
Sosiaalisen median uhat yksittäisille käyttäjille
              ̶ yliopisto-�  yliopisto-opiskelijan näkökulma

   Oulun yliopisto
   Tietojenkäsittelytieteiden laitos
   Pro gradu -tutkielma
   Matias Patosalmi
   19.05.2014



2

Tiivistelmä

Sosiaalisen  median  palvelut  kuten  Facebook,  Twitter  ja  MySpace  ovat  Internetin 
käytetyimpiä  palveluita.  Eri  ihmiset  kaikkialla  maailmassa  hyödyntävät  sosiaalista 
mediaa  töissä,  koulussa  ja  vapaa-ajalla.  Valitettavasti  sosiaalisen  median  palveluita 
voidaan  myös  käyttää  rikollisiin  tarkoituksiin  samoin  kuin  Internetiä  yleensä. 
Palveluiden  käyttäjät  voivat  kohdata  palveluissa  uhkia,  joista  voi  olla  heille  haittaa 
usealla tavalla. Käyttäjien tietoisuus näistä ongelmista vaihtelee. Kotikäyttäjillä on usein 
vähemmän  tietoa  näistä  ongelmista  kuin  sellaisilla  käyttäjillä,  jotka  ovat  saaneet 
opastusta  näihin  ongelmiin.  Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää  se,  mitä  uhkia 
yliopisto-opiskelija voi kohdata sosiaalisessa mediassa ja miten he suhtautuvat näihin 
uhkiin  ja  turvallisuuteen  sosiaalisessa  mediassa.  Lisäksi  tarkoituksena  oli  selvittää 
luottamuksen merkitys sosiaalisen median turvallisuudelle sekä vastuunjakamista ennen 
ongelmia  tai  kun  ongelmia  ilmenee.  Tutkimusmenetelmänä  tutkimuksessa  käytettiin 
laadullisen tutkimuksen haastatteluja. Haastateltavina olivat Oulun yliopiston opiskelijat 
ja haastattelut suoritettiin Oulun yliopiston alueella. Tutkimuksen perusteella havaittiin, 
että suurin osa opiskelijoista piti sosiaalisessa mediassa tärkeämpänä turvallisuutta kuin 
käytettävyyttä.  Kuitenkin  suurin  osa  haluaisi  niiden  välille  tasapainon.  Esitetyt 
sosiaalisen median uhat olivat opiskelijoille tuttuja, mutta kokemukset niistä vaihtelivat. 
Merkittävimmät uhat opiskelijoille olivat haittaohjelmat ja identiteettivarkaus. Samalla 
havaittiin, että kokemus sosiaalisen median uhista on tärkeä käyttäjien suhtautumiseen 
ongelmiin.  Opiskelijoiden  kokemus  uhista  vaikutti  siihen,  miten  he  suhtautuivat 
sosiaalisen  median  turvallisuuden  tärkeyteen  sekä  siihen,  miten  he  hyödyntävät 
tietokoneen  turvallisuusominaisuuksia.  Toiseen  käyttäjään  opiskelijat  luottivat 
sosiaalisessa mediassa enemmän, jos henkilö oli tuttu fyysisestä maailmasta tai hänestä 
oli tarpeeksi tietoa palvelussa. Vastuun uhkien ehkäisemisessä sosiaalisessa mediassa oli 
opiskelijoiden  mielestä  sekä  käyttäjällä  että  palveluntarjoajalla.  Palveluntarjoajan 
tehtävä  on  valvoa  palvelua  ja  reagoida  ongelmiin  ja  käyttäjän  tehtävä  on  käyttää 
palvelua turvallisesti ja raportoida ongelmista. Uhan toteutuessa sosiaalisessa mediassa 
vastuu  on  palveluntarjoajalla,  jos  hän  tiesi  mahdollisista  ongelmista  ja  ei  reagoinut 
ongelmiin.  Tutkimus  osoittaa  sen,  että  palveluntarjoajan  olisi  tärkeää  kehittää 
palvelunsa  turvallisuutta,  mutta  samalla  varmistaa,  ettei  käytettävyys  heikkene. 
Tutkimus myös osoittaa, ettei tieto mahdollisista ongelmista ole ainoa ratkaiseva tekijä 
vaan kokemuksella on tärkeä rooli. Luottamus on myös alue, jota pitäisi tutkia lisää. 
Lisäksi  palveluntarjoajaa  ei  pitäisi  yksin  pitää  vastuussa mahdollisista  ongelmista  ja 
niiden  ehkäisystä  vaan  tärkeintä  on  käyttäjän  ja  palveluntarjoajan  välinen 
kommunikaatio  ja  yhteistyö  palvelun  turvallisuuden  varmistamisessa.  Lisäksi 
tutkimuksen aikana luotua sosiaalisen median uhkamallia voidaan käyttää sosiaalisen 
median uhkien ja niihin vaikuttavien tekijöiden tarkkailussa.

