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Toimeksianto opinnäytetyöhön tuli Ericssonilta, joka on luomassa uusia palveluja asiakkail-
leen. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ihmisten elämää kotona, jotta Ericsson pys-
tyisi kehittämään asiakkaiden odotuksia ja tarpeita vastaavia käyttäjälähtöisiä palveluja. Tut-
kimusongelmana tässä työssä käsitettiin epätietoisuus asiakkaiden tarpeista. Aihe on hyvin 
uusi, joten haastatellut eivät pystyneet suoraan yksilöimään kaipaamiaan ratkaisuja. Tästä 
syystä pyrittiin löytämään ongelmakohdat, jotka voitaisiin ratkaista IoT-palvelujen avulla. 
Opinnäytetyön teoria koostuu käyttäjälähtöisyydestä, IoT-palveluista, smarthomesta ja viihty-
vyydestä. Työssä pyritään tuomaan käyttäjälähtöisesti IoT-palveluja smarthome-ympäristöön 
ja näkökulmana toimii viihtyvyys kotona.  
 
Työssä lähdettiin tutkimaan ihmisten elämää teemahaastattelun avulla. Teemahaastatteluun 
osallistui yhdeksän ihmistä, jotka olivat eri-ikäisiä ja asuivat eri paikkakunnilla. Näin saatiin 
mahdollisimman kattavat tulokset pienellä otannalla. Haastattelu oli jaettu viiteen eri tee-
maan, joita olivat käytännöllisyys, turvallisuus, ekologisuus/taloudellisuus, hyvinvointi ja si-
sustus. Teemoista tärkeimmiksi nousivat käytännöllisyys ja hyvinvointi ja näistä saatiin päätu-
lokset. Suurimpana ongelmana pidettiin vapaa-ajan puutetta. Haastateltavat kertoivat, että 
kaipaisivat enemmän laatuaikaa ystävien ja perheen parissa. Toisena ongelmana havaittiin 
ahtaus. Erityisesti näihin kahteen seikkaan lähdettiin etsimään ratkaisuja benchmarking-
menetelmän avulla. Jotta kodinhoitoon käytettyä aikaa voitaisiin vähentää, apuna voisi käyt-
tää tekniikkaa, joka helpottaisi kodinhoitoa. Ilmanvaihdossa voisi hyödyntää suodattimia ja 
automaattisia robotti-imureita, jotka estävät pölyn leviämisen asunnossa. Vapaa-ajasta voi-
daan tehdä nykyistä laadukkaampaa ja rentoutumisesta entistä nautinnollisempaa. Älykkäiden 
laitteiden avulla voidaan kodin tunnelmaa vaihtaa olotilaan sopivaksi ja tällöin rentoutuminen 
on helpompaa. 
 
Valitut menetelmät soveltuivat hyvin ja myös jatkotutkimuksille jäi hyvät mahdollisuudet. 
Jatkossa teemahaastattelujen pohjalta voisi luoda kyselylomakkeen, jolla pystyisi laajemmin 
selvittämään käyttäjien tarpeita. Edelleen voisi lähteä selvittämään mahdollisten yhteistyö-
kumppaneiden liittymistä projektiin. Aihe on hyvin mielenkiintoinen, mutta hieman haastava 
sen vuoksi, että IoT-palvelut tulevat olemaan enemmän ajankohtaisia vasta muutaman vuo-
den kuluttua. Tutkimus osoitti, että IoT-palveluille olisi kysyntää jo nykyisinkin, joten niiden 
kysyntä nousee varmasti vielä lisää muutaman vuoden kuluttua, kun nuoremmat ihmiset otta-
vat palveluita käyttöön. Heillä oli enemmän positiivisia kokemuksia tekniikasta kuin vanhem-
milla haastatelluilla. 
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The thesis was commissioned by Ericsson Ltd. that is designing new services for their custom-
ers. The purpose of the thesis is to map out people’s living habits in their homes, so that Er-
icsson could develop their service offering to meet better their customers’ requirements. The 
research problem of the thesis is the unawareness of customers’ needs and requirements in 
relation to the company’s service offering. The topic area is relatively new and thus the in-
terviewees faced some challenges to determine their exact wishes for new services/products. 
For this reason, the interviewees were asked to determine issues in their daily lives, which 
could be resolved with the IoT services. The theoretical section of the thesis consists of user-
orientation, the IoT services, Smart Home and satisfaction. The objective of the study is to 
execute and integrate the IoT services in a Smart Home environment with the view point of 
satisfaction.  
 
The research of people’s living habits was conducted as theme interviews. In order to get a 
good coverage of the target group with a small sample, the population of interviewees con-
sisted of nine people who represented different age groups and different geographical areas. 
The interview was divided into five different themes that were practicality, safety, economic 
efficiency, well-being and interior design. The most important themes for the respondents 
were practicality and well-being. These were also the areas where the main results were col-
lected. The biggest issue for the interviewees was lack of spare time. The interviewees ex-
pressed that they would like to have more quality time with their friends and family. The se-
cond issue for the interviewees was tightness. These two issues were used as the problem 
base, to which answers were found with benchmarking. Technical appliances could be used in 
order to decrease the time used for household work, which would also ease the daily rou-
tines. Automatic robot-extractors and filters could be utilized in air conditioning systems to 
decrease the amount of dust circulating in apartments. The quality of spare time and relaxa-
tion can be increased. Intelligent appliances can be utilized in modifying the atmosphere of 
apartments, which makes relaxation easier.  
 
The chosen methods suited well and also a possibility for further research remains open. In 
future, a questionnaire, based on the theme interviews, could be created. This could be used 
to study more users’ preferences and needs in the subject area. A possibility to conduct the 
project in partnership with some companies could also be explored. The topic area is really 
interesting, but somewhat challenging due to the IoT services as they most likely will be more 
current and popular in a few years. The research shows that there would be demand for the 
IoT services already at the moment, but the demand will probably increase during the follow-
ing years once younger people start using these services. The study shows that younger re-
spondents had more positive experiences about technical equipment than the older respond-
ents. 
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1 Johdanto 

 

Kiinnostaisiko sinua pudottaa sähkölaskuasi 10 – 30 prosenttia nykyisestä tai parantaa kotisi 

viihtyvyyttä ja turvallisuutta? IoT-palvelujen avulla se on mahdollista. Sain opinnäytetyöai-

heeksi IoT-pohjaisten palveluratkaisujen kartoittamisen Smart Home ympäristössä. IoT, eli 

Internet of Things, on melko uusi käsite Suomessa ja se tarkoittaa sitä, että esineillä on oma 

Internet-yhteys ja esineet pystyvät kommunikoimaan keskenään. Tämän avulla voidaan hel-

pottaa ihmisten arkea ja tehdä siitä turvallisempi. (Internet of Things 2013.) Yhteistyössä 

opinnäytetyöprosessissa toimi Ericsson, joka tutkii erilaisia mahdollisia IoT-palveluita ja uusia 

innovaatioita, joita voisi tuoda Smart Home ympäristöön. Kyseinen business case on osa TI-

VIT:n IoT-hanketta, jossa Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana. 

 

Opinnäytetyöprosessissa luotiin Ericssonille ideoita siitä, millaisia palveluita ihmiset kaipaavat 

elämäänsä ja erityisesti kotiinsa. Työn tarkoituksena oli tuottaa käyttäjälähtöisiä ideoita uu-

sien palveluratkaisujen kehittämistä varten yhteistyöyrityksen käyttöön. Tutkimuksessa läh-

dettiin haastattelemaan mahdollisia asiakkaita, jotta nähtäisiin selkeämmin heidän tarpeet 

elämässä ja keksittäisiin niiden perusteella uusia käyttäjälähtöisiä palveluja. Teemahaastat-

telulla selvitettiin asumisen lisäarvoja ja haastatellut olivat eri-ikäisiä ja eri paikkakunnilla 

asuvia ihmisiä. Smart Home -järjestelmä on hyvin uusi Suomessa, joten benchmarking ulko-

mailta oli tarpeen ja monia hyviä kehitysideoita saatiin ulkomaisilta palveluntuottajilta.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää teemahaastattelun avulla ne ongelmakohdat, joihin ko-

deissa tarvitaan apua. Kun ongelmakohdat on löydetty, niihin voidaan kehittää ratkaisuja. 

Näiden ratkaisujen avulla ihmisten elämä helpottuu ja elämänlaatu nousee. Elämästä tulee 

turvallisempaa laitteiden ja palvelujen avulla. Lisäksi odotettu elinikä nousee, kun laitteet 

pystyvät ohjaamaan ihmisiä kohti terveellisempää elämää ja onnettomuuksien määrä vähe-

nee, esimerkiksi tulipaloissa kuolemiset laskevat, kun IoT-järjestelmä varoittaa paloista aktii-

visemmin tai jopa ennaltaehkäisee ne. IoT-palvelujen tavoitteena on, että kodissa olevat esi-

neet ja laitteet hyödyntävät verkkoyhteyttä täydellisesti ja kommunikoivat keskenään ilman 

ongelmia. Tämä helpottaa käyttäjän elämää ja säästää ihmisten aikaa tärkeämpiin asioihin, 

kuten harrastuksiin ja perheen tai ystävien kanssa olemiseen. 

 

Ensimmäisinä työssä esitellään toimeksiantajat ja työn teoreettinen viitekehys, joka koostuu 

viihtyvyydestä, IoT-palveluista, käyttäjälähtöisyydestä ja Smart Homesta. Teoreettisen viite-

kehyksen avulla luotiin teemahaastattelu, jota esitellään teoriaosuuden jälkeen. Luku pitää 

sisällään koko teemahaastatteluprosessin teoriasta tuloksiin. Toinen käytetty menetelmä oli 

benchmarking, joka esitetään teemahaastattelun jälkeen kokonaisena prosessina alusta lop-

puun. Lopuksi on kirjattu tutkimusmenetelmien tulokset yhteen ja koko projektin johtopää-

tökset viimeiseksi. 
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2 Toimeksiantajan esittely 

 

Opinnäytetyön yhteistyöyrityksenä toimi Ericsson, joka on perustettu vuonna 1876 ja toimii yli 

180 maassa. Yli 40 prosenttia kaikesta langattomasta tietoliikenteestä kulkee Ericssonin omis-

tamien verkkojen kautta. Ericsson helpottaa omien verkkojen, telealan palveluiden ja erilais-

ten multimediaratkaisujen avulla maailman ihmisten kommunikointia. Ericsson pysyy mukana 

maailman kehityksessä ja tuo jatkuvasti uusia palveluja asiakkailleen. (Ericsson 2013, 

Company Facts.) Organisaation visio on ” olla edelläkävijä maailmassa, jossa kaikki ovat yh-

teydessä keskenään” (Ericsson 2013, Visiomme).  

 

Konserni on erittäin suuri ja sen pääkonttori sijaitsee Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. 

Yrityksen pääjohtajana toimii Hans Vestberg ja emoyhtiön virallinen nimi on Telefonaktiebo-

laget LM Ericsson. (Ericsson 2013. Faktoja & lukuja.) Yrityksellä on patentteja noin 30 000 

kappaletta ja suuri patenttien määrä takaa sen, että yritys on langattoman viestinnän maail-

man suurin patenttien hallitsija. Yritys noudattaa niin kutsuttua FRAND-ehtoja, eli fair, rea-

sonable, and non-discriminatory –ehtoja. Tämä tarkoittaa sitä, että teknologian uutuudet 

valmistetaan standardien mukaan, jotta laitteet, verkot ja operaattorit pystyvät toimimaan 

yhdessä ja tukevat toisiaan. FRAND-ehdot ovat syy siihen, että yrityksen omat patentit saa-

daan laajaan käyttöön ympäri maailmaa. (Johtava mobiiliviestinnän patenttien haltija 2013.) 

Kyseiset standardit ovat välttämättömiä tieto- ja viestintätekniikan teollisuudelle (Ericsson 

2013. Setting the standard). 

 

Ericsson on myös itse mukana luomassa tärkeimpien kiinteiden ja langattomien viestintäjär-

jestelmien standardeja. On hyvin ainutlaatuista yritykselle, että se pääsee johtavaan ase-

maan standardointityössä. Ericsson käyttää hyväkseen johtavaa asemaansa myös muilla osa-

alueilla, eikä ainoastaan mobiiliteknologian saralla. Ericsson pitää tärkeinä myös ympäristö-

asioita ja energiatehokkuutta. Nämä asiat he ottavat huomioon kehittämistyössään ja kehit-

tämistyötä tehdään ajatellen koko globalisaatiota. (Ericsson 2013. Setting the standard) Tällä 

hetkellä Ericsson on kiinnostunut IoT–palveluista ja siitä, että voisiko Ericsson mahdollisesti 

tuoda IoT-palveluja kuluttajille yhteistyökumppaneiden avulla. Koska Ericssonin projekti ei 

ole edennyt vielä kovin pitkälle, opinnäytetyössä selvitetään mitä ihmiset kaipaisivat arkeen-

sa ja mitä he tekevät kotonaan. 

 

3 Kotiympäristön viihtyvyys 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda lisää viihtyvyyttä kotiympäristöön. Viihtyvyyden lisää-

misen apuna käytetään IoT-palveluratkaisuja, joilla on mahdollista rakentaa Smart Home. 

Smart Homen avulla voidaan nostaa asumisen mukavuutta ja viihtyvyyttä maksimaaliseen ta-
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soon, jossa asukkaan omat mieltymykset päättävät asunnon toiminnot. Tätä teoreettista vii-

tekehystä varten on luotu seuraava kuvio, joka esittää tarkemmin opinnäytetyössä käytettyjä 

käsitteitä ja niiden suhdetta toisiinsa. Kuvio auttaa hahmottamaan opinnäytetyön näkökulmaa 

ja sisältöä. 

 

   

Kuvio 1: Viitekehyskuvio 

 

Kuviosta yksi (1) nähdään opinnäytetyön pääkäsitteet. Ensimmäisenä on käyttäjälähtöisyys, 

jonka tärkeys nousi esille vasta teemahaastattelujen myötä. Tutkimussuunnitelman aikana 

käyttäjälähtöisyys ei ollut vielä näin suuressa roolissa, mutta projekti ohjautui siihen suun-

taan, että käyttäjälähtöisyyden arvo opinnäytetyössä kasvoi. Teemahaastattelun myötä ym-

märrettiin, että käyttäjä on tärkeässä roolissa ja haastateltavien ajatusten ja ideoiden poh-

jalta pitää luoda kokonaisuus ja miettiä palveluja. Toisena käsitteenä kuviosta nähdään IoT-

palvelut, joita pyritään tuomaan käyttäjälähtöisesti Smart Home ympäristöön. IoT-palvelut 

ovat siinä mielessä tärkeässä osassa, koska yhteistyöyritys on kiinnostunut IoT-palvelujen 

tuomisesta markkinoille ja siksi, että IoT-palvelut mahdollistavat paremman ja älykkäämmän 

Smart Home -ympäristön. Smart Home on tavoite johon pyritään IoT-palveluratkaisujen ja 

käyttäjälähtöisyyden avulla. Siellä asukkaan kaikki tarpeet on otettu huomioon ja koti toimii 

asukkaan halujen mukaan.  

 

Työn taustalla näkökulmana toimii viihtyvyys ja erityisesti viihtyvyys kotiympäristössä. Työssä 

aiheita käsitellään viihtyvyyden kannalta ja viihtyvyys on valittu näkökulmaksi koko projek-

tiin, koska se pitää sisällään muita työlle tärkeitä käsitteitä. Viihtyvyyteen liittyvät muun mu-

assa turvallisuus, hyvinvointi, visuaalisuus, sisustus, muunneltavuus ja ekologisuus tai energia-
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tehokkuus ja tämän kautta taloudellinen säästö. Viihtyvyys kulkee koko projektin ajan taus-

talla ja se otetaan huomioon jokaisessa projektin vaiheessa. Sitä käytetään haastatteluissa ja 

se määrää haastatteluiden sisällön. Haastattelun tuloksia analysoidaan myös viihtyvyyden 

kannalta. Kaiken taustalla pyritään miettimään, miten viihtyvyyttä saadaan nostettua ja mitä 

ihmiset tarvitsevat, jotta viihtyvyys kasvaisi kotona. Opinnäytetyössä käytetään sanaa viihty-

vyys eikä sanaa viihtyisyys, sillä Suomisanakirjan (2013) mukaan tavallisemmin käytetään sa-

naa viihtyvyys ja se kuvaa jonkun viihtymistä (Suomisanakirja 2013).   

 

Rakennusten eristyksiä valmistava Isover (2013) kirjoittaa, että viihtyvyys on tärkeää ja se 

tulee huomioida jo rakennusvaiheessa. Tilojen tulee sopia käyttötarkoituksiin ja olla toimivia 

kokonaisuuksia. Ne tilat, joissa viihdymme, jäävät yleensä parhaiten mieleemme. Viihtyvyys 

koostuu pienistä asioita ja ovat yleensä toteutukseltaan yksinkertaisia asioita, kuten esimer-

kiksi äänimaailma. (Isover 2013.) Viihtyvyys ei siis välttämättä vaadi kovin paljoa ja se on hy-

vin yksilöllistä jokaiselle ihmiselle. Isoverin kanssa samaa mieltä on Tekes (2011) siitä, että 

tilojen tulee palvella aidosti niitä toimintoja, mitä varten ne ovat olemassa. Ihmisten tavat 

ovat muuttuneet vuosien varrella ja se vaikuttaa myös siihen mitä tiloilta vaaditaan, miten 

niitä voitaisiin suunnitella, toteuttaa ja uudistaa. (Tekes 2011.) 

