
Digitalisuuden vaarat ja niihin 

varautuminen

Keski-Suomen Senioriopettajien syyspäivä, 

Villa Rana Jyväskylä 1.10 2022

Kimmo Rousku – VAHTI-pääsihteeri



Kimmo Rousku
• Tietokirjailija, esiintyjä, kouluttaja

• Tietoturva ry – hallituksen jäsen

• Esitys numero - #3531

>25 kirjaa

>1000 artikkelia, blogia, podcastia

>1250 koulutustilaisuutta

nörtti, aloitteleva (bio)hakkeri

@kimmorousku

Kimmo Rousku

Verkostoidu kanssani!
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https://www.linkedin.com/in/kimmo-rousku-00539/


‒ Linkity LinkedIn ja Twitter @kimmorousku
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@KimmoRousku 

https://www.linkedin.com/in/kimmorousku/
https://twitter.com/kimmorousku/status/1523880068241580032?s=20&t=5kKHK6yQFIi2PBS9jpEDTQ


Ohjelma

Jaan esitykseni kolmeen osioon:

- Digitalisaatio nyt – entä tulevaisuus?

- Kuka ja mitkä meitä uhkaavat ja miksi?

- Miten suojautua?

- Hyvinvointimittarit hyvinvoinnin apuna

- Miten jatkaa opiskelua?

- Lisäluettavaa
- Venäjä
- Muistilista tietoturvaan
- Koti- ja digivara talvea varten

- Käteistä kannattaa varata
- Varavirtalähde tai pari älylaitteiden 

lataamíseksi (powerbank), 
paristokäyttöinen ULA-radio
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Miksi ME –
ihmiset?

>80% erilaisista poikkeamista liittyy 

meidän inhimilliseen toimintaan – me 

tehdään – etenkin kiireessä – huonoja 

päätöksiä, otamme riskejä 

miettimättä niiden vaikutuksia

Myös tekniikka ei toimi niin 

luotettavasti, kuin sen pitäisi – ja sen 

taustalta löytyy myös?
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Mitä yhteistä 

näillä on?
Kartta – jäljennös vuodelta 1530

Leica I-kamera – vuodelta 1925 (venäläinen kopio 1940-50 luvulta?)

Smith Premier 10A kirjoituskone – vuodelta 1912

Virsikirja – vuodelta 1795

Crown CTV-14 mustavalkotv – vuodelta 1970

Nagra E-kelanauhuri – vuodelta 1976

IBM XT PC-tietokone - vuodelta 1983

Bell & Howell 462X-elokuvaprojektori - vuodelta 1973

Radionett Duett Hi-Fi putkiradio – vuodelta 1960

?
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Meinasi unohtua

• (Matka)(älytön)puhelinkin löytyy

Motorola-matkapuhelin vuosimalli ~1994
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Mitä yhteistä 

näillä on?

Kartta KelloKamera

Nauhuri

Kirjoituskone

Levy-

soitin

Televisio

Elokuva-

projektori

Radio
www.radio.garden

Video-

kamera
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Palveluita 
älypuhelimessa
- 60 kg vs 0,3 kg



Teknologia on ollut 

valtava mahdollistaja
• Suorituskyky on kaikilla osa-alueilla 

parantunut x0 000 – x 

miljoonakertaisesti

Älypuhelin

vuodelta 2022

- ihminen on 

hidaste

PC-tietokone

vuodelta 1986

”Please wait” ☺

- teknologia 

hidastajana

• Mutta onko ihmisten kyvykkyys 
hyödyntää teknologiaa kehittynyt 
samassa tahdissa?

• Ei ole – siksi tarvitsemme jatkossa 

avuksemme ”automaatiota” ja 

”tekoälyä”

1982-2021
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Automaatiota ja 

tekoälyä

• Kotiautomaatio, ns. ”älykoti” tulee 

yleistymään 

• Millainen riski liittyy esimerkiksi 

siihen, että käyttämäni 

siivousrobotin luoma asuntomme 

kartta päätyisi julkisuuteen? 

