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Tutkimuksen  toteutus,  kohderyhmä  ja  aineistot

• Tutkimuksen  suunnittelusta,  tiedonkeruusta,  
analyysista  ja  raportoinnista  on  vastannut  Prior  
Konsultointi  Oy

• Tutkimuksen  toimeksiantaja   on  Elisa  Oyj

• Aineisto  kerättiin  CINT  Ab:n koordinoimilla  
nettipaneeleilla   8.−14.4.2015

• Tutkimuksen  kokonaisvastaajamäärä  on  1018

• Vastaajat   ovat  18−65-‐vuotiaita  suomalaisia  
internetin  käyttäjiä

• Tuloksia  laskettaessa   data  painotettiin  
vastaamaan  suomalaisia   iän,  asuinpaikan,  
koulutusasteen  ja  kotitalouksien  tulojen  suhteen.
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Vastaajia  (n) (Otos,  %)(Suomi,  %)
Sukupuoli

Nainen 512 50 51
Mies 506 50 49

Ikä
18-‐25  vuotta 170 17 16
26-‐40  vuotta 323 32 30
41-‐50  Vuotta 229 22 21
51-‐65  Vuotta 296 29 33

Asuinpaikka
Pääkaupunkiseutu 272 27 25
Tampere,  Turku   tai  Oulu 120 12 11
Muu  yli  50  000  asukasta 186 18 20
Muu  15  000–50  000  asukasta 197 19 22
Muu  alle  15  000  asukasta 243 24 23

Koulutusaste
Peruskoulu   tai  kansakoulu 115 12 18
Keskiaste 428 42 48
AMK  tai  opisto 283 28 23
Korkeakoulu 192 19 12

Kotitalouden  tulot
Alle  25  000  € 337 33 30
25  000–50  000  € 343 34 32
50  100–75  000  € 196 19 19
Yli  75  000  € 142 14 18



Keskeiset  tulokset

Asioiden  ja  esineiden  internet  on  käsitteenä  hepreaa  keskivertokuluttajalle
• Yksi  kymmenestä  18−65-‐vuotiaasta  suomalaisesta  osaa  kuvailla  omin  sanoin,  mikä  asioiden  ja  esineiden  internet  on

Aikaiset  omaksujat  kokevat  IoT-‐palvelut  muita  hyödyllisemmiksi,  mutta  huoli  yksityisyydestä  on  yhteinen
• Noin  60  %  aikaisista  omaksujista  arvioi  yleisellä  tasolla,  että  asioiden  ja  esineiden  internet  on  hyödyllinen.  Muiden  vastaajien  

joukossa  asioiden  ja  esineiden  internet  koettiin  hyödylliseksi  huomattavasti  harvemmin
• Huoli  tietoturvasta  ja  yksityisyydestä  on  yhteinen  – joka   toinen  on  huolissaan  näistä  asioista.

Terveydenhuollossa  kiinnostavat  joko  räätälöidyt  tai  monimutkaiset  sovellukset,  asumisessa  kaivataan  
yksinkertaista  kodin  etähallintaa  älypuhelimella
• Noin  80  prosenttia  aikaiseen  enemmistöön  kuuluvista  astmaatikoista,  diabeetikoista  ja  korkeasta  verenpaineesta  kärsivistä  toivoisi  

älypuhelimeen  liitettävää  mittaria,  jonka  tallentamia  tietoja  lääkäri  voisi  tarvittaessa  seurata.
• Muuten   terveydenhuollossa  kiinnostaa  monimutkaiset  sovellukset,  jotka  keräävät  ja  analysoivat  automaattisesti  tietoa
• Asumiseen  toivotaan  sen  sijaan  yksinkertaisia  ratkaisuja  kodin  etähallintaan

Kivijalkakaupan  digitalisoituminen  houkuttelee  verkkokaupan  suurkuluttajia  
• Ostotilanteessa  verkosta  siirrytään  kivijalkaan  useammin  kuin  toisinpäin.  Erityisesti  verkkokaupan  suurkuluttajat  siirtyvät  sujuvasti  

kumpaankin  suuntaan:  vertailu  tehdään  yhdessä  paikassa  ja  ostaminen  toisessa.
• Näiden  siirtymien  kannalta  on  kiinnostavaa,  että  verkkokaupan   suurkuluttajat  suhtautuvat  uudenlaisiin  kivijalkakaupan  digitaalisiin  

palveluihin  aikaisia  omaksujiakin  positiivisemmin.

