
Teksti: Riikka Hollo

Mikä kännykkä 
koululaiselle?

Lomia seuraa paluu kouluun, mihin voidaan tarvita uusi  
puhelin. Testasimme 11 lapselle sopivaa älypuhelinta, 
jotta hankinnan voisi tehdä silloin kun vielä on aikaa.

Nokia Lumia 520
Yleisvaikutelma: Hieman 
liian kulmikas lapsen käteen. 
Kiva punainen väri!

Kenelle: Nuorelle, joka osaa 
käyttää Windows-käyttöjärjes-
telmää. Lumia-puhelimet ovat 
hieman liian monimutkaisia pik-
kulasten käyttöön.

Käyttömukavuus: Kömpelö 
käytössä. Vaatii Windowsin hallitsemisen, että 
saa puhelimen käytöstä parhaat hyödyt irti. 
Androidia ja Applea suppeampi sovelluskauppa. 

Plussat ja miinukset: Plussaa pirteän 
punaisesta väristä ja lisämuistikorttipaikasta. 
Miinusta insinöörimäisestä käyttöjärjestelmästä 
ja hitaudesta. Miinusta myös hankalasta taka-
kannen irrottamisesta ja sim-kortin kiinnittämi-
sestä.

Käyttöjärjestelmä: Windows Phone 8

Hinta: 2,74 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
98,64 €. Käteishinta 99,00 €

Samsung Galaxy 
Trend Plus
Yleisvaikutelma: Tyylikäs 
ja kivasti muotoiltu. Vaikuttaa 
kiinnostavalta. Tuntuu kädessä 
kuitenkin hieman lelumaiselta.

Kenelle: Ala-koululaiselle. Peli-
käyttöön. 

Käyttömukavuus: Sujuva käyttöjärjestelmä. 

Helpot ja nopeat toiminnot. Keveytensä ansiosta 
kulkee kätevästi vaikka housun taskussa. Hyvä ja 
kirkas näyttö. Jumittelee ja hidastelee välillä.

Plussat ja miinukset: Plussaa Samsungille 
tyypillisestä käyttömukavuudesta ja lisämuis-
tikorttipaikasta. Miinusta samankaltaisuudesta 
muiden Samsungien kanssa. Malleja on niin 
monta, että oikean löytyminen on haasteellista. 

Käyttöjärjestelmä: Android 4.2

Hinta: 2,74 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
98,64 €. Käteishinta 99,00 €

ZTE Blade III
Yleisvaikutelma: Siisti perus-
puhelin. Tuntuu tukevalta kädessä. 
Ensivaikutelmasta on vaikea sanoa, 
onko puhelin kallis vai edullinen.

Kenelle: Sopii edukkaana perus-
puhelimena hyvin ensimmäiseksi 
kosketusnäyttöpuhelimeksi esi-
merkiksi eka-tokaluokkalaiselle. 

Käyttömukavuus: Varsin 
helppo käyttää, mutta kuumenee ikävästi eri-
tyisesti pelikäytössä. Lähes kahden vuoden ikä 
näkyy pahana jumitteluna ja vanhana käyttöjär-
jestelmänä. 

Plussat ja miinukset: Plussaa edullisesta 
hinnasta. Miinusta hidastelusta ja vanhasta 
käyttöjärjestelmästä, johon ei saa päivitystä.

Käyttöjärjestelmä: Android 4.0

Hinta: 2,46 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
88,56 €. Käteishinta 89,00 €

Edulliset perusmallit (alle 100 €)



Käyttöjärjestelmä tutuksi: Google Android
Android on puhelimen virittelijän unelma, sillä puhelimensa toimintoja voi muokata hyvin va-
paasti. Vapauden kääntöpuolelta löytyy kuitenkin haittaohjelmien riski, minkä vuoksi laite on 
syytä suojata tietoturvaohjelmalla. Päivitysten saatavuus on myös Androidin selvä heikkous, 
sillä yksikään testin puhelimista ei käyttänyt tuoreinta ohjelmistoversiota. Sovellustarjonta 
on iOS:n tavoin erinomainen.

Nokia Lumia 630
Yleisvaikutelma: Hyvä 
muotoilu hivelee silmää, mutta 
osaako lapsi arvostaa sitä? Pir-
teä, oranssi väri!

Kenelle: Tytölle, joka ihastuu 
kuoren ihanaan väriin.

Käyttömukavuus: Toimii 
kuten muutkin Lumiat. Jos ei 
ole aiemmin käyttänyt Nokia 
Lumiaa, vaatii aluksi opettelua. 

Ei suorituskykyetua 520-malliin.