• Entä uskaltaisinko käyttää ns. 

älylukkoa?

• Milloin saan kotiini ”oikean” 

robotin? 2030-luvulla hinnat 

järkevällä tasolla. Hiipivät salaa 

kuten älypuhelimet …
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Kaikessa korostuu
uhkien tunnistaminen ja 
#riskienhallinta

Esimerkkejä

• En halua, että kotonani sisällä 

kuvataan mitään

‒ Piha-aluetta kuvaan 

enemmänkin

• En halua käyttää puhetta 24/7/365 

(sala)kuuntelevia digiassistentteja
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Onko sinulla jotakin 

salattavaa?

Mitä verkkorikolliset metsästävät?
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Millaista tietoa verkkorikolliset, valtiolliset toimijat 

ja muut vihamieliset tahot metsästävät?
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Miten me olemme digimaailmassa heidän hyökkäysten kohteena?

Teksti-

viestit

Sähkö-

postit

Netti-

sivut

Pika-

viestimet

& some-

kanavat

Verkko-

laitteet

Puhelin-

soitot
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Rikolliset kehittävä koko ajan omaa toimintaansa 

– heihin voi törmätä missä tahansa!
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04

5430 **** **** ***

Idi Ootti Oon

28

123

Älä lähetä!
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Tiedottaminen ja avoimuus

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/varo-huijarit-houkuttelevat-nyt-tarjouksella-helposta-tyosta-jonka-maksajaksi-voit-joutua-sina-itse-toimi-nain-jos-sait-tai-avasit-viestin/8418084
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Rikollisia saadaan kiinni 

ja hankaloitettua heidän 

liiketoimintaa!

Tämä edellyttää 

rikosilmoitusten tekemistä!

https://twitter.com/krp_poliisi/status/1531943335191097344?s=20&t=X1Jc-WzwSGfnC2W-R_QxFg


Nyt tiedämme, kuka, miksi ja miten 

meitä uhataan – miten voimme 

suojautua - toimia turvallisesti?

Varo Varmista Varoita



• VARO
‒ Jokaista digiherätettä, jonka saat laitteisiisi ja 

palveluihin, esimerkiksi 
▪ Tekstiviesti | puhelu | pikaviesti | sähköposti |

nettisivulta tuleva ilmoitus | some-kanavaan tuleva 
yhteydenotto 

‒ ja joka edellyttää sinulta toimenpiteitä, esimerkiksi
▪ napauta linkkiä
▪ avaa liitetiedosto
▪ lähetä tietoja
▪ asenna ohjelma
▪ jotain muuta aktiivista toimenpidettä

• Jos sen sijaan vain luet jonkin viestin, muun tiedon tai 
uutisen, sillä et vaaranna laitteen tai palvelun tietoja – mutta 
onko viesti totta vai tarua?
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Varo Varmista Varoita



Jyväskylä - 1.10.2022



• VARMISTA – digiherätteen aitous
‒ Kuka viestin on lähettänyt?

▪ Sähköposti tai muu osoite / nimi – www-sivuosoite – onko varmasti aito? 

‒ Mitä tietoja sinulta kysytään?

▪ Julkinen tieto – salassa pidettävä – talouteen tai terveyteen liittyvä –

identiteettiin liittyvä asiakirja?

‒ Mihin tietoja tarvitaan?

▪ Oletko itse käynnistänyt jonkun prosessin vai mihin tietoja tarvitaan?

‒ Miten turvallisesti tiedot toimitetaan?

▪ Vastaamalla suoraan samaan kanavaan, missä viesti tuli? Sähköposti? 

Nettisivu? Voitko tunnistautua palveluun vahvalla tunnistautumisella? 