Avainsanat
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Alkusanat

Valitsin tutkimuksen aiheen, koska olen itse yliopisto-opiskelija ja olen itse kokenut 
sosiaalisessa mediassa ongelmia. Lisäksi sosiaalista mediaa hyödynnetään laajasti, joten 
mahdollisia uhreja on paljon. Haluan myös kiittää tutkimuksen toteutuksessa auttaneita 
henkilöitä. He ovat tutkielman ohjaaja yliopistonlehtori Raija Halonen sekä tutkielman 
opponoija yliopistotutkija Tero Vartiainen. Lisäksi haluan kiittää perhettäni heidän 
antamasta tuestaan.
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1.  Johdanto

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää,  millaisia  uhkia  opiskelijat  kohtaavat 
käyttäessään sosiaalisen median palveluita, kuten Facebookia, MySpacea ja Twitteriä. 
Myös tarkasteltiin sitä, miten opiskelijat havaitsevat nämä uhat ja suhtautuvat niihin ja 
huomioivatko opiskelijat  niiden merkittävyyden ja  mahdolliset  aiheuttamat  vahingot. 
Myös luottamuksen merkitystä sosiaalisen median turvallisuuteen tarkasteltiin sekä sitä, 
kenen vastuulla on uhkien ehkäiseminen sosiaalisessa mediassa tai silloin kun ongelmia 
ilmenee.  Organisaatioita  ei  huomioida  tutkimuksessa.  Yksittäisinä  käyttäjinä  tässä 
tutkimuksessa ovat yliopisto-opiskelijat. 

Syynä tutkimuksen toteuttamiselle  oli  se,  että  käytäntöä voidaan kehittää tieteellisen 
viitekehyksen  kehittämisellä.  Tutkimuksessa  kehitetyn  viitekehyksen  avulla  voidaan 
sosiaalisen  median  uhkia  ja  turvallisuuteen  vaikuttavia  tekijöitä  voidaan  tarkastella 
helpommin.  Lisäksi  yliopisto-opiskelijat  hyödyntävät  yleisesti  sosiaalista  mediaa 
opiskelussa sekä töissä ja vapaa-ajalla.  Nykyiset yliopisto-opiskelijat ovat suurin osa 
digitaalisia natiiveja eli he ovat kasvaneet digitaaliseen yhteiskuntaan ja ovat tottuneet 
hyödyntämään Internetiä sekä sen tarjoamia sosiaalisia palveluita arjessa. Sosiaalisessa 
mediassa ihmiset  kuitenkin voivat  kohdata useita  potentiaalisia  uhkia,  kuten tietojen 
kalastelua,  kyberkiusausta  ja  haittaohjelmia.  Kuitenkin  ihmisten  tietoisuus  näistä 
ongelmista vaihtelee. Lisäksi ihmisten turvallinen sosiaalisen median käyttö vaihtelee, 
joten  on  tärkeätä  tarkastella  sitä,  miten  ihmiset  havaitsevat  uhat  sekä  sitä,  kuinka 
turvallisesti  ihmiset  hyödyntävät  sosiaalista  mediaa.  Onkin  siis  tieteellisesti  että 
käytännönlähtöisesti tärkeätä tarkastella sosiaalisen median turvallisuutta opiskelijoiden 
näkökulmasta.  Kuitenkaan  yliopisto-opiskelijoiden  tietämystä  sosiaalisen  median 
uhkista  ei  ole  tutkittu  aiemmin.  Tutkimuksella  selvitetään  pahimmat  opiskelijoiden 
kohtaamat  ongelmat  ja  kuinka  opiskelijat  hyödyntävät  sosiaalista  mediaa.  Lisäksi 
selvitetään sitä, kenen vastuulla on, jos sosiaalisessa mediassa tapahtuu jokin ongelma 
tai rikos ja luottamuksen merkitystä sosiaalisen median uhkien torjumisessa. Aiemman 
tutkimuksen  ja  kerätyn  empiirisen  aineiston  pohjalta  luodaan  myös  viitekehys 
sosiaalisen median uhille ja niihin vaikuttaviin tekijöihin, jotta sosiaalisen median uhkia 
ja vaikuttavia tekijöitä voidaan helpommin tarkastella.