 

Eri tahot painottavat viihtyvyydessä eri osa-alueita, riippuen omasta ammattitaidosta ja alas-

ta. Sisustusarkkitehti Marko Paananen (2013) kertoo televisio-ohjelmassaan, että valaistuksel-

la on hyvin suuri merkitys viihtyvyyteen. Suomessa tarvitaan paljon erilaisia valonlähteitä, 

koska luonnonvaloa ei riitä tarpeeksi. Valaistuksessa tulisi ottaa huomioon sekä vuorokauden, 

että vuodenajan vaihtelut ja valonlähteet tulisivat sijoittaa järkevästi, niin että saadaan luo-

tua erilaisia tunnelmia. (Paananen 2013). Valaistusta yleensä lisätään erilaisten tunnelmien 

luomiseksi, mutta se ei tarkoita sitä, että se kasvattaisi energiankulutusta. Ekologisuus on 

myös tärkeää ottaa huomioon viihtyvyydenkin kannalta. Ympäristöystävällisempi valinta tuo 

monille myös paremman omantunnon. Rakentaja-lehti (2013) kirjoittaa, että valaistus kattaa 

noin 20 - 30 prosenttia kotitalouksien sähkönkulutuksesta. Pienilläkin muutoksilla voidaan 

saada aikaiseksi säästöä. Valojen sijoittaminen oikein luo viihtyvyyttä ja turvallisuutta, jolloin 

valaistus on hyvä suunnitella hyvin etukäteen. Apuna voidaan käyttää myös erilaisia kauko-

ohjaimia ja liiketunnistimia, jotta valot eivät ole päällä turhaan. Lisäksi vanhojen hehku-

lamppujen vaihtaminen energiansäästölamppuihin voi säästää 75 prosenttia valonlähteen säh-

könkulutuksesta. (Rakentaja 2013.) 

 

Viihtyvyydessä on tärkeää myös turvallisuus ja sitä voidaan luoda myös valaistuksen avulla. 

Selkeästi valaistussa tilassa ei tarvitse pelätä ja ympäristöstä tulee valaistuna viihtyisämpi ja 

se houkuttelee ihmisiä paikalle. Valaistus vähentää rikollisuutta ja luo positiivisen ympäris-

tön. (Fagerhult 2013.) Viime vuosikymmenten aikana turvallisuuden käsite on laajentunut. 

Sanalla turvallisuus tarkoitetaan vaaran poissaoloa. Turvallisuutta esiintyy siis kaikkialla siel-
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lä, mistä löytyy myös vaarantunnetta. Käsite turvallisuus muokkaantuu jatkuvasti muuttuvan 

maailman tahtiin. Vaaraa ei yleensä pystytä poistamaan kokonaan, vaan sitä pyritään vähen-

tämään. Tämä tarkoittaa sitä, että absoluuttista turvallisuutta ei ole olemassa vaan riskien ja 

vaarojen kanssa tulee elää, mutta niiden suuruutta voidaan vähentää omilla valinnoilla ja vä-

hentämisen panostuksesta jokainen ihminen päättää itse. Sotien, rikollisuuden, onnettomuuk-

sien, elintarvikkeiden, tietoturvan ja liikenteen viittaamiseen käytetään turvallisuus-sanaa. 

Maslowin tarvehierarkiassa luetellaan turvallisuuden tunne yhdeksi ihmisen viidestä perustar-

peesta. Ihminen pyrkii teoillaan ja tavoillaan tyydyttämään nämä perustarpeensa ja turvat-

tomuuden tunne liittyy usein tulevaisuuden ennalta-arvaamattomuuteen eli epävarmuuteen 

tai epätietoisuuteen. Turvaton olo voi johtua, jos lähitulevaisuutta on vaikea ennustaa ja var-

sinkin mahdollisia uhkakuvia. (Oulun yliopisto 2013.) 

 

3.1 Internet of things –palveluratkaisut 

 

Internet of Things koostuu kahdesta eri sanasta, Internet ja Things. Tässä voidaan Internet 

määritellä maailman laajuiseksi verkoksi, joka on liitetty tietokoneen verkkoon, joka lisäksi 

perustuu tiedonsiirtoprotokollan standardiin. Things, eli asia tai esine, määritellään objektik-

si, joka ei ole täsmällisesti tunnistettavissa. Yhdessä nämä kaksi sanaa voidaan määritellä 

seuraavasti; maailmanlaajuinen verkosto, joka perustuu tiedonsiirto protokollaan ja johon on 

liitetty esineitä, jotka ovat yksilöllisesti määriteltävissä. (Internet of Things in 2020 2008.) 

Stefan Ferber (2013), Director Communities & Partner Networks Boschilta, määrittelee IoT:n 

seuraavan sukupolven Internetiksi, joka voi yhdistää kaikki fyysiset objektit keskenään. Ferbe-

rin kanssa samaa mieltä ovat hänen kollegansa Martin Schäffler ja Patricl Lobert. He kertovat, 

että laitteet ovat yhteydessä toisiinsa ja pystyvät keskustelemaan keskenään. Laitteet kerää-

vät myös paljon tietoperustaa seuraaville kerroille ja oppivat lisää jatkuvasti. (CeBIT 2013.) 

 

Lähes kaikki tarvittava tieto löytyy nykyään Internetistä ja jatkuvasti kehitellään uusia älylait-

teita, joilla on oma Internet-yhteys. Esineiden määrä, jotka ovat yhteydessä verkkoon, kasvaa 

rajusti seuraavan kymmenen vuoden aikana ja näiden laitteiden lukumäärä ohittaa Maapallon 

väestön lukumäärän kolmen seuraavan vuoden aikana. Arvion mukaan vuonna 2020 löytyy jo 

yli 50 miljardia laitetta, jolla on oma Internet yhteys. (Agogino 2011.) Noin kymmenen vuotta 

sitten ihmisillä oli keskimäärin vain yksi laite, joka oli yhteydessä verkkoon. Jonathan Strick-

land (2013) on samaa mieltä Agoginon kanssa vuoden 2020 arviosta. Hän kertoo, että silloin 

jokaisella ihmisellä on keskimäärin 6,6 laitetta, jotka ovat yhteydessä Internetiin. Hän luette-

lee esimerkkeinä jääkaapin, videopelilaitteet, television, kotona oleva tietokone ja töissä 

oleva tietokone, älypuhelin, tabletti ja mediasoitin. Maailmassa tulee olemaan miljardeja 

sensoreita, jotka lähettävät jatkuvasti dataa eli tietoa Internetiin. Teknologia on hyvin huo-

maamatonta ja se mittaa jokaista toimintaamme. (Strickland 2013.)  
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Sensorit keräävät jatkuvasti tietoa ympäristöstään. Tätä toimintaa voidaan kuvata DIKW-

kuviolla. Kirjaimet tulevat sanoista data, information, knowledge ja wisdom. Maailma on 

täynnä dataa eli materiaalia, jota sensorit keräävät ympäristöstään. Älykkäät laitteet pysty-

vät muuttamaan tämän materiaalin tiedoksi, joka voidaan muuttaa taidoksi. Viimeisenä py-

ramidin huipulla on viisaus. IoT:ta käyttämällä laitteet voivat muuttaa kaiken saamansa datan 

viisaudeksi. (The Internet of Things 2013.) Seuraavassa kuviossa (kuvio2) nähdään tämä DIKW-

kuvio.   

 

  

 

Kuvio 2: IoT pyramidi (The Internet of things 2013). 

 

Kuviosta kaksi (2) nähdään IoT-pyramidi, joka kuvaa IoT:n toimivuutta. Tietoperustaan, jota 

sensorit ovat keränneet, lisätään älykkyyttä jolloin tietoperustasta päästään ylemmälle tasol-

le pyramidin sisällä. Älykkyyden avulla luodaan tietoa ja taitoa ja lopuksi viisautta. Laitteet 

ja sensorit pyrkivät näkemään yhdenkaltaisuutta ja näiden perusteella luomaan kaavioita ja 

yhteneväisyyksiä. Kaaviot helpottavat tietoperustan käsittelyä ja nopeuttavat tietoliikennet-

tä. (The Internet of Things 2013.) 

 

Jokaisella esineellä on oma Internet-osoite, joka edesauttaa sen, että esineet voivat olla yh-

teydessä toisiinsa Internetin välityksellä. Tällä tavoin he pystyvät kommunikoimaan keske-

nään. (Internet of Things -- an introduction 2013.) Tämä esineiden yhteys verkkoon antaa 

mahdollisuuden luoda parempia ja uusia ennennäkemättömiä palveluja yrityksille tai asiak-

kaille. Tieto, jota esineet lähettävät verkkoon tai toisille laitteille on reaaliaikaista ja tieto 

siirtyy nopeasti. Tätä reaaliaikaista tietoa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi liikenneruuh-

kissa tai energiansäästössä, kuten valaistuksessa ja lämmityskuluissa. (Internet of Things 
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2013.) Päätarkoituksena IoT:ssa on, että esineet telekommunikoivat keskenään langattomasti 

ja tekevät yhteistyötä (Atzori, Lera & Morabito 2010). 

 

Suurimpana haasteena IoT-ohjelmassa on saada täysin erilaisetkin laitteet kommunikoimaan 

keskenään ja löytää ohjelma tai verkko, jossa laitteet toimivat saumattomasti yhteen. Tällä 

hetkellä IoT-sovelluksia on vielä hyvin vähän eivätkä ne kykene hyödyntämään verkkoa par-

haalla mahdollisimmalla tavalla. (Internet of Things 2013.) Esimerkkejä IoT:sta löytyy kappa-

leesta 5.2, jossa benchmarkingin ja net scoutingin avulla tarkastellaan IoT-palveluratkaisuja 

ja Smart Home ympäristöä. 

 

3.2 Käyttäjälähtöisyys 

 

Opinnäytetyössä käyttäjälähtöisyyttä mietittiin ensin puhtaasti teknologian kannalta. Teema-

haastattelut ja siitä saadut tulokset kuitenkin vaikuttivat näkökulmaan ja sen muuttamiseen 

hieman toiseen suuntaan. Uudet palvelut luodaan käyttäjän tarpeiden mukaan ja tällä tavoin 

käyttäjälähtöisyys on mukana projektissa. Tämä käyttäjälähtöisyyden näkökulman muuttami-

nen täysin tekniikkapainotteisesta käyttäjälähtöisyydestä oli tarpeen, sillä opinnäytetyön te-

kijän oma tekninen osaaminen ei ole vahva. Ei saa kuitenkaan sivuuttaa tai unohtaa tekniik-

kaa, koska IoT-palveluratkaisut ovat tulevaisuuden tietotekniikkaa ja kyseessä on tietotekni-

set palveluratkaisut. Haastatteluissa kävi ilmi, että haastateltavat kaipaavat lisää vapaa-

aikaa, jolloin ratkaisuja pyritään luomaan niin, että ne tulisivat myös käyttöön ja olisivat 

hyödyllisiä käyttäjilleen. Tämä seikka korostaa käyttäjälähtöisyyden arvoa. 

 

Palvelut ja sovellukset suunnitellaan ihmistä varten ja siksi niiden tulisi olla mahdollisimman 

käyttökelpoisia ja hyödyllisiä. Käyttäjän on pystyttävä suorittamaan käyttöliittymillä haluami-

aan toimintoja tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjä pitää usein käyttöliittymää laitteena tai pal-

veluna ja siksi se on tärkeä kytkös käyttäjän ja järjestelmän välillä. Ei siis pidä yliarvioida 

käyttöliittymän toimivuutta ja sen merkitystä käyttäjälle. Suunnittelijoiden on hyvä tuntea 

käyttäjänsä ja muokata käyttöliittymää toimintatapojen ja kulttuurien mukaan. Tämä 

edesauttaa sen, että käyttöliittymistä saadaan mahdollisimman käyttökelpoisia. (Lankoski & 

Kirvesmäki 2002.) 

 

Teknologialla on aina käyttäjä, joka käyttää teknologiaa. Käyttämistä ja käytettävyyttä tulee 

ajatella paljon, kun tuotetta suunnitellaan markkinoille. Käyttäjälähtöisyys on siis tärkeässä 

roolissa jo suunnitteluvaiheessa. Kun uutta tuotetta lähdetään suunnittelemaan, tulee kar-

toittaa käyttäjän tarpeet ja määritellä vaatimukset. Käyttäjän mukanaolo suunnittelussa vä-

hentää tai estää kokonaan mahdolliset käytettävyysongelmat. Tuotetta tai palvelua suunnitel-

taessa tulee ottaa huomioon myös turvallisuus, viihdyttävyys ja tuotteen mukana tuleva sosi-

aalinen arvostus. Näiden kolmen edellä mainitun tärkeysaste riippuu käyttäjästä. Jotta nämä 
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uudet palvelut ja tuotteet kasvattaisivat käyttäjän elämänarvoa, tulisi niiden suunnittelussa 

painottaa käytettävyyden lisäksi myös erilaisten elämäntapojen ymmärtämiseen, sekä yhtei-

söllisyyden ja yksilöllisyyden vaatimusten huomioimista. Näiden lisäksi on hyvä tuntea käyttä-

jän arvot, joita hän noudattaa elämässään ja hänen odotuksensa. Odotuksia muovaavat siihen 

asti koettu elämä ja mitä käyttäjä vielä toivoo saavuttavansa. (Saariluoma ym. 2010, 42) 

 

Käyttäjäkokemus tarkoittaa käyttäjän kokemuksen sisältöä. Tähän liittyvät vahvasti tunteet 

joita laitteen tai palvelun käyttäminen herättää. Käyttäjäkokemus vaikuttaa myös tuotteen 

muotoiluun, mutta se ei yksin päätä, minkälainen tuote on. Siihen vaikuttavat myös neljä seu-

raavaa asiaa; mitä laitteella on tarkoitus tehdä eli tavoitteet, kokemus eli mitä tiedetään jo 

entuudestaan, odotukset eli muokkaantunut kuva muista tuotteista, mainonnasta ja lähipiiris-

tä. Neljäs on itsesäätely, joka tarkoittaa miten laitteen käyttäminen todellisuudessa onnistuu. 

Käyttäjäkokemus ja käytettävyys eroavat niin, että käyttäjäkokemuksessa merkityksellistä on 

se, miten käyttäjä kokee tuotteen käytettävyyden omasta kokemuksestaan, ei niinkään, että 

kuinka hyödyllinen tuote on suunnittelijan mielestä. On yhtä tärkeää miettiä miltä käyttäjäs-

tä tuntuu hänen tuotetta käyttäessään kuin mitä konkreettista hän tekee. (Saariluoma ym. 

2010, 42.) Kauppalehden (2013) mukaan helppokäyttöisyys tarkoittaa tuotteen helppoa lähes-

tyttävyyttä ja opittavuutta käyttäjän omasta näkökulmasta. Tuote ei saa vaatia liikaa muis-

tamista ja sen käyttäminen tulisi olla nopeasti omaksuttavaa. (Kauppalehti 2013.)  

 

Seuraavassa kuviossa havainnollistetaan käyttäjälähtöisyyttä. Kuvio on kopio AKI Living Lab 

kuviosta (2013) ja sitä on muokattu hieman, jotta kuvio vastaisi paremmin opinnäytetyön 

käyttäjälähtöisyyttä. 
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Kuvio 3: Käyttäjälähtöisyys (AKI Living Lab 2013) 

 

Edellä olevasta ympyrän muotoisesta kuviosta (kuvio3) nähdään keskeisimmät asiat käyttäjä-

lähtöisyydessä. Ensimmäisenä ja ehkä tärkeimpänä tekijänä ovat käyttäjät, jotka tuovat esiin 

aidon olemassa olevan ongelman tai tarpeen, johon tarvittaisiin joki tuote tai palvelu. Käyttä-

jät myös määrittävät vaatimuksia toiminnalle, sisällölle ja käytettävyydelle, jotta uudesta 

palvelusta saataisiin mahdollisimman käyttäjälähtöinen ja toimiva. Seuraavana tulevat kehit-

täjät, jotka pyörittävät toimintaa ja ohjailevat yhteistyöyritysten ja verkostojen yhteistyötä. 

Lisäksi kehittäjä auttaa osapuolia työkalujen käytössä ja muokkaa käyttäjiltä saadun tiedon 

hyödynnettävään muotoon ja käyttäjiltä saatujen tietojen perusteella luo ideoita. Hän myös 

arvioi ideat ja valitsee niistä käyttäjän kannalta parhaimmat. (AKI Living Lab 2013.) Kehittä-

jänä tässä opinnäytetyössä on toiminut opinnäytetyön kirjoittaja, joka teemahaastattelun 

avulla keräsi mahdollisilta käyttäjiltä tietoa ja muokkasi ne käytettävämpään muotoon ana-

lysoimalla tuloksia. Kolmantena kuvassa ovat hyödyntäjät, jotka suunnittelevat ja tarkentavat 

tuotetta tai palvelua ja myy niitä eteenpäin omille asiakkailleen. (AKI Living Lab 2013.) Hyö-

dyntäjänä puolestaan tässä opinnäytetyössä oli Ericsson, joka halusi löytää uusia palvelumah-

dollisuuksia asiakkailleen, jotka ovat käyttäjälähtöisiä. Viimeisenä kuviossa on mahdollistajat, 

jotka mahdollistavat toimintaympäristön, mutta eivät osallistu prosessiin (AKI Living Lab 

2013). Mahdollistajina voidaan pitää tässä projektissa esimerkiksi sähköntuottajat ja laittei-

den valmistajat, joita ilman ei olisi mahdollista luoda palvelua, mutta jotka eivät vaikuta pal-

veluun. 