Kulutustottumusten  luovuttaminen  ja  kodin  etähallinta  pelottavat  suomalaisia  vähiten
• Kulutustietojen  luovuttaminen  pelottaa  suomalaisia  huomattavasti  vähemmän  kuin  omaisuuteen  tai  terveystietojen  automaattiseen

keräämiseen  ja  analysointiin  liittyvät  ratkaisut
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Edelläkävijät



Vastaajien  segmentointi  Rogersin  innovaatioiden  
omaksumista  käsittelevän  teorian  mukaan
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Rogersin  normaalijakaumaa  innovaatioiden  
omaksumisesta  (Rogers,  2003)

Tutkimuksessa  mitatut  innovaatiopisteet*
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Innovoijat
(2-‐3  %)

Aika

Aikaiset  omaksujat
(10-‐15  %)

Aikainen  enemmistö
(30-‐35%)

Myöhäinen   enemmistö
(30-‐35  %)

Vitkastelijat
(10-‐20  %)

*Innovaatiopisteet  laskettiin  sen  mukaan,  milloin  vastaaja  on  ottanut  käyttöönsä  seuraavat  innovaatiot:  älypuhelin,  tabletti,  Facebook, nettipuhelu,
pikaviesti,  sähköinen  kirja,  elektroniikan  osto  verkkokaupasta,  vaatteiden  osto  verkkokaupasta,  huonekalun  osto  verkkokaupasta,  
lomamatkan  varaaminen  verkossa,  elokuvan  tai  tv-‐sarjan  katsominen  mobiililaitteella.  Pisteytys:  4  =  yli  viisi  vuotta  sitten,  
3  =3-‐5  vuotta  sitten,  2  =  1-‐2  vuotta  sitten,  1  =  viimeisen  vuoden  aikana,  0  =  ei  ole  ottanut  käyttöönsä.

Aikaiset  omaksujat  
(n=181,  18  %)

Aikainen  enemmistö  
(n=378,  38  %)

Myöhäinen   enemmistö  
(n=310,  31%)

Vitkastelijat
(n=149,  15  %)
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Vastaajien  profilointi  Rogersin  teorian  mukaan

25.5.2015

01234567

Ostin  elektroniikkaa  verkkokaupasta  

Käytin Facebookia

Ostin  vaatteita  verkkokaupasta

Soitin   nettipuhelun   Skypellä  tai  vastaavalla

Varasin  lomamatkan  verkkokaupasta

Otin  älypuhelimen   käyttööni

Ostin  huonekaluja   verkkokaupasta

Katsoin  elokuvan   tai  tv-‐sarjan  älypuhelimella   tai  tabletilla

Käytin  WhatsAppia tai  muuta  pikaviestipalvelua

Otin  tabletin  käyttööni

Luin  sähköisen   kirjan

Vuodet:

Kuinkamonta vuotta sitten teit ensimmäistä kertaa:

Aikaiset  omaksujat  (n=181)
Aikainen  enemmistö  (n=378)  
Myöhäinen  enemmistö (n=310)
Vitkastelijat (n=149)



Eri  segmenttien  demografiset  erot(%)
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Osuus  on  selvästi  
odotusarvoa  korkeampi

Osuus  on  selvästi  
odotusarvoa matalampi

Sukupuoli Kaikki
Aikaiset  
omaksujat

Aikainen  
enemmistö

Myöhäinen  
enemmistö Vitkastelijat

Nainen 50 44 55 50 46
Mies 50 56 45 50 54
Ikä

18-‐25 17 19 25 14 4
26-‐40 29 47 34 21 12
41-‐50 20 18 20 20 24
51-‐65 34 16 21 45 60

Paikkakunta
Pääkaupunkiseutu 24 27 28 22 12

Tampere,  Turku  tai  Oulu 10 11 9 10 14
Muu  yli  50  000  asukasta 20 19 20 20 23

Muu  15  000–50  000  asukasta 22 24 20 24 20
Muu  alle  15  000  asukasta 24 19 23 24 31

Koulutus
Peruskoulu  tai  kansakoulu 16 10 10 19 28

Keskiaste 47 43 50 47 45
Ammattikorkeakoulu  tai  opisto 25 29 27 26 16

Korkeakoulu 12 19 13 8 10
Kotitalouden  vuositulot  brutto

Alle  25  000  euroa  vuodessa 33 21 32 35 40
25  000–50  000  euroa  vuodessa 33 37 33 34 30
50  100–75  000  euroa  vuodessa 19 20 22 15 21

75  100  -‐100  000  euroa vuodessa 15 22 14 16 9



Mikä  on  IoT ja  miten  siihen  
suhtaudutaan?



