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Moin asiakkaat käyttävät puolet enemmän dataa kuin suomalaiset mobiilikäyttäjät 
keskimäärin – datan superkäyttäjät ovat kodin WLAN-tukiasemia 
 

Viestintävirasto julkisti uusia tilastoja mobiililaajakaistan käytöstä Suomessa. Tilastojen mukaan 
matkapuhelinverkon laajakaistaliittymien määrä oli kasvanut ja matkapuhelinverkoissa siirretyn 
tiedon määrä oli 8,4 gigatavua per tiedonsiirron sisältävä liittymä. Vastaavasti uuden suomalaisen 
mobiilioperaattori Moin asiakkaat käyttävät keskimäärin yli 12 gigaa dataa liittymää kohden.  

 
– Moin asiakkaat käyttävät siis 50 prosenttia enemmän dataa liittymää kohden kuin suomalaiset 
keskimäärin ja Moin asiakkaiden tiedonsiirrosta jo 90 prosenttia kulkee 4G verkossa, Moin 
toimitusjohtaja Petri Lahtinen kommentoi. 

 
Moi Mobiilin liittymistä noin 10 prosenttia on WLAN -tukiasema käytössä. Näiden liittymien 
käyttämä datan määrän keskiarvo on jopa 80 gigatavua kuukaudessa. 

 
– Suomalaisten datan superkäyttö on kodin WLAN -tukiasemissa ja tuntuu, että meillä on korvattu 
poikkeuksellisen paljon kiinteitä laajakaistayhteyksiä mobiiliyhteyksillä. Suomalainen 
mobiiliteknologia on tehnyt tämän mahdolliseksi, ja meidän pitäisi olla ylpeitä siitä ja omalta 
osaltamme tukea suomalaista teknologiaa ja innovaatioita, Petri Lahtinen kommentoi. 

 
Viestintäviraston julkistamien tilastojen mukaan laajakaistaliittymien yleinen trendi on ollut se, että 
hitaampia yhteyksiä on korvattu nopeammilla yhteyksillä. Tammi–kesäkuun aikana vähintään 100 
Mbit/s-liittymien määrä matkapuhelinverkoissa on kasvanut 17 prosenttia. Moi Mobiili on ollut 
edistämässä tätä kasvua toukokuusta 2016 alkaen, tarjoamalla 4G LTE liittymiä kuuden euron 
kuukausimaksulla. 

 
Taustaa:  

Viestintäviraston/Ficoran mukaan Suomalaiset ovat maailman ahkerimpia mobiilidatan käyttäjiä. 
Muutamia faktoja Moi:n asiakkaiden datan käytöstä: 
1. Yli 90 % (93,3 % tarkalleen) kaikesta verkossa kulkevasta datasta käytetään 4G-laitteella 
2.  Moin asiakkaiden keskikäyttö oli syyskuussa 12 GB/kk/simmi (vrt. koko maan keskiarvo) 
3. WLAN-tukiasemaan liitettyjen simmien keskikäyttö on kymmenkertainen keskiarvoon 

verrattuna (79GB/kk vs. 6,4GB/kk älypuhelinkäyttäjät) 
4. Myös puhelinkäyttäjissä erottuu selvä heavy user -segmentti (10 % käyttää 75 % datasta) 
5. IPhone käyttäjät ovat hiukan ahkerampia datan käyttäjiä verrattuna Android-käyttäjiin 

 
Lisätiedot: 
 

CEO Petri Lahtinen  
045 787 04 727 
www.moimobiili.fi 
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Moi Mobiili 
 

Moi on uusi suomalainen palveluoperaattori, joka toimii DNA:n mobiiliverkossa. Moin taustalla 
oleva yhtiö perustettiin viime keväänä ja liittymien myynti alkoi toukokuussa 2016. Yrityksen 
moderni palvelualusta on luotu asiakaslähtöisen toimintamallin varmistamiseksi. Moi käyttää 
digitaalisia ja modulaarisia teknologiaratkaisuja. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