 

Tietotekniikka on ollut elämässämme läsnä jo pidemmän aikaa. Tänä päivänä sen määrä vain 

kasvaa ja kasvaa. Lähes kaikkialla on tietoteknisiä laitteita ja nämä älykkäät laitteet tarjoa-
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vat meille helposti ja ymmärrettävästi tietoa ja palveluja ympäristöstämme, joka on merki-

tyksellistä. Kirjassa Ihminen ja teknologia - hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu (2010) puhu-

taan älykkäästä vuorovaikutuksesta. Tämä älykäs vuorovaikutus muuttaa ajankäyttöä, toimin-

tatapoja ja jopa ajatteluamme. Teknologia lisää viestintää ja mahdollistaa viestinnän eri ym-

päristöjen välillä. Viestinnän kasvaminen saa aikaan sen, että ihmiset eivät ole enää sidottuja 

aikaan tai paikkaan. (Saariluoma, Kujala, Kuuva, Kymäläinen, Leikas, Liikkanen & Oulasvirta 

2010, 41.) 

 

Ensisijaisesti teknologialla pyritään nostamaan elämänlaatua. Tulisi pohtia ihmisten tarpeita 

ja miten lisätä ja mahdollistaa hyvä elämä jokaiselle. Vaikka teknologia auttaa saavuttamaan 

hyvän elämän, se ei saa rajata sitä pois niiltä, jotka eivät ole kykeneviä käyttämään teknolo-

giaa. Teknologialla on monenlaisia käyttäjiä ja heidän tasonsa käyttää teknologiaa ovat erilai-

sia. Teknologian käyttämisen pystyvyyteen vaikuttavat muun muassa talous, koulutus, työko-

kemus, ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja mahdolliset toiminnanvajaavuudet. Pystyvyyden tunne 

on hyvin tärkeä, kun käytetään teknologiaa, sillä vaikeaksi tai hankalaksi koettua laitetta ei 

käytetä ja tällöin teknologiasta jää negatiivinen kuva. Positiivinen pystyvyys puolestaan nos-

taa käyttöhalua ja teknologian imagoa. (Saariluoma ym. 2010, 42.) Teemahaastattelun tulok-

sissa nähdään iän vaikuttaminen siihen kuinka luotettavina teknologisia laitteita pidetään ja 

siihen, että kuinka halukkaita haastateltavat olivat hankkimaan lisää teknologiaa kotiinsa. 

Näitä tuloksia avataan enemmän luvussa 4.3.  

 

3.3 IoT:n mahdollistama Smart Home 

 

Smart Home, Smart House, älykoti tai älykäs talo käsite tuli tunnetuksi laajalti jo 1980-luvun 

loppupuolella. Tuolloin myös Suomessa kehiteltiin uusia älykkäitä rakennuksia ja rakennettiin 

koetaloja, mutta 1990-luvun taantuma jätti rakennushankkeet taakseen. Nyt rakennusala 

toimii taas täydellä teholla ja on jälleen ajankohtaista miettiä kyseisiä Smart Home ratkaisu-

ja, tällä kertaa Internetin ja mobiiliteknologian kautta. Lisäksi Smart Home -teknologia on 

siirtymässä yrityksistä ja julkisista tiloista enemmän ja enemmän yksityisiin koteihin. Tätä 

rakennusten älykkyyttä pidetään kykynä sopeutua ympäristöönsä ja ympäristössä tapahtuviin 

muutoksiin. (Heikkilä 2007.)  

 

Smart Homen tarkoituksena on lisätä käyttäjän asumisviihtyvyyttä, -turvallisuutta ja – muka-

vuutta. Samalla Smart Home pyrkii säästämään asumiskustannuksissa energiatehokkuudellaan. 

Smart Homessa on vähennetty katkaisimien määrää ja keskitetty talon toiminnat yhteen käyt-

töliittymään. Samaan käyttöliittymään voidaan yhdistää muun muassa ilmanvaihto, lämmitys, 

multimedia, vedenhuolto, valaistus, valvonta ja hälytykset. Smart Homella on kyky hoitaa 

ongelmatilanteet mahdollisesti jo ennen kuin ne tulevat ilmi. Parhaimmillaan Smart Home -

teknologia ennaltaehkäisee mahdolliset vahingot ja tapaturmat. Erilaiset sensorit, liiketunnis-
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timet, painikkeet ja kosteusanturit seuraavat aktiivisesti kodin tapahtumia, esimerkiksi kun 

perhe poistuu kodistaan, murtohälytys kytkeytyy automaattisesti päälle ja ohjausjärjestelmä 

laskee asunnon lämpötilan säästötilaan ja katkaisee päähanan. Päähanan katkaisu sulkee pois 

vesivahingon mahdollisuuden. (Länsiväylä 2011.) 

 

Talo ei ole älykäs vain sillä, että sinne lisätään paljon tekniikkaa ja uusinta teknologiaa. Liial-

linen tekniikka ja vaikeat käyttöjärjestelmät päinvastoin voivat saada käyttäjän tuntemaan 

olonsa epämukavaksi. Tällöin järjestelmä ei ole parhaimmillaan ja käyttöjärjestelmää tulisi 

muokata käyttäjälähtöisemmäksi. (Heikkilä 2007.) Tähän Heikkilän mainitsemaan käyttäjäläh-

töisyyteen kiinnitetään huomiota työssä, koska tarkoituksena on kartoittaa mahdollisten asi-

akkaiden mieltymyksiä ja tarpeita. Haastattelun tuloksista voi lukea tarkemmin, minkälaisia 

palveluja ihmiset mahdollisesti kaipaisivat. 

 

Tänä päivänä, kun rakennetaan toimistoja, koteja tai julkisia tiloja, ei katsota ainoastaan 

rakennuskustannuksia ja pyritä karsimaan niistä. Nykyään pidetään tärkeänä myös tulevaisuu-

den käyttökustannuksia ja niihin pyritään vaikuttamaan jo rakennusvaiheessa. Jo heti raken-

nusvaiheen alussa mietitään, että miten saadaan rakennettua niin tehokkaasti, että se tulee 

maksamaan kuluissa itsensä takaisin ja jopa tuottamaan pidemmän ajan kuluessa. (The idea 

of the smart home 2013.) Ihmisillä saattaa olla jo kotonaan jonkinlaisia elektronisia ja auto-

maattisia toimintoja, jotka toimivat vain napin painalluksille. Smart Home on kuitenkin 

enemmän kuin pelkästään automaattisesti syttyvät valot. Smart Homen kaikki laitteet ovat 

kytketty toisiinsa, jolloin jokainen laite toimii saumattomasti yhteen ja palvelevat jokaista 

asukkaan tarvetta. Laitteet lisäävät viihtyvyyttä ja turvallisuutta ja pystyvät säästämään 

energiaa. (Introduction to smart home 2013.) 

 

Asukas pystyy itse määrittelemään, mitkä palvelut hän haluaa kotiinsa. Tämä lisää käyttäjä-

lähtöisyyttä ja tyytyväisyyttä palveluun. Mahdollisuudet ovat lähes rajoittamattomat ja uusia 

palveluita keksitään jatkuvasti lisää. Seuraavassa kuviossa on yhdistetty muutamia mahdollisia 

palveluja kotiin. 
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Kuvio 4: Smart Homen älykkäät toiminnot 

 

Kun esimerkiksi edellä olevassa kuviossa neljä (4) kuvattuja palveluja tai toimintoja yhdiste-

tään kotiin, saadaan Smart Home, mutta IoT:n avulla saadaan vielä järkevämpiä ratkaisuja, 

joissa toiminnot ovat kytkettynä toisiinsa. Edellä olevassa kuvassa on kotiin yhdistetty vesi, 

jota seurataan erilaisilla sensoreilla, ettei se aiheuta vesivahinkoa ja jos vahinko käy, niin 

automaatio katkaisee vedentulon ja ilmoittaa vuodosta asukkaalle. Vesi katkeaa myös, jos 

kotoa poistutaan pidemmäksi aikaa. Radiolla kuvastetaan sitä, että jokaiseen huoneeseen 

voidaan asentaa omat kaiuttimet, joista voidaan kuunnella musiikkia. Äänenvoimakkuus ja 

musiikkilaji voidaan säätää erikseen jokaiseen huoneeseen sopiviksi. Musiikki voi säätää au-

tomaattisesti valaistuksen musiikkiin sopivaksi. Murtohälytin kytkeytyy päälle, kun asetetaan 

poissa-toiminto päälle. Lämpötila laskee ja verhot sulkeutuvat automaattisesti tämän toimin-

non kytkeytyessä. Televisio-ohjelman sisältö vaikuttaa valaistukseen ja muuttaa tunnelmaa 

ohjelman mukaan. Kaikki toiminnot pystyvät siis keskustelemaan keskenään ja luomaan pa-

rempaa viihtyvyyttä kotiin. 

 

4 Teemahaastatteluprosessi 

 

Tutkimuksellinen osuus muodostuu kahdesta pääluvusta eli teemahaastatteluprosessista ja 

benchmarking-prosessista. Ensimmäisenä esitellään teemahaastattelu, sillä sen avulla löydet-

tiin haastateltavien elämästä asioita, joihin he kaipaisivat apua tai helpotusta. Näihin ongel-

miin lähdettiin etsimään ratkaisua benchmarkingin avulla ja niitä voi lukea viidennestä eli 

seuraavasta luvusta. Teemahaastattelun vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan liitteenä 

opinnäytetyön lopussa. Vastaukset on avattu teemoittain, jotta niitä olisi helpompi tarkastel-

la. Lisäksi jokaisella ikäluokalla on oma värinsä ja jokaisella vastaajalla on oma numeronsa. 

Tämä on tehty, koska vastaukset on avattu kahteen taulukkoon. Ensimmäisessä taulukossa 
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vastaukset ovat iän mukaan ja toisessa paikkakunnan mukaan. Näin ollen molemmista taulu-

koista on helppo nähdä, mihin ikäluokkaan vastaaja kuuluu. 

 

Teemahaastattelun valinta oli helppo tutkimusmenetelmäksi, koska uskottiin, että sen avulla 

saadaan parhaat mahdolliset tulokset projektin kannalta. Aihe on erittäin käyttäjälähtöinen, 

joten parhaaksi katsottiin mennä käyttäjien luokse ja keskustelemaan heidän kanssaan ai-

heesta. Prosessissa ei haluttu käyttää tiukkoja kysymyksiä, koska haluttiin antaa mahdolli-

simman paljon tilaa vapaalle keskustelulle, jossa haastateltava saisi avoimesti kertoa mielipi-

teensä ja ajatuksensa. Lisää perusteluja teemahaastattelun valinnaksi löytyy seuraavasta ala-

luvusta.    

 

4.1 Teemahaastattelun esittely 

 

Kuten jo edellä mainittiin, teemahaastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi sen sopivuuden 

kannalta. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2009) pitävät haastattelua hyvin ainutlaatuisena tie-

donkeruumenetelmänä, koska haastattelussa ollaan suoraan tekemisissä tutkittavan asian 

kanssa. Haastattelun suurimpana etuna on se, että aineistoa kerättäessä voi olla joustava. 

Kysymyksiä ei laadita etukäteen tarkkaan, vaan sovitaan teemat, joista keskustellaan. Tee-

mojen järjestystä on mahdollista vaihdella haastattelutilanteessa, jos tämä nähdään tarpeel-

liseksi haastattelun kannalta. (Hirsjärvi ym. 2009, 204 – 209.) Kurkela (2013) pitää tätä haas-

tattelumuotoa haastavana, sillä siihen vaaditaan paljon ennakkovalmisteluja. Hän sanoo, että 

”teemahaastattelu on keskustelua, jolla on etukäteen päätetty tarkoitus”.  (Kurkela 2013.) 

Haastattelun avulla voidaan tulkita paljon paremmin vastauksia kuin perinteisillä kyselylo-

makkeilla, joissa vastaajat ovat anonyymeja, sillä haastattelija pystyy koko haastattelun ajan 

tulkitsemaan haastateltavan eleitä ja käyttäytymistä haastateltavan vastattaessa kysymyksiin 

(Hirsjärvi ym. 2009, 204 – 209). 

 

Haastattelun valintaa tutkimusmenetelmäksi voi perustella monilla eri syillä. Hirsjärvi ym. 

(2009) ovat listanneet erilaisia syitä siihen miksi valita haastattelu tutkimusmenetelmäksi. 

Tässä opinnäytetyössä teemahaastattelu valittiin, koska aihe on todella uusi ja tuntematon. 

Suomessa IoT–palveluja löytyy hyvin vähän ja kuluttajat eivät ole niistä tietoisia.  Koska aihe 

on uusi, se tuottaa erilaisia näkemyksiä ja vastaukset voivat poiketa toisistaan paljon. Kun 

syntyy erilaisia mielipiteitä, on hyvä saada mahdollisuus jo haastattelutilanteessa esittää lisä-

kysymyksiä ja tiedustella perusteluja vastauksille. Haastatteluteemat ovat melko haastavia 

kyselylomaketta varten, joten tästäkin syystä on perusteltua käyttää teemahaastattelua, jos-

sa haastateltava voi vapaammin tuoda esille itseään koskettavia asioita. (Hirsjärvi ym. 2009, 

204 – 209.)  
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Haastateltavat olivat kaikki entuudestaan tuttuja ja se auttoi pitämään ilmapiirin kevyenä ja 

avoimena. Luottamus ja avoimuus edesauttoivat sitä, että haastateltavat pystyivät kertomaan 

elämästään ja tavoistaan vapaasti. Näin saatiin varmistettua, että haastattelutilanteesta saa-

tiin paljon puheliaampi ja teemoista keskusteltiin enemmän. Metsämuuronen (2005) sanoo, 

että teemahaastattelua on hyvä käyttää, kun aihe on arka tai aiheesta tiedetään vähän (Met-

sämuuronen, 226). Haastateltavilta tiedusteltiin melko henkilökohtaisia asioita, joka myös 

puoltaa sitä, että käytettiin teemahaastattelua ja haastateltavat olivat entuudestaan tuttuja. 

Haastattelussa esitettiin vain pari tarkempaa kysymystä, mutta muuten haastattelussa edet-

tiin vapaasti keskustelemalla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että teemahaastattelu ei ole 

tavallista arkikeskustelua. Haastattelijan on pidettävä keskustelu hallinnassaan ja pidettävä 

huoli, että kaikki teemat tulee käytyä läpi. (Kurkela 2013.) 

 

Tavallisia lomakekyselyjä teetetään monille, jotta saataisiin mahdollisimman suuri otanta, 

mutta teemahaastattelua tehdään pienemmälle kohderyhmälle. Tämän vuoksi on tärkeää va-

lita oikein haastateltavat ihmiset. (Kurkela 2013.) Opinnäytetyössä haastateltavat on valittu 

tuttavapiiristä ja otettiin huomioon, että saataisiin mahdollisimman paljon eri-ikäisiä, mo-

lempia sukupuolia ja eri paikkakunnilla asuvia haastatteluun, jotta tuloksista saataisiin mah-

dollisimman kattavat. Lisäksi on hyvä, jos mahdollisia lisäkysymyksiä syntyy, että haastatelta-

viin saa otettua vielä yhteyttä tarkentavia kysymyksiä varten.  

 

Haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluina. Tällä pyritään estämään muiden haastateltavien 

sekaantuminen keskusteluun ja saamaan haastateltava vastaamaan mahdollisimman avoimes-

ti. Yksilöhaastattelun huonona puolena voidaan kuitenkin pitää sitä, että tutkittavan kannalta 

haastattelutilanne voi tuntua teennäiseltä, jolloin hän kiinnittää liikaa huomiota tutkijaan ja 

kysymyksiin. (Routio 2005.) Opinnäytetyössä tätä keinotekoista tunnetta pyrittiin estämään 

sillä, että haastattelu tuotiin esiin spontaanisti, eikä haastatteluaikaa ollut sovittu etukäteen. 

Tällä tavoin haastattelu oli enemmän juttelua opinnäytetyön aiheesta illanvieton keskellä. 

 

4.2 Teemahaastattelun toteutus ja analysointi 

 

Haastattelut järjestettiin heinä-syyskuun aikana yksilöhaastatteluina. Haastateltavia ihmisiä 

valittiin eripuolilta Suomea ja eri ikäluokista. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman laaja 

aineisto opinnäytetyötä varten. Haastateltavia oli yhteensä yhdeksän ihmistä ja vastauksista 

saatiin melko monipuoliset ja haastateltavat olivat puheliaita. Kuitenkin haastattelun tuloksia 

analysoitaessa kävi ilmi, että opinnäytetyöaihetta oli sivuttu hieman alkuperäisestä tarkoituk-

sesta. Haastattelut johtivat siis eri suuntaan, mitä alun perin oli ajateltu. Tämä vaikutti myös 

siihen, että opinnäytetyön teorian painopiste siirtyi IoT-palveluista viihtyvyyteen ja käyttä-

jään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opinnäytetyön sisältöä on jouduttu muokkaamaan 

haastattelun jälkeen. 
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Alussa haastateltaville selitettiin IoT:ta ja kerrottiin esimerkki, että miten se voi toimia. Hy-

vin moni oli kiinnostunut esimerkistä ja Iot:sta ylipäätään. Heidän oli kuitenkin vaikea kuvitel-

la omaan kotiinsa tämänkaltaisia toimintoja ja pitivätkin sitä kaukana tulevaisuudessa olevana 

palveluna. Moni haastateltavista asui kerrostaloasunnossa vuokralla, joka puolestaan vähensi 

henkilökohtaista palvelun ostamishalua omalta kohdaltaan. Heidän ajatuksissaan oli, että kun 

tulevaisuudessa ostaa oman asunnon, niin sinne voisi harkita IoT-palveluja. Asunnonomistajat 

puolestaan olivat halukkaampia ostamaan palvelua jo aiemmin, poislukien kuitenkin haastat-

telun vanhimmat osallistujat, jotka eivät näe tarvetta palvelulle tai halua sellaista kotiinsa. 