Gartnerin mukaan  IoT on  hypen huipulla
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Suomalaisille  asioiden  ja  esineiden  internet  on  kuitenkin  käsitteenä  
hepreaa
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Aikaisista  omaksujistakin  joka  neljäs  tuntee  
asioiden  ja  esineiden  internetin
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Aikaiset  omaksujat  
(n=181)

Aikainen  enemmistö  
(n=378)

Myöhäinen   enemmistö  
(n=310)

Vitkastelijat
(n=149)

Kaikki
(n=1018)

Tiedän  aiheesta  vähintään  jonkin  verran  (osasi  kuvata  ilmiön  pyydettäessä)
Olen  kuullut  puhuttavan  aiheesta,  mutten  tunne  asiaa  tarkemmin
En  ole  kuullutkaan  aiheesta

Tiedätkö  mikä  on  asioiden  tai  esineiden  internet  (Internet  of  things)?  (%)



IoT-‐ratkaisujen  hyödyllisyys



Aikaiset  omaksujat  kokevat  asioiden  internetin  hyödylliseksi  ja  
uskovat  sen  nopeaan  arkipäiväistymiseen
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Aikaiset  omaksujat  (n=181)

Aikainen  enemmistö  (n=378)

Myöhäinen   enemmistö  (n=310)

Vitkastelijat  (n=149)

Kaikki  (n=1018)

Aikaiset  omaksujat  (n=181)

Aikainen  enemmistö  (n=378)

Myöhäinen   enemmistö  (n=310)

Vitkastelijat  (n=149)

Kaikki  (n=1018)

Täysin  samaa  mieltä
Samaa  mieltä
En  samaa  enkä  eri  mieltä
Eri  mieltä
Täysin eri  mieltä
En  osaa  sanoa

Minulle  olisi  hyötyä  asioiden   internetistä  (%)

Asioiden   internet  on  arkipäivää  viiden  
vuoden  kuluttua(%)

Ennen väittämiä oli seuraava selitysteksti:  “Asioiden tai  esineiden internetillä tarkoitetaan,  että jatkossayhäuseampi kone ja esine on  yhteydessä
internetiin.  Tämämahdollistaa aiempaaälykkäämpien tuotteiden ja sovellustenkäyttämisen.”



Hyödyllisyys  (%)

Yleisesti  kehittyneemmät   ratkaisut  ovat  yksinkertaisia  houkuttelevampia
Oman  sairauden  seurantaan  liittyvät  räätälöity  ratkaisut  
puhuttelevat  kuluttajia  eniten
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Aikaiset  omaksujat  (n=181)
Aikainen  enemmistö  (n=378)  
Myöhäinen  enemmistö (n=310)
Vitkastelijat (n=149)

Pitää  palvelua  vähintään  
kohtalaisen  hyödyllisenä  (%)

Kysymys:  Kuinka  paljon  sinulle   olisi  
hyötyä  seuraavista  käytännöistä?  
Asteikko:  Erittäin  paljon,   melko  
paljon,   kohtalaisen  paljon,   melko  
vähän,  ei  lainkaan.1Kysytty  astmaatikoilta,  diabeetikoilta   ja  korkeasta  verenpaineesta  kärsiviltä  (3  erillistä   väittämää)

Automaattisesti  kerättyjen  tietojen  käyttäminen  tutkimukseen

Terveydenhuollon   konsultaatio  esimerkiksi  videopuhelulla     ja  
tiedon   jakaminen  terveydenhuollon   ammattilaisille

Automaattisesti  kerättyjen  tietojen  käyttäminen  oman  terveyden  
seurantaan

Automaattisesti  kerättyjen  terveys-‐ ja  liikuntatietojen  
jakaminen  lääkärille

Askelten  määrää  seuraava  sovellus

Vaaka,  joka  tallentaa  painon   kehityksen

Lääkärinkäynti  videopuheluna

Älypuhelimeen   liitettävä  spirometri   ,  verenpaine-‐ tai  veren-‐
sokerimittari,  jonka  tallentamat  tiedot   lääkärin  käytettävissä  (n=289)  1
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Hyödyllisyys  (%)
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Sauna  älypuhelimella   (n=364)2

Valaistuksen  säätö  älypuhelimella  

Murtohälytin   älypuhelimella

Kodin   lämmön  säätö  älypuhelimella   (n=394) 1

Vesipisteiden  kosteus  älypuhelimella

Lukitus  älypuhelimella

Asukkaita  seuraavat  kodin  säädöt  (n=394) 1

Automaattinen   kodin  lämmön  säätö,  joka  
huomioi   mm.  sääennusteen   (n=394) 1

Älykäs  lukitus  ja  murtohälytin,   joka  seuraa  
asukkaisen  liikeitä

Yksi  hallintalaite  kaikkeen  kodin  
elektroniikkaan

Älykäs  uuni

Jääkaapin  sisältö  älypuhelimella

Asumisen  ratkaisuissa  yksinkertaiset  älypuhelinsovellukset  
houkuttelevat
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Aikaiset  omaksujat  (n=181)
Aikainen  enemmistö  (n=378)  
Myöhäinen  enemmistö (n=310)
Vitkastelijat (n=149)

Pitää  palvelua  vähintään  
kohtalaisen  hyödyllisenä  (%)

Kysymys:  Kuinka  paljon  sinulle   olisi  
hyötyä  seuraavista  käytännöistä?  
Asteikko:  Erittäin  paljon,   melko  
paljon,   kohtalaisen  paljon,   melko  
vähän,  ei  lainkaan.

