kokemuksia

https://mobiili.fi/puhelinhaku/
https://www.vertaa.fi/matkapuhelin/
https://hintaopas.fi/category.php?k=103
https://www.puhelinvertailu.com/uutiset/2019/08/11/pieni-alypuhelin


 Android -puhelimia on laaja valikoima kaikissa hintaluokissa  100 -

1 000 euroa 

 valmistajia mm. Samsung, LG, Sony, One Plus, ZTE, Asus, Nokia ja 

Huawei, iPhone (katso uusin edullisin iPhone viimeisellä sivulla)

- valitse itsellesi sopiva koko: alle 6” – yli 7”,  näytön leveys < > 7 cm

- peruskäyttöön: hintaluokka noin 200 euroa

- riittävän hyvä kamera(t), perustasoinen näyttö

- osta suojakotelo



Huomioitavia ominaisuuksia 

 Peruspuhelimissa on 16– 32 GB:n tallennustilaa. Suositeltava on 

> 32 GB, silloin laitteella selviää lähes kaikista käyttötilanteista

 Jos haluaa tallentaa puhelimeen suuren määrän valokuvia ja 
kuvata videoita, 

kannattaa hankkia riittävän suuri ja nopea

lisämuistikortti (esim. 64 GB)

 Android -käyttöjärjestelmäversion tulisi olla mahdollisimman uusi:

9 tai uusin 10 , koska siihen saa tulevia käyttöjärjestelmä- ja 
ohjelmistopäivityksiä pisimpään

Osta sopiva liittymä operaattorilta: Elisa, Telia, DNA, Moi



Siirtyminen uuteen älypuhelimeen

 jos vanha puhelin on ns. 

peruspuhelin: 

 kopioi/siirrä yhteystiedot 

puhelimen SIM-kortille

 pyydä myyjää kopioimaan 

vanhan SIM-kortin tiedot 

uuteen SIM korttiin, joka on 

todennäköisesti eri kokoinen 

kuin vanha SIM-korttisi

 vanha puhelin on 

älypuhelin:

 varmista, että Google -tili 

käytössä

 varmuuskopioi puhelimen 

kaikki tiedot ja asetukset 

oman Google -tilin pilveen



Google Driveen varmuuskopioidaan seuraavat:

• yhteystiedot

• Google Kalenterin tapahtumat ja asetukset

• tekstiviestit (ei MMS-viestejä)

• Wi-Fi-verkot ja salasanat

• taustakuvat

• Gmailin asetukset

• sovellukset

• näyttöasetukset (kirkkaus ja virransäästö)

• kieli- ja syöttöasetukset

• aika ja päivämäärä



Uuden puhelimen alkutoimet

 Asenna micro-SIM, nano-SIM tai uusimmissa e-SIM( ei fyysistä SIM-korttia) ja 
muistikortin asennus, akku on valmiiksi riittävästi ladattu

 Alkuasetukset, mm. Google-tilin käyttöönotto

 Suojausasetukset: käytä samaa PIN-koodia SIM-kortille ja näytön lukituksen 
avaamiseen tai muuta tunnistustapaa

 Jos tarvetta, asenna tietoturvaohjelma, aina lataukset vain Google Playn kautta

 Automaattiset päivitykset  päälle , päivitä aina kaikki puhelimessa olevat 
sovellukset 

 Asenna Play-kaupasta lisää hyviä tarpeellisia sovelluksia

 Mukauta näyttöä, poista turhat appit , vaihda paikkoja, 



Vinkkejä tietojen siirtämiseen

https://www.dna.fi/blogi/-/blogs/uusi-puhelin-4-1-vinkkia-tietojen-siirtamiseen

https://www.gigantti.fi/cms/yhteystietojen-siirtaminen-puhelimeen/nain-siirrat-
yhteystiedot-uuteen-puhelimeen/

https://support.google.com/android/answer/2819582

Android-puhelimen tekstiviestit voi ottaa talteen ulkopuolisen sovelluksen avulla

ilmainen SMS Backup & Restore

https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005943863.html

https://www.dna.fi/blogi/-/blogs/uusi-puhelin-4-1-vinkkia-tietojen-siirtamiseen
https://www.gigantti.fi/cms/yhteystietojen-siirtaminen-puhelimeen/nain-siirrat-yhteystiedot-uuteen-puhelimeen/
https://support.google.com/android/answer/2819582
https://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005943863.html


Vanhan puhelimen kierrätys on ekoteko!

Kun olet saanut tietosi siirrettyä eikä vanhaa laitetta enää 

tarvita, se on hyvä viedä kierrätykseen. 

Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen on huomattavasti 

ympäristöystävällisempää kuin uuden raaka-aineen kaivaminen 

maaperästä.

Puhelimen voi viedä puhelinkauppaan kierrätettäväksi.

Varmista, että kierrätettävät laitteet käsitellään tietoturvallisesti, 

laitteista poistetaan niissä mahdollisesti vielä olevat asiakkaan 

tiedot niin, että tietoja ei voida enää palauttaa.

Tutustu Seiffi-palveluun, https://seiffi.fi/

https://seiffi.fi/


iPhone SE 2020:n Lataa johdoitta ja on vesitiivis

Väkevä iPhone hintatietoiselle alkaen 499€

Ominaisuuksia:

Suoritin: A13 Bionic

Näyttö: 4,7"

Tarkkuus: 1334 x 750 px

Tallennustila: 64, 128 tai 256 Gt

Takakamera: 12 MP,  ƒ/1.8 aukko

Etukamera: 7 MP

Vesi- ja pölytiivis, IP67-luokitus

Yhteydet: Wi-Fi 6 (802.11ax), LTE, bluetooth, NFC

Käyttöjärjestelmä: iOS 13

Mitat: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 

Paino: 148 g

esittely linkki
https://urly.fi/1BB9

https://urly.fi/1BB9