Tämä voi johtua myös siitä, että he eivät ole tottuneet käyttämään teknologiaa ja se tuntuu 

vaikealta käyttää. Haastattelussa tiedusteltiin, että millainen olisi hyvä laskutustapa palvelul-

le ja moni piti kuukausimaksua hyvänä laskutustapana. Ajatuksia tuli myös hinnasta ja moni 

sanoi, että hinta tulisi suhteuttaa siihen, kuinka paljon kyseisiä palveluja haluaa omaan ko-

tiinsa. Myös ideoita syntyi siitä, että laskun voisi liittää yhteen muihin laskuihin, kuten sähkö-

laskuun, Internet-laskuun, vakuutuslaskuun tai johonkin muuhun laskuun. Yksi haastateltava 

sanoi, että laskutustapa ja laskun suuruus voisi olla riippuvainen siitä, voisiko laitteet ostaa 

omaksi vai olisivatko ne niin sanotusti vuokralla. Jos omistaisi laitteet itse, täytyisi maksaa 

vain huoltomaksuja. Toisaalta laitteet voisi hankkia myös niin sanotulla kytkykaupalla ja mak-

saa kuukausimaksua.  

 

Kaikilta haastateltavilta löytyi kotoa lain vaatima palohälytin, mutta vain kahdelta löytyi hä-

kävaroitin tämän lisäksi. Muita hälytysjärjestelmiä ei haastateltavilla ollut, mutta kahdella oli 

kokemusta murtohälyttimistä vanhempiensa kotoa. Nämä kaksi, joilla jo kokemusta hälytti-

mistä oli, olivat kiinnostuneita itsekin hankkimaan murtohälyttimet, kun muuttavat omakoti-

taloon. Sen sijaan vesivahingoista varoittava hälytysjärjestelmä kiinnosti omakotitaloissa asu-

via. 

 

Suurimmalla osalla oli jokin asia kotitöissä, joka ei ollut mielekästä. Näitä olivat esimerkiksi, 

silittäminen, imurointi, lattioiden pesu ja tiskaaminen. Haastattelussa kävi ilmi, että sinänsä 

kotityöt eivät ole inhottavia tehtäviä, mutta kun aikaa on vähän, ei haluaisi käyttää arvokasta 

vapaa-aikaa siivoamiseen. Ajankäytön vuoksi pyykinpesu ja astioiden peseminen koneessa ei-

vät olleet niin epämieluisia tehtäviä haastattelun perusteella. Kone on helppo laittaa päälle 

ja kone hoitaa loput. Ahtaat asunnot ja tilanpuute olivat suurimpia ongelmia. Eniten tätä oli 

pääkaupunkiseudulla vuokra-asunnoissa, joissa neliömäärät olivat pienempiä. Esimerkiksi 

pyykkien kuivattaminen tuottaa ongelmia ja kuivaustelineet vievät paljon tilaa pienestä asun-

nosta. Myös muualla asuvissa löytyi niitä, jotka toivoivat suurempia kodinhoitotiloja. Kodin-

hoito haluttaisiin erikseen muista kodin toiminnoista ja tiloista. Tilanpuute tulee ilmi myös 

silloin, kun halutaan kutsua ystäviä kylään ja asuntoon ei mahdu montaa vierasta kerrallaan. 
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Tavaroille myös haluttaisiin enemmän säilytystilaa, niin että tavaroita saisi kaappeihin pii-

loon.  

 

Kaikki haastateltavat seuraavat sähkön- ja vedenkulutusta jollain tasolla, mutta suurin osa 

sanoo, että seuraa sitä vain laskujen perusteella, eikä mieti asiaa kuluttaessa sen kummem-

min. Moni haluaisi sanoa ajattelevansa ympäristöä kulutuksessaan, mutta ei todellisuudessa 

ajattele näin, vaan käyttää sen mitä tarvitsee, kuitenkaan tuhlaamatta turhaan. Yksi haasta-

teltavista sanoi, että voisi olla kiinnostunut IoT:sta myös siltä kannalta, että sen avulla voisi 

säästää energiaa, mutta ei näe siitä tulevan suuria säästöjä kerrostaloasumisessa. Hän oli sitä 

mieltä, että säästöä varmasti kertyisi, jos kyseessä olisi omakotitalo, jossa kulutus on suu-

rempaa. Yksi haastateltavista asuu juuri remontoidussa asunnossa ja hänellä on käytössä au-

tomaattivaloja wc-tiloissa. Valo palaa ainoastaan, kun vessa on käytössä. Haastateltava pitää 

tätä hyvänä, koska hänellä on kaksi alle kouluikäistä lasta, jotka eivät aina huomaa sammut-

taa valoja perässään. 

 

Vapaa-ajalla haastattelun perusteella ihmiset harrastavat paljon liikuntaa. Liikunta vie paljon 

aikaa viikosta ja vapaa-ajasta. Eräs haastateltavista sanoi, että ei haittaa, että liikuntaan 

menee niin paljon aikaa, mutta liikuntasuorituksen jälkeenkin menee aikaa pestä vaatteet ja 

peseytyä. Tämän lisäksi tulisi tehdä ruokaa perheelle. Vapaa-ajalla monet myös tapaavat ys-

täviä, käyvät ulkona syömässä ja ostoksilla. Tätä tekivät enemmän ne, jotka asuvat lähellä 

keskustaa ja pääkaupunkiseudulla. Perheelliset menevät enemmän lasten ehdoilla vapaa-

ajalla. Kotona ihmiset katsovat televisiota, syövät ja nukkuvat. Nukkuminen nousi tärkeäksi 

niillä, jotka olivat eniten kiireisiä ja vain vähän aikaa päivästä kotona. Lisäksi pari haastatel-

tavaa sanoi lukevansa mielellään kotona ja haluaisi tehdä sitä enemmänkin, jos olisi aikaa 

siihen.  

 

Monet pitävät kotia tärkeänä ja sisustusta osana viihtyvyyttä. Kotona halutaan rentoutua ja 

levätä. Asuntojen halutaan olevan siistejä, mutta ei haluttaisi käyttää enempää aikaa kodin 

siivoamiseen. Kaikki ovat sitä mieltä, että kodista tekee kodin ihmiset, joiden kanssa sen voi 

jakaa. Tavarat ja esineet ovat myös tärkeitä osalle vastanneista. Ne voivat olla perittyjä tai 

kovalla työllä ansaittuja ensimmäisiä huonekaluja, joita on ostettu omaan kotiin. Parisuhtees-

sa olevat ihmiset pitävät tärkeänä, että saavat asua puolisonsa kanssa saman katon alla ja 

jakaa arjen.  

 

Työmatkojen tiedustelu ei tuottanut toivottuja vastauksia, sillä lähes kaikki asuivat hyvin lä-

hellä työpaikkaansa. Ainoastaan kaksi haastatelluista kulkee pidemmän työmatkan. Toinen 

heistä käy noin kerran viikossa Porista Helsingissä ja yöpyy hotelleissa. Tämän matkan hän 

kulkee omalla autollaan, koska julkiset ovat sen verran hitaampia ja voi lähteä oman aikatau-

lun mukaan. Haastateltava kertoi, että jos Porin ja Helsingin välille joskus rakennettaisiin 
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suora rautatie ja pääsisi Pendolinolla nopeasti kaupunkien välisen matkan, hän käyttäisi sitä 

hyödykseen. Tällöin hän pystyisi lepäämään tai keskittyä töiden tekemiseen työmatkalla, 

mutta nykyinen junareitti Tampereen kautta vie liian kauan aikaa ja omalla autolla pääsee 

nopeammin. Toinen haastateltavista, jolla on pidempi työmatka, käyttää työnantajan järjes-

tämää linja-autokuljetusta Helsingistä Porvooseen. Hän kertoi sen toimivan todella hyvin, 

koska linja-auto ei pysähtele matkalla tai kiertele, vaan kulkee suoraan työpaikalle. Hän syö 

aamupalansa bussimatkalla töihin säästääkseen aamulla aikaa ja voidakseen nukkua pidem-

pään. Muut haastateltavista kulkivat töihin joko jalan tai käyttivät polkupyörää tai julkista 

liikennettä. Julkista liikennettä käyttävät ihmiset kertoivat, että kiireessä on inhottavaa odo-

tella linja-auton tai raitiovaunun tuloa.    

 

Haastattelun aikana haastateltavat vaikuttivat hyvin rauhallisilta ja rennoilta, joten vastauk-

set ovat varmasti luotettavia ja totuudenmukaisia. Ainoastaan, kun haastateltavilta tiedustel-

tiin ekologisuutta, jotkut olivat hieman vaivaantuneita aluksi. Tämä johtui siitä, että kyseiset 

ihmiset eivät ajattele kovinkaan paljon ekologisesti tekemisiään, mutta sitä on vaikea myön-

tää. Pari haastateltavaa yritti kiertää kysymyksiä ensin, mutta sitten sanoivat, että oikeas-

taan olisi hienoa sanoa, että on ekologinen ihminen, vaikka ei sitä todellisuudessa ole. Nämä 

kysymykset olisivat olleet heille paljon helpompia, jos kyseessä ei olisi ollut tuttu haastatteli-

ja, joka tietää heidän taustansa ja käytöksensä. Tässä tapauksessa he eivät pystyneet valeh-

telemaan vaan kertoivat totuuden. Muiden kysymysten osalta haastattelu sujui hyvin luonte-

vasti ja haastateltavat vaikuttivat rennoilta. 

 

Nuoremmat ja teknologian parissa työskentelevät olivat enemmän kiinnostuneita IoT:sta. Va-

paa-ajan käytössä kotona ei ollut huomattavia eroja iän perusteella, sillä jokainen haluaa 

rentoutua ja rauhoittua kotona ollessaan. Kodin ulkopuolella vietettävällä vapaa-ajalla oli 

enemmän eroja, sekä asuinseudun, että iän mukaan. Kaupungissa asuvat ja erityisesti nuoret 

ihmiset pitivät enemmän kahviloista, ravintoloista ja kaverien kanssa olemisesta. Myös julkis-

ta liikennettä käytetään enemmän pääkaupunkiseudulla. Neliöiden suuruus vaikutti kodin 

toimivuuteen. Mitä suuremmat neliömäärät, sitä tyytyväisempiä oltiin asunnon toimivuuteen. 

Esimerkiksi suurempien neliöiden hyvistä puolista oli paremmat kodinhoitotilat ja vieraiden 

kutsuminen niin, että kaikille riittää tilaa. 
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4.3 Teemahaastattelun tulokset 

 

Seuraavissa kuvioissa näkyy haastateltavien jakautumista. Haastatellut on jaettu kuvioissa 

asuinpaikan mukaan, iän mukaan, IoT-palveluiden ostohalukkuuden mukaan ja asuinmuodon 

mukaan. 

 

 

 

 

 

Kuvio 5: Haastateltavien segmentointia 

 

Nämä edellä olevat kuviot (kuvio 5) helpottavat hahmottamaan haastateltavien eroavaisuuk-

sia ja huomaamaan, että onko mielipiteissä eroja, jonkun tietyn asian vuoksi ja mitkä voisivat 

vaikuttaa vastauksien mahdollisiin eroavaisuuksiin. Näitä taulukoita käytettiin avuksi haastat-

telujen analysoimisessa ja tulosten löytämisessä. 

 

Haastattelun kautta nousseiden keskustelujen perusteella opinnäytetyössä pyrittiin löytämään 

ihmisille ratkaisuja heidän tarpeisiin, joissa voi käyttää apuna IoT-palveluita. Suurimpana tar-

peena nousi esille vapaa-ajantarve. Monet olivat niin kiireisiä, että vapaa-aikaa ja niin sanot-

tua laatuaikaa ystävien tai perheen kanssa jäi liian vähän. Haastateltavat haluaisivat rentou-
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tua vapaa-ajallaan ja rentouttamista helpottaisi, että koti olisi siisti. Siivous ei itsessään ollut 

kovin vastenmielistä, mutta kun vapaa-aikaa on vähän, haluaisivat haastateltavat käyttää ai-

kansa johonkin muuhun kuin siivoamiseen. Tämän takia yksi tärkeimmistä asioista, johon IoT-

palveluilla voisi vaikuttaa, olisi kodin siisteys ja järjestys. Markkinoilta löytyy jo erilaisia ro-

botti-imureita, mutta niiden käyttö on vielä melko vähäistä. Robotti-imurien tilalle tulisi kek-

siä muitakin vaihtoehtoja, jotka helpottavat siisteyden ylläpitämistä. Tiede-lehti (2005) ker-

toi laitteesta, joka lupaa pitää pölyn kodin ulkopuolella. Älykkään kodin ilmastointilaite suo-

dattaa sisään tulevan ilman niin, ettei pölyä kerry huoneilmaan. Kun ilmastointi on oikein 

asennettu ja tehokas, ikkunoita tai ovia ei tarvitse avata, jolloin pölyn määrä laskee huomat-

tavasti. (Tiede 2005.) Koneellinen ilmanvaihto olisi haastateltaville todella tarpeellinen, kos-

ka sillä pystyisi vähentämään pölyn määrää ja tällä tavoin vähentämään siivoukseen käytettyä 

aikaa. 

 

Asuntojen ahtauden takia, esimerkiksi pyykkien kuivattaminen nousi esille eräällä haastatel-

lulla. Hän ei halua, että pyykit kuivuvat olohuoneessa, koska se saa pienen asunnon näyttä-

mään sotkuiselta. Hän pohti, että voisiko pyykinpesukonetta ja kuivausrumpua yhdistää yh-

teen ja samaan koneeseen, jolloin koneet eivät veisi niin paljon tilaa pienistä asunnoista. 

Tämänkaltaisia koneita on jo markkinoilla, mutta ongelmana on vielä se, että niiden tehot 

eivät ole riittävät. Esimerkiksi Gigantin (2013) Internet-kaupassa myydään LG:n kuivaavaa 

pesukonetta, jolla voi pestä 12 kilogrammaa vaatteita, mutta kuivata vain kahdeksan kilo-

grammaa (Gigantti 2013). Täyttömäärät tulisivat olla samat molemmissa toiminnoissa, jotta 

laitetta olisi helpompi käyttää. Lisäksi koneelta kaivattaisiin automaattista silittämistä, sillä 

silittämistä pidettiin epämiellyttävänä. Yksi ilmi tullut asia liittyy myös tilan puutteeseen. 

Vaatteiden säilytys on lähes mahdotonta yhdelle haastatellulle. Myös muut kertoivat pienistä 

säilytystiloista. Vaatteiden säilytykseen olisi hyvä keksiä sopiva vuodenaikoja mukaileva ryt-

mi. Maailmalta löytyy jo todellista IoT-osaamista myös vaatekaappien varalle. Vaatekaapit 

voisivat tarkistaa sään ja sen mukaan ehdottaa erilaisia asukokonaisuuksia. Palveluun voisi 

lisätä oman kuvan ja aina tiedot vaatteista, joita on ostanut, esimerkiksi kuitin tiedoilla vaat-

teet voisivat lisääntyä listalle. Näin käyttäjä voisi valita ainoastaan tyylin ja laite ehdottaisi 

paria säähän ja tyyliin sopivaa vaatekokonaisuutta. Kauden mukaan vaatekaappi ehdottaisi 

siivousta ja vaatesäilöjen vaihtamista seuraavaan kauteen ja edellinen kausi säilöön odotta-

maan. 

  

Varsinkin pääkaupunkiseudulla asuvat haastatellut käyttävät paljon julkista liikennettä työ-

matkoillaan ja vapaa-ajallaan. Hyvä esimerkki parannetusta julkisesta liikenteestä olisi, että 

linja-autopysäkit voitaisiin rakentaa täysin lasista, joka olisi kosketusnäytöllinen. Linja-autoa 

odottaessa voidaan tutkia sen reittiä tai aikataulua ja tarkkaa saapumisaikaa. Näytöllä pystyy 

tarkistamaan mahdollisimmat nopeammat yhteydet määränpäähän. (Future Smart Home 

2013.) Eräs haastateltavista toivoi kotiinsa IoT-laitetta, joka pystyisi seuraamaan julkisia kul-
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kuvälineitä lähialueella. Vaihtoehtoisesti matkan voisi tarkastaa jo kotona, ennen ulos pois-

tumista. Aamulla herätessä näyttöä koskettamalla voisi alita julkiset ja se alkaisi näyttää suo-

situimpien reittien aikatauluja ja mahdollisia poikkeuksia reitillä. Tämän avulla ei mene tur-

haa aikaa pysäkillä seisoessa. Samaisessa laitteessa, joka voisi sijaita eteisessä, olisi niin sa-

nottu pääkytkin, joka olisi yhdistettynä lieteen, kahvinkeittimeen ja tämän kaltaisiin sähkö-

laitteisiin. Ulos lähtiessä voisi painaa näistä laitteista virran pois ja enää ei tarvitse miettiä, 

jäikö kahvinkeitin päälle. Saman asian voisi myös tarkistaa matkalla omasta puhelimestaan, 

jotta asia ei jää painamaan mieltä. 