Voitko käyttää palvelun tarjoajan omaa appsia / sovellusta?
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Varo Varmista Varoita



• VAROITA
‒ Jos menetät rahaa, ota yhteys välittömästi pankkiin / pankki- tai luottokortin 

myöntäneeseen organisaatioon
▪ tee rikosilmoitus poliisille

‒ https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus

▪ Lisäksi voit ilmoittaa tästä myös Kyberturvallisuuskeskukselle
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita

▪ tai jos menetät tietojasi, henkilötietojasi on viety tai vuotanut – mitä teen?
https://suomi.fi/oppaat/tietovuoto

‒ Ilmoita vaarallisista digiherätteistä sekä disinformaatiosta, some-kanavissa 
löytyvistä fake-tileistä tai trolleista
▪ Oma organisaatio
▪ Sille oikealle organisaatiolle, jonka nimissä tätä toimintaa tehdään
▪ Yksittäiselle henkilölle
▪ Keskustele perhepiirissä, sukulaisten ja (työ)kavereiden kanssa
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Varo Varmista Varoita

https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita
https://suomi.fi/oppaat/tietovuoto
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Jatka opiskelua!



• https://dvv.fi/digiturvaviikko

• https://digiturvallinenelama.fi
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Digiturvaviikko ja digiturvallinenelama.fi

https://dvv.fi/digiturvaviikko
https://digiturvallinenelama.fi/
https://digiturvallinenelama.fi/
https://www.lyyti.fi/p/digiturvaviikko2022


Oman hyvinvoinnin 

kehittäminen



Entä 

hyvinvointiteknologia?

• Kerään itsestäni tietoja 

parhaillaan viiden eri anturin 

avulla (Oura-sormus unohtui 

käteen)

• Johdan omaa hyvinvointiani 

en pelkästään tunteella ja 

parhailla käytännöillä, vaan 

myös tiedolla.

Vasen 

käsi

Pää – yö

Pää – päivä

Oikea 

käsi

Rintalasta

Oikea nilkka
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Oman 

hyvinvoinnin

kehittäminen

• Askeleiden määrä

• Hengityselin-

järjestelmän kunto

• Kulutetut kalorit

• Lämpötila/kuume

• Rentoutuminen

• Sydämen kunto

• Syke

• Unen laatu

• Unen määrä

• Veren happipitoisuus

• Verenpaine

Syke

SP02

Hengitys

HRV

(sykeväli-

vaihtelu)

Tiedän, olenko

sairastumassa
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Unen määrä 

ja laatu

”Stressi” –

elämän hektisyys



1) Käyn nukkumaan aikaisemmin - nukun ennemmin 22.30 – 06.00 kuin 

00:00 – 7.30 ja mielellään enemmän.

‒ En kuitenkaan noudata säännöllistä rytmiä etenkään viikonloppuisin

▪ Laitteeni rompottavat minulle siitä ;-(

2) Liikun enemmän. Kaikki liikunta on hyväksi. Jatkuva mittaaminen motivoi ja 

haastaa itseäni. Yksi laitteistani on tekoälypohjainen Personal Trainer, joka

‒ mittaa nukkumista ja päivittäistä aktiviteettia

‒ arvioi palautumista

‒ suosittelee, kuinka paljon kannattaa harjoitella

‒ Jotkut eivät halua käyttää näitä mittareita ja laitteita

‒ Laitteiden ei saa antaa määrätä, puhumattakaan stressata, vaan ne ovat 

osa ”hyvinvointitiedolla johtamista”

▪ oma #fiilis

Mitä olen oppinut oman hyvinvoinnin 

kehittämisestä – 4 vinkkiä
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3) Kuten kaikki tekniset laitteet, laitteiden tietoihin ei saa luottaa sokeasti.
‒ Laitteiden mittaustulokset samasta asiasta vaihtelevat (esimerkiksi ns. syvä uni tai 

rem-univaihe)

‒ Laitteiden tietoja ei pidä verrata keskenään. Tutki sen sijaan kunkin laitteen osalta 

pitempiä trendejä.

‒ Mieti millä keinoin olet saanut aikaan positiivisen muutoksen.