Aiempaa  tutkimusta  liittyen  yleisemmin  Internetin  uhkiin  ja  erityisesti 
kyberrikollisuuteen  on  huomattavasti.  Joffee  (2010)  tarkastelee  kyberrikollisuuden 
merkitystä  ja  sen  kasvua  yhdeksi  merkittävimmistä  rikollisuuden  muodoista. 
Kritzingerin ja Von Solmsin (2010) ehdottaa, että kyberrikollisuutta voidaan ehkäistä 
parantamalla  kotikäyttäjien  tietoisuutta  mahdollisiin  Internetin  uhkista. 
Kyberrikollisuuden  kokonaiskuvaa  tarkastelee  puolestaan  McQuade  (2009).  Hän  on 
koonnut  kaikki  kyberrikollisuuteen  liittyvät  tekijät  sanakirjamaiseen  muotoon,  jossa 
jokainen  tekijä  on  järjestelty  alkukirjaimien  mukaiseen  järjestykseen,  joka  auttaa 
tarkastelemaan erilaisia uhkia ja tekijöitä, jotka liittyvät kyberrikollisuuteen.

Sosiaalisen  median  uhkia  on myös  tarkasteltu  aiemmissa  tutkimuksissa.  Esimerkiksi 
Kierkegaard  (2010)  tarkastelee  Twitterin  mahdollisia  uhkia  sekä  Twitterin  käyttöä 
haitallisiin  tarkoituksiin,  kuten  terrorismiin.  Gundecha,  Barbier  ja  Liu  (2011)  taas 
tarkastelevat  sosiaalisessa  mediassa  luotavien  sosiaalisten  verkostojen  merkitystä 
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ongelmille.  Heidän  tutkimuksen  perusteella  voidaan  esittää,  että  poistamalla  alttiit 
käyttäjät verkostoista voidaan sosiaalisen median turvallisuutta parantaa. Mesh (2012) 
taas  on  tutkinut  sosiaalisessa  mediassa  luotavan luottamuksen  ja  fyysisen  maailman 
välistä yhteyttä ja hänen tutkimuksensa perusteella niillä on yhteys.

Aiempien  tutkimusten  ainoana  merkittävänä  puutteena  on  niiden  rajoittuminen 
sosiaalisen  median  tiettyihin  uhkiin.  Esimerkiksi  Brabury  (2012)  käsittelee  vain 
muutamia  uhkia  ja  Brunty  ja  Helenek  (2013b) käsittelee  osittain  samoja  ongelmia. 
Lisäksi  kummatkaan  eivät  tarkastele  sekä  uhkia  sekä  lainsäädännön  ja  palvelujen 
tarjoajien  vastuuta  uhkien  ehkäisemisessä.  Aiemmat  tutkimukset  eivät  myöskään 
tarkastele sosiaalista mediaa ja sen uhkia opiskelijoiden näkökulmasta, mikä on tärkeä 
näkökulma, koska opiskelijat ovat merkittävä käyttäjäryhmä sosiaalisessa mediassa.

Tämän perusteella tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median uhat yksittäisille 
käyttäjille,  tarkemmin  sanottuna  opiskelijoille.  Tutkimuskysymykseksi  tutkimukselle 
voitiin määrittää seuraava kysymys:

• Mitkä  ovat  sosiaalisen  median  uhat  opiskelijoille  ja  miten  he  suhtautuvat 
mahdollisiin uhkiin ja sosiaalisen median turvallisuuteen?

Tämän ongelman tarkastelemiseksi tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen median uhat, 
opiskelijoiden  suhtautuminen  potentiaalisiin  uhkiin  ja  niiden  havaitseminen.  Lisäksi 
tämän  tukemiseksi  tarkoituksena  oli  selvittää  uhkiin  vaikuttavat  tekijät  ja  sitä,  mitä 
opiskelijat  ajattelevat  sosiaalisen  median  uhkiin  liittyvästä  vastuunjakamisesta  ennen 
uhkien  toteutumista  tai  kun  ongelmia  ilmenee.  Lisäksi  tarkasteltiin  luottamuksen 
merkitystä uhkien toteutumisessa ja niiden ehkäisyssä.