 

Lähes kaikki pitivät iltaisin television katselusta. Tähän voisi luoda lisää viihtyvyyttä valais-

tuksen ja television kirkkauden avulla. Valaistus ja television kirkkaus voisi toimia päivänvalon 

mukaan ja luoda erilaisia tunnelmia. Älykäs televisio voisi myös muuttaa valaistusta katsotta-

van ohjelman mukaan. Tällä tavoin saataisiin mahdollisimman suuri nautinto television katse-

lusta.  

 

5 Benchmarking-prosessi 

 

Toinen tutkimusmenetelmä prosessissa oli benchmarking. Tätä käytettiin apuna ongelmien 

ratkaisuun ja etsittiin Internetistä hyviä ja toimivia ratkaisuja teemahaastattelussa ilmennei-

siin ongelmiin. Koska pelkkä benchmarking voisi olla hankalaa ulkomaille välimatkojen, aika- 

ja raharesurssien vuoksi, päätettiin sen rinnalle ottaa net scouting-menetelmä, jolla pyrittiin 

Internetin avulla selvittämään tilannetta ulkomailla ilman, että paikan päälle tarvitsisi mat-

kustaa. Menetelmä on siis benchmarkingia Internetiä selailemalla. Tavallaan menetelmää voi-

daan pitää benchmarkingin ja net scoutingin välimuotona. 

 

Prosessi edistyy samalla tavalla kuin edellinen teemahaastatteluprosessi. Ensin esitellään me-

netelmää lähdeaineiston avulla ja kuvaillaan aiheen toteutusta ja analysointia. Lopuksi on 

esitetty menetelmän avulla saadut tulokset. 

 

5.1 Benchmarkingin esittely 

 

Benchmarking tarkoittaa yksinkertaisuudessaan toiminnan vertaamista ja kehittämistä, jossa 

tarkoituksena on saavuttaa parhaat käytänteet (Benchmarking Laureassa 2003). Benchmarkin-

gin avulla pyritään oppimaan jo olemassa olevista parhaista käytänteistä ja sen avulla kehite-

tään omaa toimintaa ja selvitetään, mitkä ovat sellaisia toimintoja, joita halutaan hyödyntää 

ja käyttää omien toimintojen tehostamiseen. Näitä toimintoja vertaillaan keskenään ja sovel-

letaan omaan toimintaan. Menetelmää on hyvä käyttää silloin, kun halutaan parantaa kilpai-

luasemaa ja nopeuttaa kehitystä. (Kookas 2011.) 
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Benchmarkingia voidaan käyttää sekä sisäisessä, että ulkoisessa tarkkailussa, jossa voidaan 

oppia eri tiimien toiminnoista tai esikuvaorganisaatioista. Menetelmän tarkoitus on löytää 

esimerkkejä toiminnasta, joka on toteutettu hyvin, jotta pystyttäisiin kehittämään ja tehos-

tamaan oman organisaation toimintoja. Tulosten avulla pystytään luomaan pohja osaamisen 

kehittämiselle, sillä menetelmä on antanut lisää tietoa erilaisista toimintatavoista. Menetel-

mä on vuorovaikutteinen, jossa parhaassa tapauksessa voidaan käydä hyvää vuoropuhelua 

monipuolisen kommunikaation korostuessa. (Benchmarking Laureassa 2003.) Koska opinnäyte-

työssä on lähes mahdotonta saada vuoropuhelua ja täydellistä benchmarking – menetelmää 

käytetyksi, on avuksi otettu net scouting – menetelmä.  

 

Moritz (2005) on kertonut lyhyesti melko uudesta menetelmästä, joka on kehittynyt Internetin 

kehityksen myötä. Yksinkertaisimmillaan net scoutingia voidaan pitää Internetin selailuna. 

Menetelmää on suotavaa käyttää jo tutustuessa aiheeseen, koska Internetistä löytyy paljon 

hyviä lähteitä tutkimuksiin. Menetelmän tarkoitus on tärkeää ymmärtää, sillä tietomäärä voi 

olla hyvin suuri, jota Internetistä löytyy. Pitää löytää se oleellinen tieto, mikä vastaa tutki-

mukseen ja pystyttävä todistamaan lähteen luotettavuus. (Moritz, 194.) 

 

5.2 Benchmarkingin toteutus ja analysointi  

 

Benchmarkingin toteutus ja analysointi vaiheeseen päästiin heti, kun teemahaastattelut oli 

pidetty ja sen tulokset olivat selvillä. Ennen kuin benchmarkingissa päästiin vauhtiin, teema-

haastattelu litteroitiin ja muokattiin ymmärrettävämpään muotoon. Tuloksia tarkkailtiin ja 

pidettiin aivoriihi, jossa pohdittiin, että minkälaisten IoT-palvelujen avulla ongelmia voitaisiin 

ratkaista. Vasta tämän vaiheen jälkeen voitiin aloittaa benchmarking ja ryhdyttiin etsimään 

ratkaisuja ongelmiin. 

  

IoT-palveluja tutkitaan tällä hetkellä todella paljon ja sen kehitys on nopeaa. On luotu paljon 

visioita, mitä kaikkea teknologian avulla voidaan saavuttaa, mutta ihmisten kodeissa nämä 

IoT-palvelut ovat vielä uusia ja melko tuntemattomia. Tässä luvussa käydään läpi erilaisia IoT-

palvelujen luomia mahdollisuuksia ja se antaa paremman kuvan siitä, mitä IoT-palvelut todel-

lisuudessa voivat olla. Esimerkit valittiin sillä perusteella, että ne olisivat hyödyksi opinnäyte-

työn teemahaastatteluun osallistuvilla ja ne ratkaisivat syntyneitä ongelmia. Malli esimerkit 

ovat ulkomaisilta palveluntarjoajilta ja alanasiantuntijoilta ja ne on poimittu Internetin kaut-

ta. 

 

Ensimmäinen esimerkki on Internet of Things Architecturen (2013) omalta esitysvideolta. Täs-

sä asiakas voi saada tietoa ostoksilla käynnillään, että mistä tuote on tullut ja millaisen reitin 

se on kulkenut. Lisäksi tuote voi kertoa mitä se sisältää ja perusteelliset käyttöohjeet. Liiken-

teessä IoT-palvelu auttaa onnettomuuden sattuessa. Autossa olevat sensorit reagoivat kolariin 
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ja hälyttävät apua, koska kuski voi olla itse kykenemätön siihen. Hälytetty ambulanssi saa 

karttanäkymän ja tiedon, että mitä on tapahtunut. Kartta näyttää ambulanssille nopeimman 

reitin onnettomuuspaikalle ottaen huomioon ruuhkat. Kun potilas on saatu kuljetettua sairaa-

laan, läheisille lähtee automaattisesti viesti, että on sattunut onnettomuus ja kyseinen henki-

lö on hoidettavana. Omaiset saavat tarvittavat tiedot potilaan tilasta ja tiedon, että missä 

sairaalassa omainen on vastaanotettu. (The Internet of Things Architecture 2013.)  

 

Toisena esimerkkinä käydään läpi aamu herätyksestä työpaikalle. Herätyskello on tarkastanut 

ennen herätystä, että milloin on aamulla ensimmäinen tapaaminen ja mihin aikaa pitää läh-

teä, että sinne ehtii. Herätyskello ottaa huomioon aamutoimet, aamuruuhkat ja aamusuihkun 

viemän ajan. Ennen herätystä herätyskello lähettää viestin kylpyhuoneeseen, että herätys on 

tulossa pian. Kylpyhuone tietää nostaa lämpötilaa miellyttäväksi ennen herätystä ja lämmit-

tää veden valmiiksi. Jos lämpötila on laskenut yön aikana, herätyskello on ottanut huomioon, 

että auton ikkunat ovat jäässä ja niiden putsaamiseen menee viisi minuuttia ja herätyksen 

pitää tapahtua aikaisemmin. Automatkalla auto on koko ajan yhteydessä seuraaviin kohteisiin. 

Jos lautta tai lentokone on myöhässä, auto ilmoittaa, että ei kannata kiirehtiä vaan voi ajaa 

rauhassa. (The Internet of Things - IBM #IoT 2013.) 

 

Hyvinvointia ja terveyttävä edistävä jääkaappi voi olla hyvä ratkaisu kiireiselle ihmiselle. Jos 

ruuanlaitto tuottaa ongelmia tai siihen on liian vähän aikaa, hyvä vaihtoehto olisi älykäs jää-

kaappi, joka pystyy ehdottamaan reseptejä. Jääkaappi ehdottaa reseptejä, joihin raaka-

aineet löytyvät omista kaapeista ja noudattaa määriteltyä ruokavaliota. Älykäs jääkaappi tar-

kistaa myös sen millä tuulella olet, kun alat valmistaa ruokaa ja valitsee reseptit sen mukaan. 

Jääkaappi pystyy myös tyhjentyessään tilaamaan kaupasta lisää ruokaa, jolloin ruoka tulisi 

suoraan kotiin. (Strickland 2013.)  

 

Puolalainen Fibaro (2012) markkinoi laitteita, joilla on mahdollista muunnella valaistusta. 

Led-valojen avulla voi luoda minkä tahansa värin tiloihin oman mieltymyksen mukaan. Fibaro 

sanoo, että laitteet auttavat rentoutumaan rankan työpäivän jälkeen ja valon lisäksi on mah-

dollista säätää lämpötilaa ja musiikkia olotilaan sopivaksi. (Fibaro 2012.) Tekes (2012) esitte-

lee älyvaatekaapin, joka pystyy ehdottamaan vaatekokonaisuuksia ja tietää, että missä vaat-

teet ovat milläkin hetkellä. Laite kertoo, jos etsimäsi vaate on likainen ja sijaitsee pyykkiko-

rissa, jolloin ei mene aikaa vaatteen etsimiseen. Seuraavaksi, kun vaatteet laitetaan pesuko-

neeseen, kone ei käynnisty, jos mukana on vaate, jota ei voi pestä kyseisellä pesuohjelmalla. 

Tässä vaiheessa pesukone pyytää poistamaan vaatteen muiden joukosta, ettei se vahingoitu 

pesussa. Tulevaisuudessa vaatekaapit mahdollisesti myydään tablettinäytöllisinä ja niissä olisi 

kyseinen palvelu asennettuna. (Tekes 2012.)  
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Viimeisenä esimerkkinä tarkastellaan kotona olevaa IoT:ta. Kun ajat kotiin omalla autollasi, 

kotisi tunnistaa autosi ja avaa autotallin oven ja sammuttaa hälytysjärjestelmän. Ulko-ovelle 

voidaan asentaa laite, joka kuvaa vierailijoita, jotka ovat käyneet oven takana. Mikrofonin 

avulla voi vierailijoille puhua aukaisematta ovea ja jokaisesta huoneesta löytyy omat mikro-

fonit ja näytöt, joilla voi seurata oven tapahtumia. Jos ovella on toivottu vieras, oven voi ava-

ta mistä huoneesta tahansa. Pimeänä aikana valot syttyvät kirkkaammiksi ovella, jos siellä on 

vieraita. Näin kameran kuvasta saa paremmin selvää ja vieraiden on mukavampi liikkua ulko-

na. Kodin verhot ja valot toimivat automaattisesti. Jos huoneessa ei olla määrättyyn hetkeen, 

valot sammuvat automaattisesti säästääkseen energiaa. Tunnelmia voi itse päättää ja säädel-

lä keskusyksikön kautta ja yhdestä paikasta voi vaikuttaa vaikka koko asunnon toimintoihin. 

Musiikkia voidaan jakaa eri huoneisiin kaiuttimien avulla. Jokaiseen huoneeseen voidaan oh-

jelmoida samaa tai eri musiikkia tilanteesta riippuen. Samalla laitteella pystytään säätele-

mään huoneiden lämpötiloja. Tilat pystyvät aistimaan, että millä tuulella olet ja voivat muut-

taa tunnelmaa sen mukaan. Stressaantuneena koti pyrkii rauhoittamaan asukkaan ja asukkaan 

ollessa iloinen, koti voi nostaa tunnelmaa ja soittaa asukkaan lempimusiikkia. (Jung Smart 

Housing 2012.) 

 

5.3 Benchmarkingin tulokset 

 

Edellä mainitut esimerkit olisivat jokseenkin soveltuvia haastateltujen koteihin tuloksien pe-

rusteella. Kuitenkin enemmän kaivattaisiin apua kotitöihin ja erityisesti puhtaanapitoon, jol-

loin olisi enemmän vapaa-aikaa. Näistä esimerkeistä ei löytynyt suoraa ratkaisua tähän on-

gelmaan ja siivoamiseen liittyviä esimerkkejä ei Internetistä vielä löytynytkään. Niitä on tu-

lossa varmasti muutaman vuoden sisällä. Kuitenkin esimerkki, jossa herätyskello ottaa huomi-

oon aamuruuhkat ja aamutoimien keston herätystä säätäessä, toimisi oikein hyvin yhdelle 

haastatellulle, joka tekee välillä pitkää työmatkaa Porin ja Helsingin välillä. Helsingin aamu-

ruuhkiin saattaa mennä paljon aikaa ja tällöin olisi hyvä, jos auto osaisi määrittää reitin niin, 

että suuremmilta ruuhkilta vältyttäisiin. 

 

Älykäs jääkaappi olisi oiva ratkaisu vapaa-ajan lisäämiselle. Kun jääkaappi ehdottaa valmiiksi 

reseptit ja antaa valmistusohjeet, ei tarvitse enää miettiä päivän ruokaa. Kaupassa käyntikin 

olisi nopeampaa tai jopa täysin turhaa, jos jääkaappi hoitaa tilauksen suoraan kotiovelle. Tä-

mä toimisi hyvin lapsiperheissä, jossa töiden ja koulun jälkeen tulisi saada melko nopeasti 

ruoka valmistumaan. Myös lapset pystyisivät osallistumaan enemmän ruuanlaittoon tai hoita-

maan ruuanlaiton itse, kun jääkaappi ohjastaa valmistuksen ja valvoo ruuanlaittoa. Tämän-

kaltainen palvelu olisi erittäin hyvä, kun halutaan säästää aikaa ja vaivaa.  

 

Moni haastatelluista tuntui tekevän paljon töitä ja sanoivat, että vapaa-aikaa kotona on vä-

hän. Tästä syystä olisi hyvä, että kotona vietetty aika olisi laadukasta ja sen aikana pystyisi 
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keräämään voimia. Kun Smart Home pystyy lukemaan asukkaan tunteita ja olotilaa, se pystyy 

vaikuttamaan kodin tunnelmaan ja saamaan asukkaalleen mahdollisimman hyvänolon aistien 

avulla. Aisteihin voidaan vaikuttaa äänillä, visuaalisuudella tai vaikka erilaisilla tuoksuilla. 

Esimerkiksi raskaan työpäivän jälkeen koti pystyy rentouttamaan asukkaan nopeammin ja laa-

dukkaammin.  

 

6 Tulosten tarkastelu 

 

Teemahaastattelun pohjalta saatiin hyvä tietoperusta siitä, että mitä ihmiset kaipaavat ko-

tiinsa ja mihin seikkoihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta viihtyvyys kasvaisi. 

Benchmarking ja net scouting auttoivat taas hahmottamaan erilaisia mahdollisuuksia ongelmi-

en ratkaisuun. Maailmassa on hyvin paljon ideoita parantamaan kotien viihtyvyyttä, mutta 

opinnäytetyössä pyrittiin etsimään ne oleelliset parannuskeinot, joita ihmiset todellisuudessa 

voisivat tarvita. Samalla esitettiin muitakin IoT-palveluja, jotta lukija saisi käsityksen, että 

mihin kaikkeen IoT-palvelut kykenevät. 

 

Suurimpana ongelmana pidettiin vapaa-ajan puutetta. Tämän pystyy korjaamaan järkeväm-

millä aikatauluilla, esimerkiksi julkisenliikenteen pysäkeillä olevat kosketusnäytölliset katok-

set, joista voi seurata milloin linja-auto tai raitiovaunu on paikalla. Samalla pysäkillä odotta-

essa voi tarkastaa jatkoyhteydet ja mahdolliset muutokset reiteillä. Tämä säästää aikaa, kun 

turhaa odottamista voidaan vähentää ja esimerkiksi aamulla nukkumista pidempään. IoT-

tekniikan avulla voidaan tehdä kodinhoidosta tehokkaampaa ja helpompaa. Ilmanvaihto, joka 

kerää pölyt huoneilmasta vähentää siivouksen tarvetta ja säästää näin ollen siihen käytettyä 

aikaa ja robotti-imurit, jotka hoitavat imuroinnin puolestasi. Kodin sähkölaitteet pystyvät 

kommunikoimaan keskenään ja paljon sähköä kuluttavat laitteet eivät mene päälle yhdenai-

kaisesti. Tiskikoneet käynnistyvät, kun ne ovat täynnä ja pyykinpesukone lajittelee itse pyykit 

ja pesee ne, kun pyykkiä on kertynyt tarpeeksi. Kotona halutaan kerätä voimia ja nukkua hy-

vät yöunet, jotta jaksaa työskennellä seuraavana päivänä. Unenlaatua voidaan parantaa il-

mastoinnilla, joka pitää makuuhuoneen viileänä. Lisäksi valaistus voi hämärtyä illan myötä, 

jolloin elimistö siirtyy levolliseen tilaan ja valmistautuu uneen. Benchmarkingissa esitelty äly-

käs jääkaappi säästäisi paljon vaivaa ja aikaa auttamalla luomaan käyttäjälle sopivia resepte-

jä ja jopa tilaamaan ruuat kotiin. Erityisesti tämänkaltainen jääkaappiratkaisu sopisi lapsiper-

heille, joilla on kiire saada ruoka valmiiksi töiden jälkeen. 