4) Suosittelen ottamaan iltaisin vaikkapa klo 21.00 hyvälaatuista magnesiumia
‒ Mm. kotimaisia valmistajia, jotka ovat poimineet kapseliin 3 - 4 eri magnesiumia

▪ Puhdistamo tripla magnesium ja Puhdistamo iltamagnesium

‒ Pelkästään tänä vuonna 9/10 kertonut, että tuolla on ollut hämmästyttävä vaikutus

Miksi painotan tätä hyvinvointiosiota? Kun et ole uupunut, stressaantunut ja kiireinen, 

tällöin todennäköisyys inhimillisten erehdysten määrään on pienempi > 

vähemmän poikkeamia

Mitä olen oman hyvinvoinnin kehittämisestä 

oppinut – 4 vinkkiä
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Entäs venäjä?
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https://supo.fi/-/paallikon-kolumni-kyberympariston-nousseen-uhkatason-taustalla-on-myos-venaja


Miten me pärjätään jatkossa?



• Hyvin!

• #yhdessä ja #yhteistyö

• Pidetään pää kylmänä

• Ei hölmöillä – fyysisessä 
ja digitaalisessa 
maailmassa

• Autetaan toisiamme!
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Meiltä ei haluta pelkästään rahaa ja 

tietoja vaan vaikuttaa myös meidän 

ajatuksiin, toimintaan, päätöksiin!

Hybridi-, kyber- ja informaatiovaikuttaminen
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Hybridivaikuttaminen
Hybridivaikuttamisessa yhdistyvät perinteiset ja 
uudenlaiset vaikuttamisen keinot. 

Tämä tapahtuu käyttäen mm. psykologisia, 
poliittisia, taloudellisia, teknisiä, 
humanitaarisia ja tarvittaessa sotilaallisia 
keinoja. Tällä halutaan vaikuttaa esimerkiksi 
meihin ihmisiin, koko yhteiskuntaan sekä luoda 
ja ruokkia konflikteja.

- Ukrainaan kohdistui aluksi kaikkia muita, 
mutta fyysinen, kineettinen sotilaallinen  
hyökkäys käynnistyi 24.2. maalla, merellä ja 
ilmassa

Jos digitaalisessa maailmassa on helppo piilottaa 
jäljet, sama ei onnistu fyysisessä maailmassa

Käsitteet tutuiksi - hybridivaikuttaminen
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Maailmankuulusta kyberasiantuntija 

Kimmo Rouskusta on herännyt 

epäilys, että hän ei olekaan aivan 

normaali ihminen. 

Ensimmäinen epäilys heräsi, kun 

selvitettiin hänen syntymäaikaa, 

jonka on arveltu olevan vuodelta 98 

- siis 1898. 

Tämän ohella Kimmo Rousku on 

esityksissään kertonut olevansa 

yksisarvinen. 

Samoin darkwebin puolella liikkuu 

videomateriaalia, jossa Rousku 

vangitsee ja pitää vankina muita 

yksisarvisia sekä eräs huhu kertoo, 

että hän myös söisi niitä 

aamiaiseksi.

Disinformaatio

- tietoisesti levitetty valheellinen uutinen

Misinformaatio

– ne henkilöt, jotka uskovat ja edelleen 

jakavat tätä virheellistä tietoa –

”hyödyllinen hölmö”

Malinformaatio

– levitetään tahallaan mahdollisimman 

vahingollista, osin oikeaa tietoa, jota 

voidaan sopivasti rikastaa 
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Vaikuttaminen on kokonaisvaltaista ja kohdistuu kaikkeen

- Disinformaatio

- Misinformaatio

- Malinformaatio

Hybridivaikuttaminen

Kybervaikuttaminen

Informaatiovaikuttaminen

Ja myös organisaatioihin,

koko yhteiskuntaan!



Lisää luettavaa ja 

tukimateriaalia

Seuraavat sivut olen jättänyt tietoisesti erikseen niistä 
kiinnostuneiden luettavaksi!