1Kysytty  sähkölämmitteisessä  omakoti-‐,  pari-‐,  tai  rivitalossa  asuvilta
1Kysytty  niiltä,  joilla  on  sähkösauna



Ostamista  helpottavia  sovelluksia  kaivataan
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Räätälöidyt  alennuskupongit,  jotka  ymmärtävät  
kulutustottumukset  ja  tulevat  älypuhelimeen  oikealla  osastolla

Tuotetieto  esimerkiksi  valokuvaamalla

Maksu  älypuhelimella

Opastus   älypuhelimella  halutun  
tuotteen  luo

Muistutus  tavanomaisista   ostoksista
lähikauppaan  mennessä

Omat  mitat  kaupan  tietojärjestelmään

Automatisoidut  perusostokset  jääkaapin  ja  
kuivakaapin   kulutuksen  perusteella

Virtuaalinen  haavelista,  jonka  
perusteella  saa  ostosuosituksia
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Aikaiset  omaksujat  (n=181)
Aikainen  enemmistö  (n=378)  
Myöhäinen  enemmistö (n=310)
Vitkastelijat (n=149)

Pitää  palvelua  vähintään  
kohtalaisen  hyödyllisenä  (%)

Kysymys:  Kuinka  paljon  sinulle   olisi  
hyötyä  seuraavista  käytännöistä?  
Asteikko:  Erittäin  paljon,   melko  
paljon,   kohtalaisen  paljon,   melko  
vähän,  ei  lainkaan.



Kivijalasta  verkkoon  vai  toisinpäin?



Älypuhelin

Tietokone

Tabletti

Vaatteet ja kengät

Kodinkoneet

Kamera

Televisio

Urheiluvälineet

Kauneudenhoitotuotteet

Huonekalut

Verkosta  siirrytään  useammin  kauppaan  kuin  toisinpäin
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Kaupasta  
verkkoon

”Ainakin  silloin  tällöin  
vertailen  kaupassa  ja  
ostan  verkosta”  (%)

Verkosta  
kauppaan

”Ainakin  silloin  tällöin  
vertailen  verkossa  ja  ostan  

kaupasta”(%)

71 26

62 24

62 29

60 29

53 18

53 25

51 27

49 24

48 31

35 22



Älypuhelin

Tietokone

Tabletti

Vaatteet ja kengät

Kodinkoneet

Kamera

Televisio

Urheiluvälineet

Kauneudenhoitotuotteet

Huonekalut

Verkkokaupan  suurkuluttajat  surffaavat    sujuvasti  
puolelta  toiselle
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Kaupasta  
verkkoon

”Ainakin  silloin  tällöin  
vertailen  kaupassa  ja  
ostan  verkosta”  (%)

Verkosta  
kauppaan

”Ainakin  silloin  tällöin  
vertailen  verkossa  ja  ostan  

kaupasta”(%)

Kaikki  (n=1018)
Aikaiset  omaksujat  (n=181)
Verkkokaupan  suurkuluttajat  (n=65)*

*Verkkokaupan  suurkuluttajat  ovat  Prior Konsultoinnin  Elisalle  toteuttamassa  ”Suomalaisten  verkkoasiointi”  –tutkimuksessa  tunnistettu  segmentti.  Noin  7  %  suomalaisista  kuluttaa  lähes  
puolet  kaikista  verkkokaupassa  käytetyistä  euroista.  Heidän  verkkokauppaostoksensa  ovat  viimeisen  kuukauden  ajalta  yli  300  euroa ja  ostavat  verkosta  vähintään  kerran  kuukaudessa.
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Kaikki  (n=1018)
Aikaiset  omaksujat  (n=181)
Verkkokaupan  suurkuluttajat  (n=65)*

Räätälöidyt  alennuskupongit,  jotka  ymmärtävät  
kulutustottumukset  ja  tulevat  älypuhelimeen  oikealla  osastolla

Tuotetieto  esimerkiksi  valokuvaamalla

Maksu  älypuhelimella

Opastus   älypuhelimella  halutun  
tuotteen  luo

Muistutus  tavanomaisista   ostoksista
lähikauppaan  mennessä

Omat  mitat  kaupan  tietojärjestelmään

Automatisoidut  perusostokset  jääkaapin  ja  
kuivakaapin   kulutuksen  perusteella

Virtuaalinen  haavelista,  jonka  
perusteella  saa  ostosuosituksia
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50

59

36

50

44

46

53

55

72

72

37

47

51

57

60

62

74

77

Kaupan  ja  verkon  välillä  surffaavat  kiinnostunein   ryhmä
Toisivatko  digitaaliset  palvelut  verkkokaupan  suurkuluttajat  
useammin  kivijalkaan?