 

Kaikilla näillä IoT-ratkaisuilla voidaan lisätä vapaa-aikaa. Selvästi kysyntää IoT-

palveluratkaisuille olisi jo tänä päivänä, mutta niiden hinta ei saisi nousta liian korkeaksi. Ih-

misille tulisi näyttää kuinka paljon he hyötyisivät palvelusta ja kuinka paljon he säästäisivät 

aikaa omiin harrastuksiin tai lempiasioihin. Laitteiden myötä tuleva taloudellinen säästö on 

myös hyvä houkutin IoT-palvelujen ostamiseen.  
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7 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen päätarkoituksena oli nähdä selvemmin ihmisten tarpeet erityisesti kotioloissa ja 

keksiä uusia palveluja Ericssonille. Näitä ihmisten tarpeita etsittiin teemahaastattelun avulla 

ja hyviä kehityskohteita löytyikin muutamia. Benchmarking ja net scouting auttoivat löytä-

mään ratkaisuja näihin kehityskohteisiin. Benchmarkingilla löytyi ulkomaalaisilta palveluntar-

joajilta hyviä Smart Home- ja IoT-palveluratkaisuja. Käyttäjälähtöisyys tuli siinä varsinaiseen 

käyttöön, kun mietittiin, että mitkä palveluratkaisut ovat niitä, joita haastateltavat oikeasti 

olisivat tarvinneet ja mistä he olisivat valmiita maksamaan. 

 

Teemahaastattelun perusteella lähes kaikki haastateltavat toivoivat lisää vapaa-aikaa. Erics-

sonin kannattaisi keskittyä ihmisten vapaa-ajan lisäämiseen ja parantamiseen. Haastateltavat 

haluaisivat kodin olevan siisti ja rentouttava paikka, missä voi kerätä voimia ja levätä. Monilla 

oli kodinhoidossa jokin asia, joka ei ollut mielekästä, vaikka ylipäätään kodinhoitaminen ei 

tuntunut olevan ylipääsemättömän vastenmielistä. Uskon tässä olevan erittäin hyvä kehitys-

kohta vapaa-ajan parantamiseksi. IoT-palveluratkaisujen avulla voitaisiin säästää ihmisten 

aikaa ja tehdä siitä laadukkaampaa.  

 

Haastatteluja pystyttiin järjestämään vain yhdeksän kappaletta aikataulun pettämisen vuoksi. 

Haastatteluja olisi voinut järjestää muutaman lisää ja ottaa haastatteluun enemmän pienten 

lasten vanhempia, jotka ovat potentiaalisia IoT-palvelujen ostajia. Haastatteluissa oli kyllä 

mukana tasapuolisesti eri-ikäisiä ja eripaikkakunnilla asuvia ihmisiä ja tällä tavoin saatiin pa-

rempi luotettavuus tuloksiin. Haastateltavat olivat kaikki entuudestaan tuttuja haastattelijal-

le, joka edesauttoi hyvien keskustelujen syntymisen ja luottamuksen haastattelijan ja haasta-

teltavan välille. Tällä tavoin vastauksista saatiin mahdollisimman luotettavat. Teemahaastat-

telu toimi myös tutkimusmenetelmänä hyvin, sillä aihe oli hyvin uusi ja se vaati vapaampaa 

keskustelua, kuten Hirsjärvi ym. (2009, 208) ovat suositelleet teemahaastattelua tämän kal-

taisessa tilanteessa kirjassaan Tutki ja kirjoita (Hirsjärvi ym. 2009, 208). Lomakekysely olisi 

ollut lähes mahdotonta järjestää tai niistä saadut tulokset olisivat olleet huomattavasti sup-

peammat ja vaikeampia tulkita. Tutkimustuloksien yleistäminen on melko luotettavalla poh-

jalla, sillä mukana haastatteluissa oli niin erilaisia ihmisiä ja eri maantieteellisiltä alueilta. 

Jos haluttaisiin vielä luotettavampia tuloksia, tulisi teemahaastatteluja jatkaa samalla tavalla 

ja valittava erilaisia henkilöitä haastateltaviksi. Tutkimustuloksien avulla Ericsson sai tietoon-

sa sen osa-alueen, mihin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota, kun he lähtevät edistämään 

IoT-palveluratkaisuja. Tämä osa-alue on vapaa-ajan lisääminen ja sen laadun nostaminen. 

Toinen tutkimusmenetelmä benchmarking auttoi löytämään ratkaisuja ilmenneisiin ongelmiin, 

jotka syntyivät teemahaastattelussa. 
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Opinnäytetyöprosessi vaati tutustumaan tarkasti IoT:hen ja prosessin aikana IoT- ja Smart 

Home -käsitteistä syntyi vahva kuva, vaikka aihe oli aluksi täysin tuntematon. Lähteiden etsi-

minen ja saaminen oli ensin työlästä ja lähes kaikki lähteet olivat ainoastaan englanninkielel-

lä, koska Suomessa ei asiaa ole tutkittu vielä kovin paljoa. Prosessia hankaloitti aluksi myös 

se, että aihetta ei ollut rajattu mitenkään. Yhteistyöyritykseen prosessin aikana ei oltu ker-

taakaan yhteydessä ja ei ole tarkkaa tietoa, että mitä he olisivat halunneet saada selville. 

Työssä edettiin aluksi täysin omien ajatusten ja pohdintojen perusteella. Toisaalta työstämi-

nen lähti jo aluksi sille tielle, mille itse halusin sitä viedä ja mikä itseäni eniten kiinnosti. Yh-

teiset palaverit projektin alussa olisivat helpottaneet projektin liikkeelle lähdössä.  

 

Tavoitteena oli löytää teemahaastattelujen avulla ongelmakohdat, joihin ihmiset kaipaavat 

muutosta tai apua. Tähän tavoitteeseen pääsin osaltani hyvin ja löysin myös ratkaisuja on-

gelmiin. Tulokset tulevat varmasti näkymään, kun keksitään ratkaisuja nopeampaan liikkumi-

seen ja kodinhoitoon saadaan tehokkaampia apuvälineitä, jotka säästävät aikaa esimerkiksi 

siivoamisessa.  Suurempi tavoite IoT:llä on elämänlaadun nouseminen ja odotetun eliniän kas-

vaminen. Tähän tavoitteeseen ei yhdellä opinnäytetyöllä päästä ja varsinkaan näin uudessa 

asiassa. Tarvitaan vielä aikaa ja paljon kehitystä, jotta IoT-palveluratkaisut tulisivat tutum-

miksi ja käyttöön tavallisissa kodeissa. Muutaman vuoden kuluttua, kun näitä palveluratkaisu-

ja löytyy enemmän markkinoilta, voimme nähdä niiden tuoman hyödyn ja sen, että täyttyykö 

opinnäytetyössä ajateltu IoT:lle asetettu tavoite elämänlaadun kasvamisesta. Uskon, että IoT-

palveluratkaisut ovat meillä Suomessa tutumpia vuosikymmenen kuluttua. Useat eri lähteet 

ennustivat, että IoT-laitteet ohittaisivat väestön väkiluvun lähivuosina ja aihe olisi enemmän 

arkipäivää vuonna 2020. Uskon kuitenkin, että menee vielä muutama vuosi kauemmin, että 

tekniikka olisi kehittynyt myös täällä Suomessa ja käytössä myös niin kutsutuilla tavallisilla 

ihmisillä ja heidän kotitalouksissaan.  

 

Kaiken kaikkiaan hanke on opettanut hyvin paljon ja oli mielekästä tehdä opinnäytetyötä ai-

heesta, jota ei ole vielä kovin paljoa tutkittu tai tehty montaa opinnäytetöitä jo aiemmin. 

Projekti oli toki haastava sen tuntemattomuuden vuoksi, mutta varmasti juuri siksi niin mie-

lenkiintoinen. Toivottavasti tuloksista on jotain apua yhteistyöyritykselle ja he saavat kuvan 

ihmisten tarpeista kodin viihtyvyyden osalta. Aiheessa riittää vielä paljon tutkittavaa ja kehi-

tettävää, joten siitä voi tehdä vielä monia tutkimuksia. 
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Liite 1 Haastatteluteemat 

 

Alussa selvitetään haastateltavan: Ikä, siviilisääty, asuinpaikkakunta ja asunnon koko. Haastattelut pide-

tään kahden kesken ja pyritään luomaan keskustelua aiheesta. Kysymykset auttavat vain haastattelun 

etenemistä oikeaan suuntaan ja auttavat saamaan keskustelua opinnäytetyön kannalta tärkeistä asiois-

ta.    

 

Käytännöllisyys 

- mihin kotitöihin kaipaisit apua / mitkä kotityöt jättäisit mielelläsi tekemättä (ruuanlaitto, siivoaminen, las-

ten vahtiminen)? 

- miten eri ajankohdat vaikuttavat käytännöllisyyteen (arki, viikonloput, juhla, työt kotona, vuodenajat)? 

- mitä muuttaisit kotonasi ja mikä toimii hyvin tällä hetkellä? 

 

Turvallisuus 

- mitä hälytysjärjestelmiä käytät tällä hetkellä (palo, murto, vesivahinko)?  

- kuinka luotettavina pidät elektronisia hälytysjärjestelmiä (tai ylipäätään elektroniikkaan)? 

- kuinka usein talonne tyhjillään? 

 

Ekologisuus / taloudellisuus 

- olisitko valmis maksamaan IoT - lisäpalveluista? 

- mitä sellainen saisi maksaa ja millainen olisi paras laskutustapa? 

- tarkkailetko sähkön- ja vedenkulutusta?  

- kuinka tärkeänä pidät ekologisuutta? 

 

Hyvinvointi 

- mitä tykkäät tehdä kotona? 

- entä vapaa-ajalla? 

 

Sisustus 

- kuvaile sisustusta osana viihtyvyyttä 

- miten kotisi valaistusta voisi parantaa? 

- mikä tekee kodista kodin? 

 

 

millaisen mielikuvan sait IoT:sta ja voisitko kuvitella IoT-palveluja kotiisi? 
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Liite 2 Teemahaastattelun litterointi 

 

Tulokset jaettu iän 
mukaan 

     

       

  

Käytännölisyys Turvallisuus Ekologisuus Hyvinvointi Sisustus Muuta 

-25 1. Tiskaaminen epä-
mielekästä: Arkena 
asunto on sopiva, mut-
ta liian ahdas, jos vie-
raita: Ahtau aiheuttaa 
myös sen, että hanka-
laa pitää järjestystä 
yllä: Kylpyhuone ja 
huonekorkeus ovat 
mieliusia, mutta kaiva-
taan lisää neliöitä: 
Työmatkat kulkee pyö-
rällä tai julkisilla, aino-
astaan voisi tarvita 
matkoja varten tar-
kemmat tiedot siitä, 
että alkaako sataa tai 
ratikoiden tarkat si-
jainnit (ei turhaa odot-
telua pysäkillä) 2. 

1. Palovaroitin 
löytyy, ei muita 
varottimia: Suh-
tautuu hieman 
skeptisesti au-
tomaattisiin 
hälytysjärjestel-
miin (sähkökat-
kot, oikosulut, 
nostaisiko se 
sähkönkulutus-
ta): Iltapäivisin 
asunto saattaa 
olla tyhjillään 
muutaman tun-
nin ajan, mutta 
harvoin pidem-
piä ajanjaksoja 

1. Olisi valmis mak-
samaan IoT:sta, jos 
se toisi lisäarvoa; 
Laskun voisi sisäl-
lyttää jotenkin 
muihin laskuihin, 
kuten sähkölas-
kuun, internetlas-
kuun tai vakuutus-
laskuun: Seuraa 
sähkönkulutusta, 
mutta ei veden, 
koska se kuuluu 
vuokraan, miettii 
myös ympäristöä 
kulutuksessaan.  

1. Vapaa-ajalla 
lenkkeilee 
hyvin mielel-
lään (lenkit 
melko pitkiä ja 
vie paljon ai-
kaa, toivoisi, 
että ajan voisi 
käyttää hyödyl-
lisesti, vaikka 
ruoka valmis-
tuisi kotona tai 
pyykit pesey-
tyisivät: Tykkää 
käydä kaverien 
kanssa ulkona: 
Kotona viihtyy 
mielellään ja 
viettää aikaa 
sosiaalisessa 
mediassa ja 
tv:n äärellä. 

1. Haluaisi 
paremman 
valaistuksen, 
joka toimisi 
automaattises-
ti päivänvalon 
mukaan ja 
säästäisi myös 
energiaa: Si-
sustus on tär-
keä osa viihty-
vyyttä ja kotia, 
haluaa, että 
koti on oman 
näköinen ja 
viihtyisä: Ko-
dista tkee ko-
din omat tava-
rat ja kauniit 
esineet, hyvä 
sijainti on 
myös todella 
tärkeää. 

1. IoT kuulostaa 
hieman haasta-
valta, mutta 
todella mielen-
kiintoiselta, 
haluaisi ehdot-
tomasti van-
hempana ko-
tiinsa enemmän 
tämän kaltaista 
palvelua 

  2. Epämieluisin kotityö 
on imurointi ja lattioi-
den peseminen, pyykin 
ja astioiden peseminen 
on ihan mukavaa, sillä 
niihin on koneet: Ei tee 
töitä lainkaan kotona 
eikä pidä juhlia, joskus 
kutsuu kavereita ky-
lään pelaamaan lauta-
pelejä: Toivoo enem-
män vapaa-aikaa, että 
voisi siivota rauhassa 
kotona: Koti tuntuu 
hieman ahtaalta, kun 
tavaraa on kertynyt, 
kaivataan lisää tilaa: 
Työmatka menee kä-
vellen, sillä se on lyhyt. 

2. Asunnosta 
löytyy ainoas-
taan palohälytin, 
mutta kiinnostus 
muita hälyttimiä 
kohtaa löytyy: 
Vanhempien 
kotoa löytyy 
hälytysjärjestel-
mä a se on tuo-
nut luottamusta 
elektronisiin 
laitteisiin ja nii-
den toimivuu-
teen: Asunto on 
tyhjillään vain 
työpäivien aika-
na. 

2. Kiinnostusta 
laitteisiin olisi, jos 
niistä olisi enem-
män säästöä kuin 
laitteet tulisivat 
maksamaan ja 
sopiva maksutus-
tapa olisi jonkinlai-
nen vuo-
si/kuukausimaksu 
ja se olisi suh-
teutettuna asun-
non kokoon: Las-
kujen mukana 
seuraa kyllä kulu-
tusta, mutta ei 
kuitenkaan pidä 
ekologisuutta niin 
tärkeänä kuin ha-
luaisi. 

2. Vapaa-aikaa 
ei ole kovin 
paljoa harras-
tusten ja töi-
den takia: Ko-
tona on mielel-
lään tietoko-
neella ja sosi-
aalisessa me-
diassa, välillä 
tapaa kavereita 
ja nukkuminen 
on tärkeää: 
Urheilu on 
suuressa osas-
sa vapaa-aikaa.  

2.Sisustus on 
osa kotia ja 
kodin tarvii 
tuntua kodilta, 
mutta silti 
sisustus ei ole 
suuri intohimo: 
Kodista 
enemmän 
tekee kodin 
oma poikays-
tävä, viihtyi-
syys ja siisteys. 

2. Positiivinen 
kuva jäi IoT:sta 
ja varmasti 
tulee olemaan 
jossain vai-
heessa elämää 
ajankohtaista 
myös omalla 
kohdalla. 
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  3. imurointi ja pyykin-
pesu ovat mieluisipia 
kotitöitä, utta vessa 
siivoaie epämieluisaa: 
Koti toiii suhteellise 
hyvi ja pitää ruokailuti-
la ja olohuoneen yhtei-
sestä tilasta, aioastaa 
keittiö on liian pieni, 
koska taloudessa teh-
dää ruokaa paljon ja 
yksi tiskiallas tuntuu 
epäkäytännölliseltä: 
Työmatkat kestävät 
noin 50 minuuttia 
Helsigistä Porvooseen, 
matka meenee työn-
antaja järjestämällä 
bussikuljetuksella. 

3. Ei muita, kun 
palovaroitin ja ei 
näe tarvetta 
muille varoitti-
mille: Haastatel-
tava pitää itse-
ään hyvin van-
hanaikaisena, 
koska hankki 
esimmäisen äly-
puhelimensakin 
vasta kesällä 
2013. 

3. Voisi olla kiin-
nostuut tavallaan 
kyseisistä palve-
luista, mutta ei 
kotioloihin ehkä, 
äkisi laitteet mie-
luummin työpaikal-
la tai muissa julki-
sissa tiloissa. 