Tutkimusmetodina tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää ja aineisto 
hankittiin hyödyntäen haastatteluja. Laadullinen menetelmä valittiin, koska laadullinen 
tutkimus auttaa tutkijoita ymmärtämään ihmisiä ja sosiaalisia ja kulttuurisia konteksteja, 
mikä on tärkeä tekijä, koska tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalista mediaa. Haastattelut 
valittiin  tiedon  keräämiseksi,  koska  haastatteluissa  voidaan  kysymyksiä  tarvittaessa 
selventää  ja  kysyä  lisäkysymyksiä,  mikäli  se  on  tarvittavaa.  Tutkimuksen materiaali 
kerättiin  suoritetuista  haastatteluista,  jotka  suoritettiin  tammikuussa  ja  helmikuussa 
2013  Oulun  yliopistossa.  Haastattelut  suoritettiin  yliopiston  opiskelijoille  ja 
haastateltavaksi valittiin opiskelijoita yliopiston eri laitoksilta.

Tutkimuksen pohjalta voidaan esittää, että sosiaalisen median palveluiden turvallisuus 
on riippuvainen palveluntarjoajien ja käyttäjien omista teoista ja heidän yhteistyöstään. 
Palveluntarjoajille  tärkeätä  on  palveluiden  turvallisuuden  ja  käytettävyyden 
tasapainottaminen ilman, että toinen tekijä kärsii. Turvallisuutta on kehitettävä niin, ettei 
käyttäjä  turhaudu  käyttäessään  palvelua.  Opiskelijoille  tärkeätä  on  oikea  asenne 
sosiaalisen  median  uhkiin  ja  omien  tietojensa  suojaamiseen.  Kokemus  vaikuttaa 
asenteeseen ja ongelmia sosiaalisessa mediassa kokenut opiskelija suhtautui sosiaalisen 
median turvallisuuteen ja uhkiin kriittisemmin. Luottamuksella  on myös tärkeä rooli 
sosiaalisen median turvallisuudessa. Opiskelijat luottivat eniten fyysisessä maailmassa 
tapaamiin henkilöihin sekä niihin käyttäjiin, joista on tarpeeksi tietoa tarjolla palvelussa. 
Vastuunjako on myös tapahduttava selkeästi palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä eikä 
palveluntarjoajaa  voi  aina  syyttää  mahdollisista  rikkomuksista.  Lisäksi  tutkimuksen 
pohjalta  luotiin  sosiaalisen  median  uhkamalli,  jolla  voidaan  tarkastella  sosiaalisen 
median uhkia ja niihin vaikuttavia tekijöitä, joihin vaikuttamalla voidaan palveluiden 
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käyttämisen  turvallisuutta  parantaa.  Tutkimuksen  puutteena  oli  sen  kohderyhmän 
tarkastelu.  Tutkimuksessa  tarkasteltiin  sosiaalisen  median  uhkia,  jotka  yliopisto-
opiskelija  kohtaa.  Kuitenkin  ongelmana  on,  että  tällaisessa  tarkastelussa  on  helppoa 
ajatella,  että  opiskelijat  ovat  erillinen ryhmä sosiaalisen median käyttäjistä.  Tämä ei 
kuitenkaan ole totta vaan opiskelijat ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Olisi tärkeätä 
myös  tarkastella  sosiaalisen  median  uhkia  ja  sosiaalisen  median  turvallisuutta 
muidenkin käyttäjien näkökulmasta, sillä sosiaalista mediaa hyödyntävät muutkin kuin 
opiskelijat. Lisäksi tutkimuksessa esitetyt uhat eivät välttämättä ole ainoita tai pahimpia 
muutaman  vuoden  kuluttua,  sillä  kehittyvä  teknologia  mahdollistaa  myös  uusien 
rikollisten menetelmien kehittämisen.