Pitää  palvelua  vähintään  
kohtalaisen  hyödyllisenä  (%)

Kysymys:  Kuinka  paljon  sinulle  
olisi  hyötyä  seuraavista  
käytännöistä?  Asteikko:  Erittäin  
paljon,  melko  paljon,  kohtalaisen  
paljon,  melko  vähän,  ei  lainkaan.



Huoli  yksityisyydestä



Huoli  tietoturvasta  ja  yksityisyydestä  on  kaikille  yhteinen
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Aikaiset  omaksujat  (n=181)

Aikainen  enemmistö  (n=378)

Myöhäinen   enemmistö  (n=310)

Vitkastelijat  (n=149)

Kaikki  (n=1018)

Aikaiset  omaksujat  (n=181)

Aikainen  enemmistö  (n=378)

Myöhäinen   enemmistö  (n=310)

Vitkastelijat  (n=149)

Kaikki  (n=1018)

Täysin  samaa  mieltä
Samaa  mieltä
En  samaa  enkä  eri  mieltä
Eri  mieltä
Täysin eri  mieltä
En  osaa  sanoa

Asioiden   internet  uhkaa  yksityisyyttäni  (%)

Minua  arveluttaa  asioiden   internetiin   liittyvät  
tietoturvakysymykset  (%)

Ennen väittämiä oli seuraava selitsteksti:  “Asioiden tai  esineiden internetillä tarkoitetaan,  että jatkossa yhä useampi kone jaesine on  yhteydessä internetiin.  
Tämä mahdollistaa aiempaaälykkäämpien tuotteiden ja sovellustenkäyttämisen.”



Kulutustottumusten  luovuttaminen  ja  kodin  etähallinta  
pelottavat  suomalaisia  vähiten
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Automaattisesti  kerätyt  tiedot  tutkimuskäyttöön

Automaattisesti  kerätyt  tiedot  terveyden  seurantaan

Terveystietojen säilyttäminen (ka.)

Sijaintitietojen antaminen (ka.)

Terveystietojen luovuttaminen (ka.)

Omaisuus ja  turvallisuus (ka.)

Maksu  älypuhelimella

Terveydenhuollon  konsultaatio  ja  tiedon  jakaminen

Terveys-‐ ja  liikuntatietojen  jakaminen  lääkärille

Askelten  määrää  seuraava   sovellus
Älykäs  vaaka

Lääkärinkäynti  videopuheluna

Murtohälytin  älypuhelimella

Lukitus  älypuhelimella

Asukkaita  seuraavat  kodin  säädöt

Älykäs  lukitus  ja  murtohälytin

Muut (ka.)

Kodin etähallinta (ka.)

Kulutustottumusten luovuttaminen (ka.)

Räätälöidyt  alennuskupongit

Tuotetieto  esimerkiksi  valokuvaamalla
Opastus  älypuhelimella

Muistutus  tavanomaisista  ostoksista
Omat  mitat  kaupan  tietojärjestelmään

Automatisoidut  perusostokset
Haavelista

Saunan  älypuhelimella  

Valaistuksen  säätö  älypuhelimella  
Kodin  lämmön  säätö  älypuhelimella  

Vesipisteiden  kosteus  älypuhelimella

Automaattinen  kodin  lämmön  säätö

Yksi  hallintalaite

Älykäs  uuni

Jääkaapin  sisältö  älypuhelimella
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36

Aikaiset  omaksujat  (n=181)

Kysymys:  Kuinka  paljon  sinua  huolestuttaa   tietojen   säilyminen  luottamuksellisina   (yksityisyydensuoja)  tällaisessa  käytännössä?  Asteikko:  Erittäin  paljon,  melko  paljon,  
kohtalaisen  paljon,   melko  vähän,  ei  lainkaan.  Kuvassa  niiden  osuus,  joita   yksityisyydensuoja  arveluttaa  vähintään  kohtalaisen  paljon  (%)

Älypuhelimeen  liitettävä  spirometri  ym.  mittarit
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Asumiseen  liittyvät

Terveyteen  liittyvät

Ostamiseen  liittyvät

Aikaisten  omaksujien  arviot  eri  ratkaisujen  hyödyistä  ja  uhasta  yksityisyydelle    (n=181)

Terveyteen  liittyvät  palvelut  koetaan  hyödylliseksi,  mutta  huoli  yksityisyydestä  on  suuri  

Ostamisen  ja  asumisen  palveluissa  hyötyjen  ja  haittojen  
dynamiikka  on  moniulotteinen

Asumiseen  liittyvät  palvelut
• Koettu  hyöty: pääosin  korkea
• Koettu huoli:  vaihtelee  paljon

Terveyteen  liittyvät  palvelut
• Koettu  hyöty: pääosin  korkea
• Koettu  huoli:  pääosin  korkea