Plussat ja miinukset: Plussaa hyvästä muo-
toilusta, väristä ja uudesta käyttöjärjestelmästä. 
Miinusta ohjelmiston kömpelyydestä ja sup-
peasta sovellusvalikoimasta. Miinusta myös han-
kalasta takakannen irrottamisesta ja sim-kortin 
kiinnittämisestä.

Käyttöjärjestelmä: Windows Phone 8.1

Hinta: 3,86 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
138,96 €. Käteishinta 139,00 €

Samsung Ga-
laxy Ace 3 4G

Yleisvaikutelma: Lä-
hes samanlainen kuin Trend 

Plus, mutta testipuhelin on musta. 
Tuntuu kädessä jo aavistuksen laaduk-

kaammalta, painavammalta, tukevammalta.

Kenelle: Yläaste-ikäiselle nuorelle.

Käyttömukavuus: Helppokäyttöinen. Jos 
käyttää Samsungin muitakin laitteita, kommu-
nikointi sujuu eri laitteiden välillä. Android Goo-

gle Play -kauppa toimii tässä kuten muissakin 
Samsung-puhelimissa. 

Plussat ja miinukset: Plussaa suuresta näy-
töstä, käteen sopivuudesta ja lisämuistikortti-
paikasta. Miinusta samankaltaisuudesta muiden 
Samsung-puhelinten kanssa. Miten erottaa liian 
samankaltaisia laitteita toisistaan? 

Käyttöjärjestelmä: Android 4.2

Hinta: 4,68 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
168,48 €. Käteishinta 169,00 €

Samsung Galaxy 
Xcover 2

Yleisvaikutelma: Onpas 
painava puhelin! Testin ainut 

vettä ja kolhuja pelkäämätön 
puhelin, mikä selittää rakenteen.

Kenelle: Liikkuvaiselle, aktiivi-
selle ja varomattomalle lapselle. 

Antaa pientä mielenrauhaa myös 
puhelimen ostavalle aikuiselle.

Käyttömukavuus: Puhelin kestää vettä ja 
koviakin iskuja. Painonsa takia hieman kömpelö 
käyttää, mikä on kestävyyden kääntöpuoli. Suo-
rituskyky ei häikäise, jumittelee välillä.

Plussat ja miinukset: Plussaa iskun- ja rois-
keenkestävyydestä. Miinusta painosta, karusta 
ulkoasusta ja vanhahkosta käyttöjärjestelmästä.

Käyttöjärjestelmä: Android 4.1

Hinta: 5,50 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
198,00 €. Käteishinta 199,00 €

Keskihintaiset (alle 100-200 €)



Apple iPhone 4S
Yleisvaikutelma: Tyylikäs, 
näyttävä ja käteen sopiva. 
Tuttua Apple-muotoilua.

Kenelle: Yläaste- tai lu-
kioikäiselle. Aikuiselle. Macia 
muutenkin käyttävälle. Ei var-
sinaisesti pikkulapsen puhelin. 

Käyttömukavuus: Huip-
pumukava käyttää. Selvästi 
joukon paras kamera. Kattava 

tuotetuki ja uusin käyttöjärjestelmä aina saata-
vissa.

Plussat ja miinukset: Plussaa Applelle tyy-
pillisestä hyvästä toimivuudesta ja siitä, että 
puhelin kommunikoi hyvin muiden Apple-laittei-
den kanssa. Miinusta molemminpuolisesta lasi-
pinnasta, joka lisää rikkoutumisriskiä. Miinusta 
myös siitä, ettei akkua voi vaihtaa itse.

Käyttöjärjestelmä: iOS 7

Hinta: 8,86 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
318,96 €. Käteishinta 319,00 €

Huawei  
Ascend G6 4G
Yleisvaikutelma: Tyylikäs 
myyntipakkaus houkuttaa 
avaamaan. Ulkonäöltään hyvin 
paljon samantyyppinen kuin 
valkoinen iPhone, mutta lelu-
maisen kevyt.

Kenelle: Koululaiselle, noin 
8-ikävuodesta ylöspäin. Testis-
sä juuri 8-vuotiaan suosikki!

Käyttömukavuus: Helppokäyttöinen ja  
näppärä. Kamera ei kovinkaan hyvä. Minimuisti-
korttipaikka mahdollistaa lisämuistin käytön.

Plussat ja miinukset: Plussaa tyylikkyydes-
tä ja edullisesta hinnasta. Miinusta lelumaisesta 
tuntumasta ja näytön himmeydestä. Muita uu-
dempi Android-käyttöjärjestelmän versio.