Tämän  paperin  rakenne  on  seuraava:  luvussa  2  käsitellään  ensin  yleisesti 
kyberrikollisuutta  eli  tietoverkkojen  kautta  suoritettavaa  rikollisuutta.  Luvussa  3 
käsitellään tarkemmin sosiaalista mediaa ja sosiaalisen median uhkia. Luvussa 4 aiempi 
tietämys  tiivistetään  tutkimuksen  viitekehykseen  ja  näiden  perusteella  esitettään 
sosiaalisen  median  uhkamalli,  jota  käytetään  empiirisen  tutkimuksen  tukemisessa. 
Luvussa  5  esitetään  valittu  tutkimusmenetelmä.   Luvussa  6  käsitellään  empiirisen 
aineiston hankinta ja haastateltavien tiedot.  Luvussa 7 ja sen alikappaleissa tutkimuksen 
havainnot analysoidaan. Luvussa 8 esitetään sosiaalisen median uhkamallin uusi versio, 
jota  on  päivitetty  haastatteluista  kerätyn  aineiston  pohjalta.  Luvussa  9  tutkimuksen 
havaintoja  verrataan  aiemmin  kerättyyn  tietämykseen.  Luvussa  10  esitetään 
tutkimuksen  tulosten  yhteenveto.  Tutkimuksen  rajoitteet  sekä  mahdollisia  aiheita 
tuleville  tutkimuksille  esitetään  myös.  Viimeisenä  listataan  tutkimuksessa  käytetyt 
lähteet sekä liitteenä haastattelujen kysymykset.
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2.  Kyberrikollisuus 

Viimeisen  kahden  vuosikymmenen  aikana  maailmanlaajuinen  kommunikaatio  on 
kasvanut  merkittävästi.  Geograaffisten etäisyyksien  rajoitukset  ja  ongelmat  ovat 
kadonneet.  Etäisyys  on  melkein  kadonnut  käsite.  Tämä  on  seurausta 
telekommunikaation kehityksestä ja erityisesti Internetin vaikutuksesta. Ihmisten elämä, 
työt  sekä  viihtyvyys,  talous  sekä  identiteetit  ovat  osa  tietoverkkoja.  Tietokoneiden 
lisäksi  muut  tietoverkkojen hyödyntämiseen tarkoitetut  laiteet,  kuten älypuhelimet  ja 
tabletit,  mahdollistavat  ajantasaisen  pääsyn  tietoverkkoihin.  Tietoverkkojen 
yleistyminen on kuitenkin myös kasvattanut riskien todennäköisyyttä. (Gradigo & Pirc, 
2011.) Tietoverkot ovat myös mahdollisia työkaluja toisten ihmisten vahingoittamiseksi 
rahallisesti ja henkisesti. Tässä luvussa käsitellään ensin kyberrikollisuutta käsitteenä ja 
selvennetään, mitä kyberrikollisuudella tarkoitetaan. Kyberrikollisuus ei ole uusi käsite 
vaan  vaikuttanut  1990-luvun lopusta  nykypäivään,  jonka  aikana  kyberrikollisuus  on 
kuvattu  useilla  eri  määritelmillä.  Tämän  jälkeen  esitellään  kyberrikollisuuden 
ilmeneminen  yhteiskunnassa  ja  se,  kuinka  se  vaikuttaa  yhteiskuntaan.  Lisäksi 
käsitellään  tietoisuuden  merkitystä  kyberrikosten  torjunnalle,  organisaatioiden 
ratkaisuja  ongelmiin  sekä  Internetin  käyttäjien  tietämyksen  merkitystä.  Lisäksi 
tarkastellaan sitä, kuka on vastuussa kun henkilö joutuu kyberrikoksen uhriksi.