Ostamiseen  liittyvät  palvelut
• Koettu  hyöty: vaihtelee  paljon
• Koettu  huoli:  pääosin  matala
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Keskeiset  tulokset

Asioiden  ja  esineiden  internet  on  käsitteenä  hepreaa  keskivertokuluttajalle
• Yksi  kymmenestä  18−65-‐vuotiaasta  suomalaisesta  osaa  kuvailla  omin  sanoin,  mikä  asioiden  ja  esineiden  internet  on

Aikaiset  omaksujat  kokevat  IoT-‐palvelut  muita  hyödyllisemmiksi,  mutta  huoli  yksityisyydestä  on  yhteinen
• Noin  60  %  aikaisista  omaksujista  arvioi  yleisellä  tasolla,  että  asioiden  ja  esineiden  internet  on  hyödyllinen.  Muiden  vastaajien  

joukossa  asioiden  ja  esineiden  internet  koettiin  hyödylliseksi  huomattavasti  harvemmin
• Huoli  tietoturvasta  ja  yksityisyydestä  on  yhteinen  – joka   toinen  on  huolissaan  näistä  asioista.

Terveydenhuollossa  kiinnostavat  joko  räätälöidyt  tai  monimutkaiset  sovellukset,  asumisessa  kaivataan  
yksinkertaista  kodin  etähallintaa  älypuhelimella
• Noin  80  prosenttia  aikaiseen  enemmistöön  kuuluvista  astmaatikoista,  diabeetikoista  ja  korkeasta  verenpaineesta  kärsivistä  toivoisi  

älypuhelimeen  liitettävää  mittaria,  jonka  tallentamia  tietoja  lääkäri  voisi  tarvittaessa  seurata.
• Muuten   terveydenhuollossa  kiinnostaa  monimutkaiset  sovellukset,  jotka  keräävät  ja  analysoivat  automaattisesti  tietoa
• Asumiseen  toivotaan  sen  sijaan  yksinkertaisia  ratkaisuja  kodin  etähallintaan

Kivijalkakaupan  digitalisoituminen  houkuttelee  verkkokaupan  suurkuluttajia  
• Ostotilanteessa  verkosta  siirrytään  kivijalkaan  useammin  kuin  toisinpäin.  Erityisesti  verkkokaupan  suurkuluttajat  siirtyvät  sujuvasti  

kumpaankin  suuntaan:  vertailu  tehdään  yhdessä  paikassa  ja  ostaminen  toisessa.
• Näiden  siirtymien  kannalta  on  kiinnostavaa,  että  verkkokaupan   suurkuluttajat  suhtautuvat  uudenlaisiin  kivijalkakaupan  digitaalisiin  

palveluihin  aikaisia  omaksujiakin  positiivisemmin.

Kulutustottumusten  luovuttaminen  ja  kodin  etähallinta  pelottavat  suomalaisia  vähiten
• Kulutustietojen  luovuttaminen  pelottaa  suomalaisia  huomattavasti  vähemmän  kuin  omaisuuteen  tai  terveystietojen  automaattiseen

keräämiseen  ja  analysointiin  liittyvät  ratkaisut
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Kuvaukset  uusista  tavoista  hyödyntää  teknologiaa  terveyden  
edistämisessä,  asumisessa  ja  ostamisessa
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Terveydenhuollon  konsultaatio  ja  tiedon  jakaminen.  Yleislääkärillä  
käydessäsi  voisit  saada  erikoislääkärin  konsultaation  
videopuheluyhteydellä.  Kaikki  hoitamiseesi  osallistuvat  lääkärit  ja  
hoitajat  saisivat  tarpeen   mukaan  terveystietosi  käyttöönsä yhteisen  
tietojärjestelmän   kautta.

Terveys-‐ ja  liikuntatietojen  jakaminen  lääkärille.  Lääkärisi  saisi  
luvallasi  tietoonsa  pilvipalveluun  tallennetut  terveys-‐ ja  liikuntatietosi  
ja  voisi  seurata  hoidon  vaikutuksia  tai  terveydentilasi  muutoksia.  
Tutkimustiedon  ansiosta  lääkärikäyntejä  voitaisiin  korvata  
videopuheluyhteydellä.

Automaattisesti  kerättyjen   tietojen  käyttäminen  tutkimukseen.  
Esimerkiksi  älypuhelimella  tai  vaatteisiin  laitetuilla  sensoreilla  
automaattisesti   kerättyjä   terveys-‐ ja  liikuntatietoja  voitaisiin  käyttää  
lääketieteelliseen   tutkimukseen,  jolloin  osallistuisit  automaattisesti  
Suomen  tai  koko  maailman  terveyden  edistämiseen.  Tiedot  kerättäisiin  
anonyymisti,  eikä  terveystietojasi  voitaisi  yhdistää  sinuun.