Käyttöjärjestelmä: Android 4.3

Hinta: 5,50 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
198,00 €. Käteishinta 199,00 €

Samsung  
Galaxy S4 Mini

Yleisvaikutelma: 
Lähes samannäköinen kuin 

muutkin testin Samsungit. 
Hauska takakuori! Tyylikäs ja 

houkutteleva myyntipakkaustaan 
myöten. 

Kenelle: Opiskelijalle. Sopii tyylikkään 
muotoilunsa ja näyttävän ulkoasunsa puolesta 
myös aikuiselle. Ei varsinaisesti profiloidu pel-
kästään lapsen puhelimeksi. 

Käyttömukavuus: Ilo käyttää, sujuva käyttö-
järjestelmä. Hyvä kamera! Nimestä huolimatta ei 
teknisesti yhtä etevä kuin isoveli S4.

Plussat ja miinukset: Plussaa tyylikkäästä 
ulkonäöstä ja lisämuistikorttipaikasta. Miinus-
ta liiallisesta samankaltaisuudesta muiden 
Samsung-puhelinten kesken. 

Käyttöjärjestelmä: Android 4.2

Hinta: 6,90 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
248,40 €. Käteishinta 249,00 €

Tyylikkäät (yli 200 €)

Käyttöjärjestelmä tutuksi: Apple iOS
iOS on kolmesta vaihtoehdosta helpoin lähestyä ja opetella. Kaikki toiminnot ja 
suomenkielinen käännös ovat hyvin viimeisteltyjä. Sovellustarjonta on erinomainen, 
eikä iPhone-käyttäjän tarvitse murehtia haittaohjelmista lainkaan. Yksi Applen tärkeä 
etu löytyy myös pitkästä päivitystuesta, sillä testatussa 4S-mallissa hyödynnetään 
uusinta  



Nokia Lumia 1320
Yleisvaikutelma: Jätti-
mäinen näyttö, ihan kuin mi-
nitabletti. Lapsen käsissä val-
taisa laite, sillä käyttö yhdellä 
kädellä vaikeaa aikuisellekin.

Kenelle: Paljon pelaavalle 
lapselle tai nuorelle, joka ar-
vostaa puhelimessa suurta 
näyttöä. Tokaluokkalaisen 
suosikki!

Käyttömukavuus: Puhe-
limena hieman hankala kokonsa takia, mutta 
peli- ja muussa nettikäytössä loistava. Lisämuis-
tikorttipaikka.

Plussat ja miinukset: Plussaa suuresta näy-
töstä. Miinusta siitä, että luiskahtaa kaarevien 
muotojensa takia helposti erityisesti lapsen pie-
nestä kädestä. Miinusta hankalasta takakannen 
irrottamisesta ja sim-kortin kiinnittämisestä.

Käyttöjärjestelmä: Windows Phone 8  
ja Lumia Black

Hinta: 7,74 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
278,64 €. Käteishinta 279,00 €

Nokia 301
Yleisvaikutelma: Hyvä 
peruspuhelin, ensipuhelin. 
Ei varsinaisesti älypuhelin. 
Kosketusnäytön puuttuessa 
ohjataan perinteiseen tapaan 
näppäinten avulla.

Kenelle: Ensipuhelimeksi 
lapselle, esim. esikoulusta/
ekaluokalta lähtien.

Käyttömukavuus: Erittäin 
helppokäyttöinen. Hyvä akun 
kesto verrattuna kosketus-

näyttö/älypuhelimiin. Lisämuistikorttipaikka. 

Plussat ja miinukset: Plussaa akun kestos-
ta. Miinusta hieman vanhanaikaisesta ulkonä-
östä. Vähän vanhemmat lapset eivät varmasti 
hyväksy, sillä kunnon pelit puuttuvat.

Käyttöjärjestelmä: Nokia Series 40

Hinta: 1,62 €/kk (36 kk), kokonaishinta 
58,32 €. Käteishinta 59 €

Erikoisuudet

Käyttöjärjestelmä tutuksi: Microsoft Windows Phone
Windows Phone on kahta kilpailijaansa tuoreempi tapaus, mikä näkyy sekä tiettyjen toimin-
nallisuuksien puutteena että suppeampana sovellustarjontana. Varsinkin uudet suosikkipelit 
julkaistaan useimmiten Windows-puhelimille kauan myöhässä. Ohjelmiston käyttölogiikkaa 
poikkeaa selvästi iPhonesta ja Androidista, joten siirtyjälle edessä on paljon opettelua. iOS:n 
tavoin Windows Phone on vapaa haittaohjelmista.