Lisäluettavaa
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https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/af9e508d-00c6-4c2f-b421-2bbf7af33c18
https://www.reuters.com/world/europe/estonia-says-it-repelled-major-cyber-attack-after-removing-soviet-monuments-2022-08-18/
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https://www.verkkouutiset.fi/a/venajan-hakkerit-iskivat-viron-suosituimmille-uutissivustoille/#985403d2


Tietoturvan muistilista

Lisäluettavaa
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Toimi tietoturvallisesti
• käytä haittaohjelmien torjuntaohjelmaa, usein esimerkiksi Windows-tietokoneen oma 

suojaus riittää. Myös älylaitteisiin on saatavilla sekä maksuttomia ja maksullisia ohjelmistoja. 
• ota käyttöön laitteiden ja ohjelmistojen automaattiset päivitykset. 
• varmista, että tietokoneesi ja älylaitteesi lukittuvat automaattisesti, jos et käytä niitä, 

esimerkiksi viiteen minuuttiin. 
• vaihda kotona olevien digilaitteiden oletussalasanat. Vaihda etenkin internet-yhteyden 

nettireitittimen salasana. 
• suosi salasanojen sijaan pidempiä salalauseita. Käytä jokaisessa palvelussa aina eri 

salasanaa. Harkitse salasanan hallintaohjelman käyttöönottoa. 
Kyberturvallisuuskeskus: Neuvoja salasanan hallintasovelluksen käyttöönottoon | 
Kyberturvallisuuskeskus 

• ota kaksi- tai monivaiheinen tunnistus (MFA) käyttöön niissä palveluissa, joissa se on 
mahdollista. Katso esimerkki some-palveluiden osalta: Kaksivaiheinen tunnistautuminen 
sosiaalisessa mediassa (lmsomeco.fi). 

• käytä turvallisia pikaviestimiä – suositeltavin on Signal-sovellus. Lisätietoja tässä YLE:n 
artikkelissa: Selvitimme suosituimpien viestisovellusten erot – Onko Whatsappille, 
Telegramille ja Signalille vaihtoehtoja? (yle.fi) 
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Toimi tietoturvallisesti
• älä avaa epäilyttäviä linkkejä tai liitetiedostoja. Voit tarkistaa liitetiedoston tai www-

osoitteen turvallisuuden https://virustotal.com palvelulla. HUOM! ÄLÄ lähetä palveluun 
työtehtäviin liittyviä tai henkilötietoja sisältäviä tiedostoja tarkistettavaksi. 

• älä liity älylaitteita epämääräisiin, täysin tuntemattomiin langattomiin verkkoihin. 
• älä luovuta henkilötietojasi harkitsemattomasti. Ennen kuin jaat sosiaalisessa mediassa 

tietoja itsestäsi tai perheestäsi, muista, että tiedot voivat olla luettavissa avoimesti 
kymmenienkin vuosien päästä. Muista kysyä lupa tietojen julkaisemiseen! 

• Harkitse keitä henkilöitä hyväksyt sosiaalisen median verkostoihisi ja mieti, mitä tietoja 
verkostoissasi olevat henkilöt pääsevät näkemään. 

• kysy ja pyydä apua, jos et ole jostain asiasta varma, esimerkiksi perheenjäseneltä, osaavalta 
kaverilta, googlettamalla tai työpaikalla IT-tuesta tai tietoturvasta vastaavalta. 

• jos teet virheen työtehtäviin liittyen, ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti työpaikan IT-
tukeen tai lähiesihenkilöllesi. 

• jos tulet huijatuksi eli joudut rikoksen kohteeksi ja olet menettämässä rahaa, ota heti 
yhteys pankkiin tai pankki- luottokortin myöntäneeseen yritykseen puhelimitse riippumatta 
vuorokauden ajasta. Tee myöhemmin rikosilmoitus Poliisille. 