Automaattisesti  kerättyjen   tietojen  käyttäminen  oman  terveyden  
seurantaan.  Älypuhelin,  ranneke,  kello  ja  vaatteisiisi  sisällytetyt  
sensorit  seuraisivat  jatkuvasti  aktiivisuuttasi,  liikunnan  määrää,  
sykevaihtelua,  hikoilua,  verenpainetta  ja  verensokeria.   Eri  lähteistä  
saatavat   terveystiedot   kerättäisiin  pilvipalveluun,  jossa  data  
analysoidaan  ja  jonka  kautta  voisit  seurata  terveydentilasi  kehitystä.  
Tarvittaessa   saisit  varoituksen  merkittävistä   muutoksista  
terveydentilassasi.  

Askelten  määrää   seuraava   sovellus.  Voisit  seurata  päivittäistä  
askelten   määrää   esimerkiksi  älypuhelimen  sovelluksella.  Tiedot  
tallentuisivat  automaattisesti  ja  sinulla  olisi  mahdollisuus  tarkastella  
jälkikäteen,  oletko  pysynyt  liikkumiseen  liittyvissä  tavoitteissasi.

Lääkärinkäynti   videopuheluna.  Voisit  hoitaa  lääkärikäynnin  
videopuheluna.  Videopuhelun  voisit  tehdä  mistä  tahansa  joko  
älypuhelimella,  tabletilla  tai  tietokoneella.

Älykäs   vaaka.   Voisit  seurata  painosi  kehitystä  vaa’alla,  joka  tallentaisi  
tiedot  automaattisesti  internetissä   olevaan  palveluun.  Sinulla  olisi  
mahdollisuus  tarkastella  jälkikäteen  miten  painosi  on  kehittynyt.

Valaisu  ja  pistorasiat  älypuhelimella.  Pystyisit  ohjaamaan  valaistusta  ja  
pistorasioita  älypuhelimellasi.  Näin  voisit  tarkistaa  kotoa  lähdettyäsi  jäikö  
esimerkiksi  valot  tai  silitysrauta  päälle.

Vesipisteiden  kosteus  älypuhelimella.  Voisit  seurata  vesipisteiden  kosteutta  
älypuhelimellasi.  Älypuhelin  antaisi  hälytyksen,  mikäli  hana  alkaisi  vuotaa.

Murtohälytin  älypuhelimella.  Voisit  laittaa  murtohälytyksen  päälle  
älypuhelimella.  Halutessasi  voisit  tarkistaa  murtohälyttimen  tilan  silloinkin,  kun  
et   ole  kotona.

Lukitus  älypuhelimella.  Voisit  lukita  ja  avata  asuntosi  ovet  älypuhelimella.  
Halutessasi  voisit  tarkistaa  ovien  lukituksen  silloinkin,  kun  et  ole  kotona.

Älykäs   lukitus  ja  murtohälytin.  Kotisi  lukitus-‐ ja  hälytysjärjestelmät  
asetettaisiin   automaattisesti  korotetun  valmiuden  tilaan,  kun  ketään  ei  ole  
kotona.  Vanhempien  ollessa  poissa  kotoa  järjestelmä  antaisi  ilmoituksen,  kun  
lapset  poistuvat  kotoa  tai  palaavat  kotiin.  Lomamatkojen  aikana  kodin  
valaistusta  säädellään  automaattisesti  antamaan   kuva  siitä,  että  talossa  on  
joku  kotona.

Jääkaapin   sisältö  älypuhelimella.  Jääkaappisi  tunnistaisi,  mitä  elintarvikkeita  
siellä  on.  Voisit  tarkistaa  jääkaapin  sisällön  älypuhelimella  esimerkiksi  
ruokakaupassa  ollessasi.

Älykäs   uuni.  Uunisi  tunnistaisi,  milloin  siellä  oleva  ruoka  on  valmista  ja  antaisi  
siitä  hälytyksen  älypuhelimeen.  

Yksi  hallintalaite.  Voisit  hallita  kaikkia  kodin  LVIS-‐,  turva-‐ ja  viihdejärjestelmiä  
yhdestä  keskitetystä   hallintanäkymästä  älypuhelimen  tai  tabletin  näytöllä  tai  
vaikka  eteiseen   sijoitettavalla   kiinteällä  hallintanäytöllä.  

Mökin  lämmön  säätö  älypuhelimella  (n  =  96).  Voisit  säätää  vapaa-‐ajan  
asunnon  lämmitystä  älypuhelimella.  Tämä  mahdollistaisi  sen,  että  lämpötila  
olisi  alhaisempi  silloin,  kun  kukaan  ei  ole  paikalla.  Toisaalta  lämpötilan  voisi  
nostaa  normaaliksi  ennen  mökille  saapumista.