3. Vapaa-ajalla 
tulee urheiltua 
paljon, jos 
keittiö olisi 
suurempi niin 
leipomista voisi 
lisätä. Kotona 
muuten iltai-
sin, jos on ai-
kaa niin koti-
töiden lisäksi 
katsoo televi-
siota.  

3. Sisustus ei 
ole nii suuressa 
roolissa haas-
tateltava ko-
toa, vaikkakin 
puhtaus ja 
viihtyvyys ovat 
tärkeitä, kota 
löytyy paljon 
perittyä tava-
raa, jotka ovat 
tunearvoltaan 
suurempia ja 
ne saavat 
asunnon tun-
tumaan kodil-
ta. Myös yh-
teine katto 
avopuolison 
kanssa on tär-
keää. 

3. Vaikka haas-
tateltava pitää 
itseään vahan-
aikaisena, nii 
hä on kiinnos-
tunut IoT-
laitteista. Mie-
lellään näkisi 
tämäkaltaisia 
palveluita esi-
merkiksi työ-
paikallaan. 
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4. Siivous ylipäätään 
on epämieluisaa, mut-
ta ruuanlaitto on mie-
lekästä: Koti on aivan 
täynnä ja enimmäk-
seen vaatteita, kaivat-
taisiin lisää säilytysti-
laa: Keittiö on tärkeä ja 
mieluisa, toimii hyvin 
ja on käytännöllinen, 
ainoastaan kaivattai-
siin tiskikonetta: Liik-
kuu julkisilla töihin, 
vaikka matka työpai-
kalle on lyhyt ja menisi 
nopeammin pyörällä, 
mutta ei oikein uskalla 
pyöräillä Helsingissä:  

4. Asunnosta 
löytyy ainoas-
taan palovaroi-
tin, mutta van-
hempien kotona 
on hälytysjärjes-
telmä, mutta ei 
näe tarvetta 
kerrostaloon 
samanlaiselle: Ei 
ole kovin hyvä 
elektroniikan 
kanssa, joten 
hälytysjärjestel-
mät kuulostavat 
hieman liian 
teknisiltä: Asunto 
on tyhjillään 
päivisin ja joskus 
viikonloppuisin. 

4. Tuntuu, että 
kaikki raha menee 
jo muutenkin, jo-
ten ei olisi valmis 
maksamaan enää 
yhtään enempää 
laskuja: Laskutus 
olisi hyvä hoitaa 
niin, että sen voisi 
maksaa osissa (kk-
maksu?): Ei seuraa 
laskujen summia ja 
sähkön- ja veden-
kulutusta: Ei mieti 
kovin paljon ympä-
ristöasioita. 

4. Kotona tyk-
kää laittaa 
ruokaa, mutta 
on hyvin har-
voin kotona. 
Vapaa-ajalla 
käy kuntosalilla 
ja viettää pal-
jon aikaa ulko-
na kaverien 
kanssa, kahvi-
lat ja ravintolat 
ovat mieleisiä 
paikkoja viet-
tää aikaa.  

4. Pitää tär-
keäni, että 
vaatteet mah-
tuvat asun-
toon, kaikki 
muu on hie-
man toissijais-
ta: Koti on 
paikka missä 
nukkua ja ei 
paljon sen 
enempää.  

4. Ehkä joskus 
vanhempana ja 
isompaan ko-
tiin voisi miet-
tiä IoTpalvelui-
ta, mutta nyt 
tuntuu vähän 
tarpeettomal-
ta: Piti vaate-
kaappi ideasta, 
jossa vaate-
kaappi ehdot-
taa asukoko-
naisuuksia 

  5. Epämieluisin kotityö 
on silittäminen, varsin-
kin kun on paljon sili-
tettävää, imurointi ja 
kotityöt muuten eivät 
ole vastenmielisiä: 
Asunto toimii hyvin 
nelöihin nähden ja 
kavereita usein kylässä 
ja tila toimii, vaikka 
enemmänkin ihmisiä: 
Pyykinkuivatus ongel-
mallista, tarvisi kau-
punkikotiin sopivan 
kuivausrummun: Työ-
matkat hoituu kävel-
len, koska matka on 
lyhyt. 

5. Asunnossa on 
palovarotin a 
elektronisiin 
hälytysjärjestel-
miin luotto on 
melko hyvä, 
vanhoissa talois-
sa uudet järjes-
telmät tuntuvat 
hieman epä-
luotettavampia: 
Asunto ei ole 
usein tyhjillään, 
päivisin ja kerran 
kuussa viikonlo-
pun. 

5. Jos IoT-palvelut 
tuottaisivat lisäar-
voa, olisi haastatel-
tava niistä myös 
valmis maksa-
maan: Laskutusta-
pa voisi riippua 
siitä, että ostaisiko 
koko palvelun ja 
vuokraisi laitteet 
muualta, vai os-
taako laitteet itsel-
leen ja maksaa 
vain huollosta: Ei 
seuraa vedenkulu-
tusta ja sähkönku-
lutustakin vain 
suuntaa antavasti. 

5. Vapaa-aikaa 
ei ole kovin 
paljoa eikä 
haastateltava 
vietä aikaa 
kotonaan yk-
sin: Paljon 
kavereita ky-
lässä: Vapaa-
ajalla harrastaa 
mielellään 
liikuntaa, 
shoppailua ja 
kaverien kans-
sa oloa. 

5. Sisustus on 
suhteellisen 
tärkeää, koska 
haluaa viih-
tyisän kodin, 
jossa myös 
kaverit viihty-
vät: Kodista 
kodin tekee 
ihmiset ja tun-
nelma. 

5. Näkee IoT:n 
hyvin mielen-
kiintoisena ja 
olisi valmis 
maksamaan 
kyseisistä pal-
veluista: Ener-
giansäästöä ei 
usko tulevan 
kyseisillä lait-
teilla kerrosta-
loasunnoissa, 
mutta omako-
titaloissa var-
masti pystyisi 
säästämään 
energiaa IoT:n 
avulla. 
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6. Ei pidä kotitöistä 
niinkään ja pyykinpesu 
on kaikkein epä-
mieluisinta, perheessä 
on koira ja sen karvoja 
tuntuu olevan aina 
joka paikassa: Asunto 
on juuri täysin remon-
toitu ja pohjaratkaisu 
toimii todella hyvin ja 
muutenkin päivittäiset 
toiminnot ovat järke-
vissä tiloissa: Työmat-
kat menee polkupyö-
rällä ja matkaa on noin 
6km 

6. Asunnosta 
löytyy automaat-
tisia valoja, palo-
varoittimia ja 
häkävaroitin: 
Haluaisi enem-
mänkin elektro-
nisia laitteita 
kotiinsa ja luot-
taa niiden toi-
mintaan: Tällä 
hetkellä lämmi-
tyskin toimii 
yhden keskuksen 
kautta 

6. Kyllä on valmis 
maksamaan lisää 
IoT-palveluista ja 
toivoisi niitä olevan 
jo enemmän tarjol-
la; jonkinlainen 
aloitusmaksu ja 
vuosimaksu voisi 
olla sopiva tapa 
laskuttaa 

6. Vapaa-aika 
menee paljon 
lasten ehdoilla 
ja käydään 
isovanhempien 
luona kylässä; 
Kavereita on 
kiva kutsua 
kylään peli-
iltoihin katso-
maan lätkää.  

6. Asunto on 
täysin uudis-
tettu ja sisus-
tus on nyt 
kunnossa: 
Vaimo pitää 
huolen, että 
sisustus toimii 
ja koti näyttää 
hyvältä: Kodin 
tärkeimmät 
asiat ovat lap-
set a oma koira 

6. On kiinnos-
tunut palve-
luista ja olisi 
valmis lisää-
mään niitä 
kotiinsa; Elekt-
ronisetlaitteet 
kiinnostavat ja 
ovat mielen-
kiintoisia 

  7. Ei ole kovin paljoa 
aikaa kotitöille töiden 
takia, joten lapset 
joutuvat tekemään 
paljon kotitöitä: Ruu-
anlaitto on mukavaa ja 
tykkää kokeilla uusia 
reseptejä: Työmatkat 
voivat olla hyvinkin 
pitkiä, melko usein 
joutuu ajamaan autolla 
Porista Helsinkiin (lä-
hes kerran viikossa), 
mutta ei halua käyttää 
julkisia, koska niillä 
kestää niin kauan, 
sanoo että käyttäisi 
junaa, jos olisi suora 
rata Porin ja Helsingin 
välillä. 

7. Asunnossa 
löytyy palova-
roittimet ja hä-
kähälytin, lisäksi 
yhdessä huo-
neessa on luo-
dinkestävä ikku-
na. Voisi olla 
hyvä olla jokin 
murtohälytin, 
koska asunto on 
tyhjillään paljon 

7. Voisi hyvinkin 
olla kiinnostunut 
IoT:sta ja valmis 
maksamaan siitä: 
Seurailee sähkön- 
ja vedenkulutusta, 
mutta ei rajoita 
niiden käyttöä 
kuitenkaan: Iot-
palveluista voisi 
laskuttaa kk-
maksuilla, jotka 
menisi suoravelo-
tuksella 

7. Kotona, kun 
harvoin on, 
niin tykkää 
rauhoittua ja 
syödä perheen 
kanssa, lukea 
kirjaa tai kat-
soa televisiota: 
Käy paljon 
juoksemassa 
vapaa-ajallaan 
ja se vie paljon 
aikaa vapaa-
ajasta 

7. Pitää sisus-
tusta ja siiste-
yttä suhteelli-
sen tärkeänä, 
haluaa että 
tavaroille on 
paikkansa ja 
pitää kodin 
helppona siivo-
ta, koska siihen 
ei ole kovin 
paljon aikaa, 
miettinyt sii-
vouspalveluita: 
Kodista tekee 
kodin rakkaat 
ihmiset 

7. Voisi hyvin 
kuvitella IoT:ta, 
jotta saisi 
enemmän ai-
kaa itselleen ja 
helpottamaan 
kiireistä arkea 

56 - 8. Epämieluisinta on 
silittäminen, muut 
kotityöt eivät ole vas-
tenmielisiä: Asunto on 
kahdessa kerroksessa, 
jollain ei ole isoa yhte-
näistä tilaa, hieman 
hankalaa, kun tulee 
lapsia/vieraita kylään, 
arkena asunto on kyllä 
oikein sopivan kokoi-
nen: Juuri tehty keit-
tiöremontti, joten se 
toimii oikein hyvin, nyt 
haluaisi kunnolliset 
kodinhoitotilat: Työ-
matkat kulkee polku-
pyörällä tai jalan, kos-
ka matka on hyvin 
lyhyt (n. 2km).  

8. Asunnosta 
löytyy palovaroi-
tin, mutta ei 
muita hälyttimiä: 
Ei ole kokemusta 
hälyttimistä ja ei 
näe tarvetta 
niille, koska asuu 
hyvin rauhallisel-
la alueella, lisäksi 
asunto on hyvin 
harvoin tyhjil-
lään. 

8. Ei ole ensim-
mäisten joukossa 
tilaamassa IoT-
palveluita kotiinsa: 
Seuraa sähkön- ja 
vedenkulutusta 
ympäristöä ja las-
kuja mielessäpitä-
en, kulutus on 
tasaista ja vähen-
tynyt lasten muut-
taessa pois: Ei 
halua käyttää tur-
haa sähköä ja pe-
see aina täysiä 
koneellisia pyykkiä 
ja tiskiä  

8. Kotona tyk-
kää rauhoittua 
ja katsella telk-
karia tai lukea 
kirjaa: On mel-
ko paljon liik-
keessä ja pal-
jon tekemisissä 
nuorten kans-
sa, joten koto-
na on kiva, kun 
on rauhallista:  

8. Toisaaltaan 
sisustus on 
tärkeää, vaikk-
ei seuraa uu-
simpia trende-
jä, mutta se, 
että kotona on 
rauhallista 
myös sisustuk-
sellisesti on 
tärkeää: Kodis-
ta tekee kodin 
elämä, muistot 
ja ihmiset 

8. Ei näe IoT:ta 
tarpeelliseksi 
itselleen. 
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9. Pölyjen pyyhkiminen 
ja pyykinpesu ovat 
epämieluisaa, muuten 
kotityöt onnistuvat 
hyvin: Tekee ruokaa 
lähes päivittäin, mutta 
se on aika kaavamais-
ta: Haluisi paremman 
varastotilan, jossa olisi 
enemmän tilaa töille, 
kuten korjaus-
työt/puutyöt: On eläk-
keellä, mutta käyttää 
paljon autoa lapsen-
lapsien kuskaamiseen. 

9. Asunnossa on 
palovaroitin, 
mutta ei muita 
hälyttimiä, olisi 
kuitenkin kiin-
nostunut häkä-
varoittimesta, 
kun talvella 
lämmitetään 
paljon takalla: 
Muuten ei oikein 
ymmärrä elekt-
roniikasta ja ei 
pidä sitä kovin 
luotettavana: 
Asunto on har-
voin tyhjillään. 

9. Ei näe tarvetta 
IoT-palveluille ja 
hänen on vähän 
hankala ymmärtää 
mitä kaikkea se 
voisi pitää sisäl-
lään: Seuraa kyllä 
veden- ja sähkön-
kulutusta ja ajatte-
lee myös ympäris-
töä kulutukses-
saan. 

9. Kotona täyt-
tää mielellään 
sudokuja ja 
hoitaa kotitöi-
tä: Tv:n katse-
lua iltaisin. 

9. Ei ymmärrä 
sisustuksen 
päälle ja ei ole 
siitä kiinnostu-
nut 

9. Kaiken kaik-
kiaan IoT tun-
tuu hieman 
haastavalta ja 
oudol-
ta/tarpeettom
alta, vaikka 
tätä yrittää 
selittää. 

              

       

 

Käytännölisyys Turvallisuus Ekologisuus Hyvinvointi Sisustus Muuta 

Pk-
seutu 

1. Tiskaaminen epämie-
lekästä: Arkena asunto 
on sopiva, mutta liian 
ahdas, jos vieraita: Ah-
tau aiheuttaa myös sen, 
että hankalaa pitää 
järjestystä yllä: Kylpy-
huone ja huonekorkeus 
ovat mieliusia, mutta 
kaivataan lisää neliöitä: 
Työmatkat kulkee pyö-
rällä tai julkisilla, aino-
astaan voisi tarvita 
matkoja varten tar-
kemmat tiedot siitä, 
että alkaako sataa tai 
ratikoiden tarkat sijain-
nit (ei turhaa odottelua 
pysäkillä) 

1. Palovaroitin 
löytyy, ei muita 
varottimia: Suh-
tautuu hieman 
skeptisesti auto-
maattisiin hälytys-
järjestelmiin (säh-
kökatkot, oi-
kosulut, nostaisiko 
se sähkönkulutus-
ta): Iltapäivisin 
asunto saattaa olla 
tyhjillään muuta-
man tunnin ajan, 
mutta harvoin 
pidempiä ajanjak-
soja 

1. Olisi valmis 
maksamaan 
IoT:sta, jos se 
toisi lisäarvoa; 
Laskun voisi si-
sällyttää jotenkin 
muihin laskuihin, 
kuten sähkölas-
kuun, internet-
laskuun tai va-
kuutuslaskuun: 
Seuraa sähkön-
kulutusta, mutta 
ei veden, koska 
se kuuluu vuok-
raan, miettii 
myös ympäristöä 
kulutuksessaan.  

1. Vapaa-ajalla 
lenkkeilee hyvin 
mielellään (lenkit 
melko pitkiä ja 
vie paljon aikaa, 
toivoisi, että ajan 
voisi käyttää 
hyödyllisesti, 
vaikka ruoka 
valmistuisi koto-
na tai pyykit 
peseytyisivät: 
Tykkää käydä 
kaverien kanssa 
ulkona: Kotona 
viihtyy mielel-
lään ja viettää 
aikaa sosiaalises-
sa mediassa ja 
tv:n äärellä. 

1. Haluaisi pa-
remman valais-
tuksen, joka 
toimisi auto-
maattisesti päi-
vänvalon mu-
kaan ja säästäisi 
myös energiaa: 
Sisustus on tär-
keä osa viihty-
vyyttä ja kotia, 
haluaa, että koti 
on oman näköi-
nen ja viihtyisä: 
Kodista tkee 
kodin omat tava-
rat ja kauniit 
esineet, hyvä 
sijainti on myös 
todella tärkeää. 

1. IoT kuu-
lostaa hie-
man haas-
tavalta, 
mutta to-
della mie-
lenkiintoi-
selta, halu-
aisi ehdot-
tomasti 
vanhem-
pana ko-
tiinsa 
enemmän 
tämän 
kaltaista 
palvelua 
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 3. imurointi ja pyyki 
pesu ovat mieluisipia 
kotitöitä, mutta vessa 
siivoaie epämieluisaa: 
Koti toiii suhteellise hyvi 
ja pitää ruokailutila ja 
olohuoneen yhteisestä 
tilasta, aioastaa keittiö 
on liian pieni, koska 
taloudessa tehdää ruo-
kaa paljon ja yksi tiskial-
las tuntuu epäkäytän-
nölliseltä: Työmatkat 
kestävät noin 50 mi-
nuuttia Helsigistä Por-
vooseen, matka mee-
nee työnantaja järjes-
tämällä bussikuljetuk-
sella. 

3. Ei muita, kun 
palovaroitin ja ei 
näe tarvetta muille 
varoittimille: Haas-
tateltava pitää 
itseään hyvin van-
hanaikaisena, kos-
ka hankki esimmäi-
sen älypuhelimen-
sakin vasta kesällä 
2013. 