2.1  Kyberrikollisuus käsitteenä

Koska kyberrikollisuus on kuvattu eri tavalla, on siitä olemassa useita määritelmiä ja 
kyberrikollisuus käsitteenä on hyvin kattava.  Se kattaa laajasti eri aktiviteetteja, joilla 
hyödyntää  informaatioteknologiaa  rikollisiin  tarkoituksiin.  Vaikka  laittomuus  kuuluu 
kyberrikollisuuden konseptiin, se ei kuitenkaan ole laillinen termi, ja sen määritelmä ja 
kattavuus  tulee  kehittymään  kommunikaatioteknologian  kehittyessä.  Tiivistettynä 
kyberrikollisuus  koskee  kaikkea  rikollisuutta,  joka  hyödyntää 
telekommunikaatioteknologiaa ja tietoverkkoja, ja jossa tietokone tai tietokoneet ovat 
työkalu. (Kraemer-Mbula,  Tang  &  Rush,  2012.)  Team  Cymru  (2006)  kuvaa 
kyberrikoksen  informaatiojärjestelmien  ja  teknologian  avulla  suoritettavaksi 
kiristykseksi, identiteettivarkaudeksi, kavallukseksi ja joskus jopa teollisuusvakoiluksi. 
McQuade  (2009)  kuvaa  kyberrikollisuuden  rikokseksi,  jossa  tietokoneita  ja  muita 
kannettavia elektronisia laitteita, joilla voi olla yhteydessä Internetiin käytetään lakien 
rikkomiseen  ja  rikosten  suorittamiseen.  Joffee  (2010)  kuvaa  kyberrikoksen  laajaksi 
ongelmaksi  tai  "taudiksi",  joka  vaikuttaa  jokaiseen  liiketoimintaan  ja  jokaiseen 
henkilöön, jolla on pääsy Internetiin. Hän jakaa kyberrikollisuuden kahteen tyyppiin: 
taloudelliseen  rikokseen  ja  immateriaalioikeuksien  varastamiseen.  Suurin  osa 
kyberrikoksista on taloudellisia rikoksia ja usein tapauksia, joissa rikolliset varastavat 
taloudellisia  tietoja.  Rikolliset  ovat  kuitenkin  keskittyneet  enemmän  yritysten  ja 
korporaatioiden  hyökkäyksiin  kuin  ahdistelemaan  yksittäisiä  henkilöitä. 
Immateriaalioikeuksien  varastamisessa  rikolliset  varastavat  hyödyllisiä  salaisuuksia, 
kuten  suunnitelmia,  ideoita  ja  teknologiaa,  joilla  kiristää  yritystä.  Salaisuuksien 
paljastuminen  tai  joutuminen  kilpailijoiden  haltuun  voisi  vahingoittaa  yritystä  ja 
heikentää heidän kilpailukykyään. (Joffee, 2010.)
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Marshall  ja  Tompsett  (2001)  esittävät,  että  kyberrikollisuus  ei  ainoastaan  koostu 
teknologiasta,  jolla  rikos  suoritetaan  vaan  on  myös  huomioitava  rikoksen  luonne. 
Tämän  perusteella  he  esittävät,  että  kyberrikollisuus  koostuu  seuraavasta  kuudesta 
kategoriasta:

• Tietokoneavusteinen
• Tietokoneen mahdollistama
• Ainostaan tietokoneella suoritettava
• Internetin avustama
• Internetin mahdollistama
• Ainoastaan Internetillä suoritettava

Ensimmäiset kolme kategoriaa eroavat muista sillä, että niissä hyödynnetään ainoastaan 
tietokonetta  rikoksissa  eikä  Internetiä  tarvita.  Tietokoneavusteisessa  rikoksessa  rikos 
suoritetaan yleensä tavallisia menetelmiä hyödyntäen, mutta rikos on myös mahdollista 
suorittaa  hyödyntäen  tietokoneita.  Tietokoneen  mahdollistamassa  rikoksessa  rikos 
voidaan suorittaa tavallisilla menetelmillä, mutta on mahdotonta suorittaa onnistuneesti 
ilman  teknologiaa.  Ainoastaan  tietokoneella  suoritettavassa  rikoksessa  rikosta  ei  voi 
suorittaa  tavallisilla  menetelmillä,  vaan tietokone on pakollinen  työväline.  Internetin 
avustamassa  rikoksessa  rikos  voidaan  suorittaa  ilman  Internetiä,  mutta  on  myös 
mahdollisia  suorittaa  ilman  Internetiä.  Internetin  mahdollistamassa  rikoksessa  rikos 
voidaan suorittaa ilman Internetin hyödyntämistä, mutta on vaikea toteuttaa. Ainoastaan 
Internetillä  suoritettavissa  rikoksissa  Internet  on  pakollinen  rikoksen  suorittamiseen. 
Tällaisia  rikoksia  ovat  esimeriksi  hyökkäykset  virtuaalisia  entiteettejä  vastaan. 
(Marshall & Tompsett, 2001.)

Gordon  ja  Ford  (2006)  myös  painottavat  kyberrikollisuuden  kattavuutta  ja  heidän 
mielestään koko käsite pitäisi poistaa käytöstä. He kuitenkin määrittävät sen rikokseksi, 
joka  suoritetaan  käyttäen  tietokonetta  tai  tietoverkkoa.  Lisäksi  kyberrikoksessa 
käytettäville ohjelmille annetaan oma käsite, crimeware. Crimeware on ohjelma, jota 
käytetään suorasti tai epäsuorasti kriminaalisessa aktiviteetissa, jonka käyttäjät eivät koe 
tarvittavaksi ohjelmaksi. Gordonin ja Fordin (2006) mielestä on tärkeätä jakaa kyseiset 
ohjelmat erilliseen ryhmään, koska joitakin laillisia ohjelmia voidaan myös hyödyntää 
rikoksissa.  Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita,  että  kyseiset  ohjelmat  voidaan  laskea 
laittomiksi ohjelmiksi. Tällaiset ohjelmat eivät ole crimewarea. Esimerkiksi selainta voi 
käyttää kyberrikoksissa, mutta se ei ole crimewarea. (Gordon & Ford, 2006.)