Kodin  lämmön  säätö  älypuhelimella  (n  =  394).  Voisit  säätää  kodin  lämmitystä  
älypuhelimella.  Tämä  mahdollistaisi  sen,  että  lämpötila  olisi  alhaisempi  silloin,  
kun  kukaan  ei  ole  paikalla.  Toisaalta  lämpötilan  voisi  nostaa  normaaliksi  ennen  
kotiin  saapumista.

Automaattinen  kodin  lämmön  säätö  (n  =  394).  Kotisi  lämmitysjärjestelmä  
seuraisi  verkosta   automaattisesti  sääennusteita,  paikallista  ulkolämpötilaa  sekä  
sähkön  markkinahinnan  muutosta  ja  keskittäisi  lämmityksen  toimintaa  
automaattisesti   edullisemman  sähköenergian  ajankohtiin  ja  varautuisi  
etukäteen   suuriin  lämpötilan  muutoksiin.

Asukkaita   seuraavat   kodin  säädöt  (n  =  394).  Kotisi  lämmitysjärjestelmä,  
ilmastointi,  lukitus  ja  murtohälytys  tietäisivät  automaattisesti  milloin  asukkaat  
ovat  kotona.  Asukkaiden  normaalia  päivärytmiä,  sijaintia  ja  kalenteria  
seuraamalla  lämpötila  ja  ilmastointi  laskisivat  automaattisesti  kun  talo  on  tyhjä  
ja  nousisivat  taas  normaaliksi,  kun  asukkaat  ovat  palaamassa  kotiin.

Sauna  älypuhelimella (n  =  362).  Pystyisit  ohjaamaan  kiukaan  toimintaa  
älypuhelimellasi.  Tämä  mahdollistaisi  sen,  että  voisit  laittaa  saunan  päälle  
esimerkiksi  puoli  tuntia  ennen  kotiin  saapumista.

Räätälöidyt   alennuskupongit.  Saisit  tavaratalossa  tai  ostoskeskuksessa  
älypuhelimeesi  alennuskuponkeja  ostotottumustesi  ja  mieltymystesi  mukaan.  
Esimerkiksi  kenkäosaston  kohdalla  voisit  saada  alennuskupongin  kenkien  ostoon.  

Tuotetieto  esimerkiksi  valokuvaamalla.  Voisit  hakea  haluamastasi  tuotteesta  
lisätietoa  ja  vertailutietoa   muista  vastaavista  tuotteista   esimerkiksi  valokuvaamalla  
tuote.

Maksu  älypuhelimella.  Voisit  maksaa  ostoksesi  älypuhelimellasi.

Opastus  älypuhelimella.  Voisit  kertoa  älypuhelimellesi  tavarataloon  tai  
ostoskeskukseen  mennessä,  minkä  tuotteen  haluat  ostaa.  Tämän  jälkeen  
älypuhelin  opastaisi  sinut  tuotteen  luo.

Omat  mitat    kaupan  tietojärjestelmään.  Kenkä-‐ tai  vaateliikkeessä   asioidessasi  
henkilökohtaiset  koko-‐ tai  mallimerkintäsi  välitettäisiin  automaattisesti  kaupan  
tietojärjestelmän   käyttöön,  jotta  sinulle  sopiva  kenkä  tai  vaate  löydettäisiin.

Automatisoidut  perusostokset.  Jääkaappisi  ja  kuiva-‐ainekaappisi  seuraisivat  
automaattisesti   perusruokatarvikkeiden   määriä  ja  välittäisivät  tiedot  paikalliselle  
ruokakauppiaalle,  joka  toimittaisi  peruselintarvikkeet  kotiisi  ilman  erillistä  tilausta.

Muistutus  tavanomaisista  ostoksista.  Älypuhelimen  sovellus  muistuttaisi  sinua  
lähikauppaan  mennessäsi  tavanomaisista  ostoksistasi.

Haavelista.   Voisit  kirjata  tarvitsemiasi  asioita  haavelistalle  (esim.  Pinterest).  Nämä  
tiedot  saatettaisiin  anonyymisti  kauppojen  tietojärjestelmän.  Mikäli  kauppaan  
saapuessasi  kaupalla  olisi  tarjota  sinulle  sopiva  tuote,  niin  saisit  siitä  ilmoituksen  tai  
tarjouksen  suoraan  puhelimeesi.  

Terveys Asuminen

Ostaminen

Älypuhelimeen  liitettävä  spirometri  ,  verenpaine-‐ tai  veren-‐
sokerimittari,  jonka  tallentamat   tiedot  lääkärin  käytettävissä.  
(diabeetikot, astmaa  sairastavat  tai  ne,  joilla  verenpainelääke  tai  
kohonnut  verenpaine,  n=289)    Voisit  seurata  verensokeria  /  astmasi  
tilaa  /  verenpainettasi   älypuhelimeen  yhdistettävällä  mittarilla.  
Mittari   tallentaisi  seurantatiedot  automaattisesti   ja  ne  olisivat  
tarvittaessa   lääkärin  käytettävissä