3. Voisi olla kiin-
nostuut tavallaan 
kyseisistä palve-
luista, mutta ei 
kotioloihin ehkä, 
äkisi laitteet 
mieluummin 
työpaikalla tai 
muissa julkisissa 
tiloissa. 

3. Vapaa-ajalla 
tulee urheiltua 
paljon, jos keittiö 
olisi suurempi 
niin leipomista 
voisi lisätä. Ko-
tona muuten 
iltaisin, jos on 
aikaa niin koti-
töiden lisäksi 
katsoo televisio-
ta.  

3. Sisustus ei ole 
nii suuressa roo-
lissa haastatelta-
va kotoa, vaikka-
kin puhtaus ja 
viihtyvyys ovat 
tärkeitä, kota 
löytyy paljon 
perittyä tavaraa, 
jotka ovat tu-
nearvoltaan suu-
rempia ja ne 
saavat asunnon 
tuntumaan kodil-
ta. Myös yhteine 
katto avopuoli-
son kanssa on 
tärkeää. 

3. Vaikka 
haastateltava 
pitää itseään 
vahanaikai-
sena, nii hä 
on kiinnos-
tunut IoT-
laitteista. 
Mielellään 
näkisi tämä-
kaltaisia pal-
veluita esi-
merkiksi 
työpaikal-
laan. 

 4. Siivous ylipäätään on 
epämieluisaa, mutta 
ruuanlaitto on miele-
kästä: Koti on aivan 
täynnä ja enimmäkseen 
vaatteita, kaivattaisiin 
lisää säilytystilaa: Keit-
tiö on tärkeä ja mielui-
sa, toimii hyvin ja on 
käytännöllinen, ainoas-
taan kaivattaisiin tiski-
konetta: Liikkuu julkisil-
la töihin, vaikka matka 
työpaikalle on lyhyt ja 
menisi nopeammin 
pyörällä, mutta ei oikein 
uskalla pyöräillä Helsin-
gissä:  

4. Asunnosta löy-
tyy ainoastaan 
palovaroitin, mutta 
vanhempien koto-
na on hälytysjär-
jestelmä, mutta ei 
näe tarvetta ker-
rostaloon saman-
laiselle: Ei ole ko-
vin hyvä elektro-
niikan kanssa, jo-
ten hälytysjärjes-
telmät kuulostavat 
hieman liian tekni-
siltä: Asunto on 
tyhjillään päivisin 
ja joskus viikon-
loppuisin. 

4. Tuntuu, että 
kaikki raha me-
nee jo muuten-
kin, joten ei olisi 
valmis maksa-
maan enää yh-
tään enempää 
laskuja: Laskutus 
olisi hyvä hoitaa 
niin, että sen 
voisi maksaa 
osissa (kk-
maksu?): Ei seu-
raa laskujen 
summia ja säh-
kön- ja vedenku-
lutusta: Ei mieti 
kovin paljon 
ympäristöasioita. 

4. Kotona tykkää 
laittaa ruokaa, 
mutta on hyvin 
harvoin kotona. 
Vapaa-ajalla käy 
kuntosalilla ja 
viettää paljon 
aikaa ulkona 
kaverien kanssa, 
kahvilat ja ravin-
tolat ovat mielei-
siä paikkoja viet-
tää aikaa.  

4. Pitää tärkeäni, 
että vaatteet 
mahtuvat asun-
toon, kaikki muu 
on hieman toissi-
jaista: Koti on 
paikka missä 
nukkua ja ei pal-
jon sen enem-
pää.  

4. Ehkä jos-
kus vanhem-
pana ja 
isompaan 
kotiin voisi 
miettiä IoT-
palveluita, 
mutta nyt 
tuntuu vähän 
tarpeetto-
malta: Piti 
vaatekaappi 
ideasta, jossa 
vaatekaappi 
ehdottaa 
asukokonai-
suuksia 
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5. Epämieluisin kotityö 
on silittäminen, varsin-
kin kun on paljon silitet-
tävää, imurointi ja koti-
työt muuten eivät ole 
vastenmielisiä: Asunto 
toimii hyvin nelöihin 
nähden ja kavereita 
usein kylässä ja tila 
toimii, vaikka enem-
mänkin ihmisiä: Pyykin-
kuivatus ongelmallista, 
tarvisi kaupunkikotiin 
sopivan kuivausrum-
mun: Työmatkat hoituu 
kävellen, koska matka 
on lyhyt. 

5. Asunnossa on 
palovarotin a 
elektronisiin häly-
tysjärjestelmiin 
luotto on melko 
hyvä, vanhoissa 
taloissa uudet 
järjestelmät tuntu-
vat hieman epä-
luotettavampia: 
Asunto ei ole usein 
tyhjillään, päivisin 
ja kerran kuussa 
viikonlopun. 

5. Jos IoT-
palvelut tuottai-
sivat lisäarvoa, 
olisi haastatelta-
va niistä myös 
valmis maksa-
maan: Laskutus-
tapa voisi riippua 
siitä, että ostaisi-
ko koko palvelun 
ja vuokraisi lait-
teet muualta, vai 
ostaako laitteet 
itselleen ja mak-
saa vain huollos-
ta: Ei seuraa 
vedenkulutusta 
ja sähkönkulu-
tustakin vain 
suuntaa antavas-
ti. 

5. Vapaa-aikaa ei 
ole kovin paljoa 
eikä haastatelta-
va vietä aikaa 
kotonaan yksin: 
Paljon kavereita 
kylässä: Vapaa-
ajalla harrastaa 
mielellään liikun-
taa, shoppailua 
ja kaverien kans-
sa oloa. 

5. Sisustus on 
suhteellisen tär-
keää, koska ha-
luaa viihtyisän 
kodin, jossa 
myös kaverit 
viihtyvät: Kodista 
kodin tekee ih-
miset ja tunnel-
ma. 

5. Näkee 
IoT:n hyvin 
mielenkiin-
toisena ja 
olisi valmis 
maksamaan 
kyseisistä 
palveluista: 
Energian-
säästöä ei 
usko tulevan 
kyseisillä 
laitteilla ker-
rostaloasun-
noissa, mutta 
omakotita-
loissa var-
masti pystyisi 
säästämään 
energiaa 
IoT:n avulla. 

Muu 
Suo-
mi 

8. Epämieluisinta on 
silittäminen, muut koti-
työt eivät ole vastenmie-
lisiä: Asunto on kahdessa 
kerroksessa, jollain ei ole 
isoa yhtenäistä tilaa, 
hieman hankalaa, kun 
tulee lapsia/vieraita 
kylään, arkena asunto on 
kyllä oikein sopivan ko-
koinen: Juuri tehty keit-
tiöremontti, joten se 
toimii oikein hyvin, nyt 
haluaisi kunnolliset ko-
dinhoitotilat: Työmatkat 
kulkee polkupyörällä tai 
jalan, koska matka on 
hyvin lyhyt (n. 2km).  

8. Asunnosta löy-
tyy palovaroitin, 
mutta ei muita 
hälyttimiä: Ei ole 
kokemusta hälyt-
timistä ja ei näe 
tarvetta niille, 
koska asuu hyvin 
rauhallisella alueel-
la, lisäksi asunto on 
hyvin harvoin tyh-
jillään. 

8. Ei ole ensim-
mäisten joukossa 
tilaamassa IoT-
palveluita kotiin-
sa: Seuraa säh-
kön- ja vedenku-
lutusta ympäris-
töä ja laskuja 
mielessäpitäen, 
kulutus on ta-
saista ja vähen-
tynyt lasten 
muuttaessa pois: 
Ei halua käyttää 
turhaa sähköä ja 
pesee aina täysiä 
koneellisia pyyk-
kiä ja tiskiä  

8. Kotona tykkää 
rauhoittua ja 
katsella telkkaria 
tai lukea kirjaa: 
On melko paljon 
liikkeessä ja pal-
jon tekemisissä 
nuorten kanssa, 
joten kotona on 
kiva, kun on rau-
hallista:  

8. Toisaaltaan 
sisustus on tär-
keää, vaikkei 
seuraa uusimpia 
trendejä, mutta 
se, että kotona 
on rauhallista 
myös sisustuksel-
lisesti on tärke-
ää: Kodista tekee 
kodin elämä, 
muistot ja ihmi-
set 

8. Ei näe 
IoT:ta tar-
peelliseksi 
itselleen. 
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2. Epämieluisin kotityö 
on imurointi ja lattioi-
den peseminen, pyykin 
ja astioiden peseminen 
on ihan mukavaa, sillä 
niihin on koneet: Ei tee 
töitä lainkaan kotona 
eikä pidä juhlia, joskus 
kutsuu kavereita kylään 
pelaamaan lautapelejä: 
Toivoo enemmän va-
paa-aikaa, että voisi 
siivota rauhassa kotona: 
Koti tuntuu hieman 
ahtaalta, kun tavaraa on 
kertynyt, kaivataan lisää 
tilaa: Työmatka menee 
kävellen, sillä se on 
lyhyt. 

2. Asunnosta löy-
tyy ainoastaan 
palohälytin, mutta 
kiinnostus muita 
hälyttimiä kohtaa 
löytyy: Vanhempi-
en kotoa löytyy 
hälytysjärjestelmä 
a se on tuonut 
luottamusta elekt-
ronisiin laitteisiin 
ja niiden toimivuu-
teen: Asunto on 
tyhjillään vain työ-
päivien aikana. 

2. Kiinnostusta 
laitteisiin olisi, 
jos niistä olisi 
enemmän sääs-
töä kuin laitteet 
tulisivat maksa-
maan ja sopiva 
maksutustapa 
olisi jonkinlainen 
vuo-
si/kuukausimaks
u ja se olisi suh-
teutettuna asun-
non kokoon: 
Laskujen mukana 
seuraa kyllä kulu-
tusta, mutta ei 
kuitenkaan pidä 
ekologisuutta 
niin tärkeänä 
kuin haluaisi. 

2. Vapaa-aikaa ei 
ole kovin paljoa 
harrastusten ja 
töiden takia: 
Kotona on mie-
lellään tietoko-
neella ja sosiaali-
sessa mediassa, 
välillä tapaa ka-
vereita ja nuk-
kuminen on tär-
keää: Urheilu on 
suuressa osassa 
vapaa-aikaa.  

2.Sisustus on osa 
kotia ja kodin 
tarvii tuntua 
kodilta, mutta 
silti sisustus ei 
ole suuri intohi-
mo: Kodista 
enemmän tekee 
kodin oma poi-
kaystävä, viihtyi-
syys ja siisteys. 

2. Positiivi-
nen kuva jäi 
IoT:sta ja 
varmasti 
tulee ole-
maan jossain 
vaiheessa 
elämää ajan-
kohtaista 
myös omalla 
kohdalla. 

 

9. Pölyjen pyyhkiminen 
ja pyykinpesu ovat 
epämieluisaa, muuten 
kotityöt onnistuvat 
hyvin: Tekee ruokaa 
lähes päivittäin, mutta 
se on aika kaavamaista: 
Haluisi paremman va-
rastotilan, jossa olisi 
enemmän tilaa töille, 
kuten korjaus-
työt/puutyöt: On eläk-
keellä, mutta käyttää 
paljon autoa lapsenlap-
sien kuskaamiseen. 

9. Asunnossa on 
palovaroitin, mutta 
ei muita hälytti-
miä, olisi kuitenkin 
kiinnostunut häkä-
varoittimesta, kun 
talvella lämmite-
tään paljon takalla: 
Muuten ei oikein 
ymmärrä elektro-
niikasta ja ei pidä 
sitä kovin luotetta-
vana: Asunto on 
harvoin tyhjillään. 

9. Ei näe tarvetta 
IoT-palveluille ja 
hänen on vähän 
hankala ymmär-
tää mitä kaikkea 
se voisi pitää 
sisällään: Seuraa 
kyllä veden- ja 
sähkönkulutusta 
ja ajattelee myös 
ympäristöä kulu-
tuksessaan. 

9. Kotona täyttää 
mielellään sudo-
kuja ja hoitaa 
kotitöitä: Tv:n 
katselua iltaisin. 

9. Ei ymmärrä 
sisustuksen pääl-
le ja ei ole siitä 
kiinnostunut 

9. Kaiken 
kaikkiaan IoT 
tuntuu hie-
man haasta-
valta ja 
oudol-
ta/tarpeetto
malta, vaikka 
tätä yrittää 
selittää. 

 

6. Ei pidä kotitöistä 
niinkään ja pyykinpesu 
on kaikkein epä-
mieluisinta, perheessä 
on koira ja sen karvoja 
tuntuu olevan aina joka 
paikassa: Asunto on 
juuri täysin remontoitu 
ja pohjaratkaisu toimii 
todella hyvin ja muu-
tenkin päivittäiset toi-
minnot ovat järkevissä 
tiloissa: Työmatkat me-
nee polkupyörällä ja 
matkaa on noin 6km 

6. Asunnosta löy-
tyy automaattisia 
valoja, palovaroit-
timia ja häkävaroi-
tin: Haluaisi 
enemmänkin 
elektronisia laittei-
ta kotiinsa ja luot-
taa niiden toimin-
taan: Tällä hetkellä 
lämmityskin toimii 
yhden keskuksen 
kautta 

6. Kyllä on valmis 
maksamaan lisää 
IoT-palveluista ja 
toivoisi niitä 
olevan jo enem-
män tarjolla; 
jonkinlainen 
aloitusmaksu ja 
vuosimaksu voisi 
olla sopiva tapa 
laskuttaa 

6. Vapaa-aika 
menee paljon 
lasten ehdoilla ja 
käydään isovan-
hempien luona 
kylässä; Kaverei-
ta on kiva kutsua 
kylään peli-
iltoihin katso-
maan lätkää.  

6. Asunto on 
täysin uudistettu 
ja sisustus on nyt 
kunnossa: Vaimo 
pitää huolen, 
että sisustus 
toimii ja koti 
näyttää hyvältä: 
Kodin tärkeim-
mät asiat ovat 
lapset a oma 
koira 

6. On kiin-
nostunut 
palveluista ja 
olisi valmis 
lisäämään 
niitä kotiinsa; 
Elektroniset-
laitteet kiin-
nostavat ja 
ovat mielen-
kiintoisia 



 45 
 Liite 1 

 

 

7. Ei ole kovin paljoa 
aikaa kotitöille töiden 
takia, joten lapset jou-
tuvat tekemään paljon 
kotitöitä: Ruuanlaitto 
on mukavaa ja tykkää 
kokeilla uusia reseptejä: 
Työmatkat voivat olla 
hyvinkin pitkiä, melko 
usein joutuu ajamaan 
autolla Porista Helsin-
kiin (lähes kerran viikos-
sa), mutta ei halua käyt-
tää julkisia, koska niillä 
kestää niin kauan, sa-
noo että käyttäisi junaa, 
jos olisi suora rata Porin 
ja Helsingin välillä. 

7. Asunnossa löy-
tyy palovaroittimet 
ja häkähälytin, 
lisäksi yhdessä 
huoneessa on luo-
dinkestävä ikkuna. 
Voisi olla hyvä olla 
jokin murtohälytin, 
koska asunto on 
tyhjillään paljon 

7. Voisi hyvinkin 
olla kiinnostunut 
IoT:sta ja valmis 
maksamaan siitä: 
Seurailee säh-
kön- ja vedenku-
lutusta, mutta ei 
rajoita niiden 
käyttöä kuiten-
kaan: Iot-
palveluista voisi 
laskuttaa kk-
maksuilla, jotka 
menisi suorave-
lotuksella 

7. Kotona, kun 
harvoin on, niin 
tykkää rauhoit-
tua ja syödä 
perheen kanssa, 
lukea kirjaa tai 
katsoa televisio-
ta: Käy paljon 
juoksemassa 
vapaa-ajallaan ja 
se vie paljon 
aikaa vapaa-
ajasta 

7. Pitää sisustus-
ta ja siisteyttä 
suhteellisen tär-
keänä, haluaa 
että tavaroille on 
paikkansa ja 
pitää kodin help-
pona siivota, 
koska siihen ei 
ole kovin paljon 
aikaa, miettinyt 
siivouspalveluita: 
Kodista tekee 
kodin rakkaat 
ihmiset 

7. Voisi hyvin 
kuvitella 
IoT:ta, jotta 
saisi enem-
män aikaa 
itselleen ja 
helpotta-
maan kiireis-
tä arkea 

 

          
 

 

          
 

  

        
 

 

1. 24v, sinkku, Helsinki, 25m2 (vuok-
ra), mies   

   

 
2. 24v, avosuhteessa, Lohja,  46m2 (vuokra), nainen 

   

 
3. 24v, avoliitossa, Helsinki, 49m2 (vuokra), nainen 

   

 
4. 26v, sinkku, Helsinki, 34m2 (omistus), nainen   

   

 
5. 28v, sinkku, Helsinki, 33,5m2 (omistus), mies   

   

 

6. 36v, avioliitossa, Pori, 135m2 (omistus), mies, 3 
lasta 

   

 

7. 40v, avioliitossa, Pori, 120m2 (omistus), nainen, 2 
lasta 

   

 

8. 57v, avioliitossa, Pori, 93m2 (omistus), nainen, 6 
lasta, joista 1 asuu kotona 

   

 

9. 62v, avioliitossa, Pori, 98m2 (omistus), mies, 6 las-
ta, joista 1 asuu kotona 

   