Usein  ajatellaan,  että  kyberrikollisuudessa  ei  ole  uhria,  sillä  rikos  suoritetaan 
tietokoneiden,  tietoverkkojen  ja  nykyään  muiden  laitteiden,  kuten  älypuhelimien  ja 
tablettien  avulla  ja  rikos  ei  ole  fyysisesti  haitannut  tai  vahingoittanut  uhriaan  eikä 
häneltä  ole  kadonnut  mitään  fyysisiä  objekteja,  kuten  esineitä  tai  rahaa.  Kuitenkin 
kyberrikoksella on vaikutukset uhreihin ja usein myös heidän perheeseen ja läheisiin. 
Choo  (2011)  jakaa  nämä  vaikutukset  kahteen  tyyppiin:  lyhytaikainen  vaikutus  ja 
pitkäaikainen  vaikutus.  Lyhytaikaisessa  vaikutuksessa  rikos  voi  vaikuttaa  uhrin 
päivittäisiin  aktiviteetteihin,  kuten  estämällä  saamasta  ajankohtaista  tietoa  Internetin 
kautta.  Rikos voi myös vaikuttaa lyhytaikaisesti yrityksiin ja hallintoon aiheuttamalla 
taloudellisia  menetyksiä  yrityksille  kasvavien  operationaalisten  kustannusten  takia. 
Pitkäaikaiset  vaikutukset  voivat  olla  kansallisia  tietoturvamurtoja  ja  kansalaisten 
tyytymättömyyttä  johtuen  kansalaisten  luottamuksen  menettämistä.  Lisäksi  Choon 
(2011)  mielestä  yritykset  ja  hallitukset  voivat  kärsiä  immateriaalioikeuksien 
menetyksestä,  mikä  puolestaan  heikentää  niiden  kilpailukykyä  pitkällä  aikavälillä. 
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(Choo, 2011.)

2.2  Kyberrikollisuus yhteiskunnassa

Yksi  ensimmäisistä  ja  merkittävimmistä  kyberrikollisuustapauksista  on vuonna 2000 
iskenyt virus nimeltään “Love bug”. Virus levisi nopeasti kaikkialle maailmaan ja sen 
tarkoituksena oli tuhota tiedostoja uhrin tietokoneelta. Virus tartutti vähintään 270 000 
tietokonetta ensimmäisinä tunteina vapautumisensa jälkeen. Virus pakotti Ford Motor 
-yhtiön  ja  Dow  Chemica  -yhtiön  sulkemaan  pääkonttorinsa  tietokoneen  aiheuttaen 
huomattavia menetyksiä. Viranomaiset paikallistivat viruksen vapauttajan Filippiineille. 
Viranomaiset  alkoivat  välittömästi  tutkia  rikosta,  mutta  rikostutkintaa  vaikeutti 
Filippiinien laki, joka ei sisältänyt yhtään asetusta liittyen tietokoneiden avulla tehtäviin 
rikoksiin.  Tutkijoilla  kesti  useita  päiviä,  ennen  kuin  he  saivat  oikeuden  luvan 
kotietsintään. Kyberrikoksia koskevien lakien puuttumisen takia syyllistä ei kuitenkaan 
voitu  syyttää  mistään  rikoksesta.  Virus  aiheutti  jopa  10  biljoonan  dollarin  vahingot 
maailmanlaajuisesti.  (Brenner, 2001.)  Tällaiset tapaukset saivat maailman reagoimaan 
ongelmaan. Vuonna 2001 USA ja 29 muuta maata allekirjoittivat sopimuksen nimeltään 
CECC  (Council  of  Europe  Cybercrime  Convention).  Se  oli  ensimmäinen 
kansainvälinen sopimus,  jolla  vastata  kyberrikollisuuteen  ja  elektronisten  todisteiden 
keräämiseen. (Hoar, 2005) Vuonna 2007 sopimuksen oli allekirjoittanut 43 valtiota ja 21 
muuta  valtiota  oli  ratifioinut  sen.  Ongelma  oli  viimein  huomioitu  kansainvälisesti. 
(McQuade,  2007.)  Tapaus  myös  paljasti  useita  ongelmia  liittyen  kyberrikollisuutta 
koskeviin lakeihin. Ensinnäkin on vaikeata määrittää kuinka monta uhria rikoksella on, 
koska se on tapahtunut maailmanlaajuisesti ja uhrit eivät aina raportoi ongelmastaan. 
On myös vaikeata määrittää se maa, jolla on oikeus syyttää rikollista, koska rikollinen 
asuu yhdessä  maassa,  mutta  rikoksen uhrit  asuvat  useissa muissa  valtioissa.  Lisäksi 
vuonna  2001  erityisesti  ongelmana  olivat  puutteelliset  kansainväliset  käytännöt  ja 
asetukset liittyen kyberrikollisuuteen ja kyberrikollisuuteen liittyvien lakien puute eri 
maissa. (Brenner, 2001.) 