• suhtaudu kaikkeen lukemaasi tietoon kriittisesti. Vahvista tiedon aitous ennen kuin jaat 
sitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

• seuraa viranomaistiedotteita. Asenna 112-sovellus älylaitteisiin. Lisätietoa: 112 Suomi - 
mobiilisovellus turvanasi - Hätäkeskuslaitos. 

• noudata työtehtävissä työnantajan antamaa tietoturva-ohjeistusta. 
• keskustelethan näistä asioita perhepiirissä, lähisukulaisten ja kavereiden kanssa, etenkin 

kun huomaat jotain sellaista, joka muidenkin pitäisi tunnistaa. 



Talven varalle - #koti- ja 

digivara

Lisäluettavaa
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Varaudu talveen - Digivara

#Digivara tarkoittaa tässä sellaisia asioita, joiden avulla voit yrittää parantaa kotona ja vapaa-ajalla kykyäsi 
toimia digimaailmaan liittyvissä häiriötilanteissa, jos esimerkiksi sähkönjakelu keskeytyy tai internet-verkko 
ei toimi normaalisti. 

• kirjaa tärkeimmät yhteystietosi myös paperille. 
• hanki FM- eli ula-aaltoalueen sisältävä patteriradio (tai kammella ladattava tai aurinkokennoilla 

toimiva). 
• muista että, jokaisessa autossa on myös FM- eli ula-radio. Se toimii niin kauan kuin auton akussa on 

virtaa tai moottorin käyttämiseksi on saatavilla polttoainetta. 
• varmuuskopioi kotona olevat tietosi pilvipalveluun, kotikoneelle ja hallussasi olevalle ulkoiselle USB-

muistille. Saat tietosi käyttöön, vaikka internet ei toimisi. 
• ota käyttöön vaihtoehtoinen vahva tunnistautumistapa. Se voi olla esimerkiksi mobiilivarmenne 

pankkitunnistautumisen lisäksi tai toisen pankin tarjoama tunnistautuminen. Voit pyytää vaikkapa 
perheenjäsentä tekemään maksun, jos hänen pankkiyhteys toimii normaalisti. Voit käyttää vahvaan 
tunnistautumiseen myös toimikorttia, jos sinulla on toimikortin lukija. 

• tarkista, onko tietokoneen mahdollista uudelleenasennusta varten käyttöjärjestelmän ja tärkeimpien 
ohjelmien asennustiedostot kotona saatavilla (ladatut asennustiedostot, dvd-asennusmedia tms). 

• lataa digiviihdettä valmiiksi käytettäväksi ilman nettiyhteyttä tai varmista, että kotoasi löytyy muuta 
viihdykettä, kuten kirjoja tai lautapelejä (oma suosikki: Scrabble-sanapeli, löytyy myös Appseina). 
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Varaudu talveen - Digivara

• lataa karttaohjelmista älylaitteelle offline-versiot tai erillinen offline-käytön mahdollistava 
karttaohjelma. Esimerkiksi Goole Maps-ohjelmalla voit toimia näin: Alueiden lataaminen ja offline-
tilassa navigointi - Android - Maps Ohjeet (google.com) tai lataa Maanmittauslaitoksen Ilmainen 
maastokartta Androidille ja Garminille (hylly.org) 

• tallenna tärkeimpien palveluiden ip-osoitteet. Näin saat palvelut käyttöön myös Internetin 
käyttämän dns-nimipalvelun häiriintyessä (esimerkiksi Google-hakupalvelu löytyy 
http://142.250.191.35). Saat ip-osoitteen selville https://www.nslookup.io/ ja syöttämällä 
nettiosoitteen sivun yläreunaan. 

• hanki varavirtalähde (power bank), jolla voit ladata älylaitteitasi ja muita usb-latauskaapelilla 
ladattavia laitteita. Huomaa, että voit ladata näitä laitteita myös autossasi. 

• kriittisiin 230 V -vaihtovirtaa (AC) käyttäviin laitteisiin on saatavilla varavoimalähteitä, mutta ne ovat 
kalliita, eikä niiden tarjoama käyttöaika ole kovin pitkä. 

