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Ericsson: Yli 2,6 miljardia 5G-liittymää vuonna 
2025 
Ericsson Mobility Report -tutkimuksen mukaan maailmassa on vuoden 2025 loppuun mennessä yli 2,6 
miljardia 5G-liittymää. 

Telekommunikaatiojärjestelmien valmistaja Ericssonin kaksi kertaa vuodessa julkaistava Ericsson 
Mobility Report ennustaa, että vuoden 2025 loppuun mennessä 5G-verkko kattaa jopa 65 prosenttia 
maailman väestöstä ja 5G-liittymien määrä kasvaa yli 2,6 miljardin. Raportin mukaan 45 prosenttia 
maailman dataliikenteestä tapahtuu tuolloin 5G-verkossa. 
 
Älypuhelimen käyttäjien kautta maailman ennustetaan kuluttavan vuonna 2025 keskimäärin 24 
gigatavua dataa kuukaudessa. Nyt vastaava luku on 7,2 gigatavua. Datan käytön kasvu johtuu 
videoiden kulutuksen lisääntymisestä ja uusista palveluista, kuten VR-striimauksesta. 7,2 gigatavulla 
kuukaudessa on mahdollista striimata päivittäin 21 minuuttia teräväpiirtovideota (1280 x 720), kun 
taas 24 gigatavulla voi striimata päivittäin jopa 30 minuuttia teräväpiirtovideota ja kuusi minuuttia 
VR-videota. 

Matkapuhelinten IoT-yhteyksien määrän puolestaan arvioidaan kasvavan kuluvan vuoden lopun 1,3 
miljardista 5 miljardiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Matkapuhelinten IoT-yhteyksistä yli puolet 
(52 %) hyödyntää tuolloin uusia NB-IoT- eli Narrowband IoT- tai Cat-M-teknologioita. 

 

Pohjois-Amerikka ja Aasia ovat 5G:n edelläkävijöitä, kehitys nopeaa myös Suomessa 

5G-verkko on otettu tänä vuonna käyttöön Aasiassa, Australiassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Pohjois-
Amerikassa. Ericsson ennustaa 5G:n omaksuttavan nopeimmin Pohjois-Amerikassa, missä 
matkapuhelinliittymistä 74 prosentin arvioidaan käyttävän 5G:tä vuoden 2025 loppuun mennessä. 
Koillis-Aasiassa 5G-liittymien ennustetaan kattavan 56 prosenttia markkinasta, kun taas Euroopassa 
vastaava luku jää 55 prosenttiin. Suomessa kehitys on kuitenkin poikkeuksellisen vauhdikasta: 

”Julkaisemamme raportin mukaan 5G-verkkojen käyttöönotto näyttää etenevän nopeammin kuin 
aikanaan 4G:n. Suomessa kehitystä on ilo katsoa, sillä meillä mobiililiittymien osuus 
laajakaistaliittymistä on poikkeuksellisen suuri. Mobiiliverkoissa liikkuvan datan määrä on meillä 
aivan omaa luokkaansa: OECD:n julkaiseman tilaston mukaan tilastoa johtavassa Suomessa 
mobiilidataa käytetään liittymää kohti yli nelinkertainen määrä verrattuna OECD-maiden 
keskiarvoon. Onkin yhteiskuntamme digitalisaation kannalta kriittistä, että 5G-verkot saadaan 
kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön ripeällä aikataululla”, sanoo Anssi Kulju, Suomen 
Ericssonin vt. toimitusjohtaja. 
 

Lataa koko raportti täältä. 
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Ericsson 

Ericssonin avulla viestintäpalveluiden tarjoajat voivat ottaa täyden hyödyn rakennetuista 
verkkoyhteyksistä. Yrityksen tarjonta on suunniteltu tukemaan asiakkaidensa digitalisaatiota, 
lisäämään tehokkuutta sekä kehittämään uusia tulonlähteitä. Valikoima kattaa verkkoratkaisut, 
digitaaliset palvelut, palvelunhallintaratkaisut sekä kasvuvaiheessa olevan 
liiketoiminnan. Panostamalla innovaatioihin Ericsson on mahdollistanut puhelin- ja mobiiliyhteyksien 
hyödyt miljardeille ihmisille ympäri maailman. Ericsson on listattu sekä Tukholman että New Yorkin 
Nasdaq-pörssissä.  

www.ericsson.com 

Ericssonin uutishuone: www.ericsson.com/press 

Tilaa Ericssonin lehdistötiedotteet täältä. 

www.twitter.com/ericsson 
www.facebook.com/ericsson 
www.linkedin.com/company/ericsson 
www.youtube.com/ericsson 

 