• edellä mainittuihin varavirta- ja voimalähteisiin on usein mahdollista lisätä myös 
aurinkokenno niiden akkujen lataamiseksi. 

• hanki paristokäyttöisiin laitteisiin varaparistoja tai ympäristöystävällisempiä ladattavia akkuja. 
• hanki usb-liitäntää käyttävä akkulaturi ladattaville akuille. Saatavilla on myös laitteita, jotka 

hyödyntävät aurinkokennoja latauksessa. Ne ovat parhaiten hyödynnettävissä Suomessa keväästä 
syksyyn auringon paistaessa. 
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Varaudu talveen - Digivara

• osassa autoja on 12 V usb-latauksen mahdollisuuden lisäksi 230 V 
virtapistoke. Useimmissa sähköautoissa on myös 230 V virtapistoke, joka voi antaa virtaa 
pidemmäksikin ajaksi, riippuen sähköauton akkukapasiteetista ja akun latausasteesta. 

• mieti, kannattaako hankkia varalle jonkun muun kuin nyt käytössäsi olevan kännykkäoperaattorin 
liittymä, esimerkiksi prepaid. Kuinka monen eri operaattorin liittymiä kotitaloudessasi on? 
Häiriötilanteessa operaattoreiden toiminnassa saattaa olla eroja. 

• huomaa, että Suomessa hätäpuhelut välittyvät hätänumeroon 112 minkä tahansa toimivan 
kännykkäoperaattorin kautta! Jos siis oman kännykkäoperaattorisi puhelinverkko ei toimi, 
hätäpuhelu yhdistyy toisen operaattorin verkon kautta hätäkeskukseen.  

• voit jakaa internet-yhteyttä data-yhteydellä varustetusta älylaitteesta muihin älylaitteisiin, 
esimerkiksi älypuhelimesta tai tabletista. Kytke yhteyden jakava laite tällöin laturiin, koska internet-
yhteyden jakaminen kuluttaa jakavan laitteen virtaa normaalia enemmän virtaa ja kuluttaa laitteen 
akkua nopeammin. 

• jos puhelimen tai tabletin käyttämä 5G- tai 4G-verkko kuormittuu, hidastelee tai lakkaa toimimasta, 
vaihda puhelimen asetuksista 3G-verkkoyhteys. Se on hitaampi, mutta saattaa kuitenkin toimia. 

• vaikka matkapuhelinverkon internet-yhteys ei toimisi, puhelinten sms-tekstiviestit saattavat 
kuitenkin välittyä vastaanottajille. 
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Digivaran ohella kotivara!
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• Sähkökatkokartta 

(sahkokatkokartta.fi)
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https://sahkokatkokartta.fi/#/nyt


• Tiedäthän, millainen käytössäsi oleva sähkösopimus on?

• Onhan kaikki perinteiset lamput, halogeenit korvattu led-
lampuilla?

• Mittaan eri laitteiden sähkönkulutuksen tietääkseni, kuinka 
paljon laite oikeasti kuluttaa

• Paikallistan ikkunoiden, ovien yms tiivisteistä mahdolliset 
vuotokohdat ja korjaan ne

• Vaikka en käytä pörssisähköä, pyrin ajastamaan ne laitteet ja 
toiminnot tapahtuvaksi yöaikaan, jotka eivät ole aikakriittisiä
‒ Siirretään päiväajan kulutusta yöhön
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Omat vinkit



• Lämpimän veden kulutuksella voi olla suuri merkitys

‒ esimerkiksi veden keittäminen mikroaaltouunilla

• Lattialämmitys voi olla varsinainen energiasyöppö

• Jos jokin laite tuottaa selvästi lämpöä, kuluttaa se 

kohtalaisesti sähköä

‒ Toisaalta, myös lämmittää 

• Laitteet kuluttavat myös valmiustilassa aina vähän 

(sähköä)

• Kun poistun asunnosta, lämpötilan oleellinen laskeminen
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Omat vinkit