Vaikka haittaohjelmia on esiintynyt jo ensimmäisen PC:n kehittämisestä asti, vei vuosia 
ennen kuin kunnollisia suojauksia saatiin kehitettyä niiden torjumiseksi. Vuonna 2004 
Stanfordin yliopiston tutkijat kehittivät ensimmäisen version Internet Explorer selaimen 
liitännäisestä  nimeltään  Spoofguard.  Liitännäinen  suorittaa  dynaamisen  sisällön 
analyysin  sivulla  ja  määrittää  todennäköisyyden  sille,  onko  sivusto  laillinen  vai  ei. 
Määrityksessä hyödynnetään indeksiä, jonka arvoihin verrataan käyttäjän määrittämää 
korkeinta sallittua arvoa todennäköisyydelle, ja jos se ylittyy, niin käyttäjää varoitetaan 
visuaalisesti  mahdollisesta  ongelmasta.  Spoofguardin  jälkeen  myös  muita  vastaavia 
liitännäisiä on kehitetty, mutta historiallisesti se on yksi merkittävimmistä. (Robertson, 
2010.)

Kyberrikollisuus  on  lisääntynyt  viimeisen  vuosikymmenen  aikana  ja  on  nopeimmin 
kasvavista rikoksen muodoista. Kyberrikollisuus on kuitenkin kehittynyt samoin kuin 
tietoverkot. Lisäksi rikollisuuden kohteet ovat muuttuneet. Ennen yksittäiset rikolliset 
tai pienet ryhmät iskivät etäiseen tietokoneeseen henkilökohtaisen hyödyn takia tai vain 
siksi,  että  pystyi  näyttämään  olevansa  kykenevä  siihen.  Nykyään  kyberrikollisuutta 
toteuttavat  organisoidut  rikollisverkostot,  jotka  muistuttavat  oikeata  liiketoimintaa. 
(Hunton, 2012.) Tietotekniikka mahdollistaa rikollisten suorittaa hyvinkin kehittyneitä 
hyökkäyksiä  hyödyntäen  tietotekniikka  ja  tietoverkkojen  heikkouksia.  Vaikuttavina 
tekijöinä on saatavilla oleva teknologia ja taidot sekä huono taloudellinen tilanne. Nämä 
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tekijät  yhdessä luovat kyberrikollisuudelle hyvän ympäristön.  Informaatioteknologian 
kehityksen seurauksena myös ihmisten ja yritysten on helpompi hoitaa taloudellisiaan 
asioitaan tietoverkkojen kautta. Yritykset ja yksityishenkilöt voivat hoitaa laskut ja muut 
taloudelliset tehtävät kuten tiliotteidensa tarkistuksensa tietoverkkojen kautta, tarjoten 
kyberrikollisille  hyviä  kohteita  ja  enemmän  mahdollisuuksia  iskeä  taloudellisten 
hyötyjen saavuttamiseksi. (Kraemer-Mbula et al., 2012.) 

Esimerkkinä tietotekniikan mahdollistamasta hyökkäyksestä on vuoden 2008 hyökkäys 
Intercontinental-hotelliin  Mumbaissa,  Intiassa.  Itse  hyökkäys  suoritettiin  pommein. 
Hyökkääjät kuitenkin käyttivät Google Earthia kohteen valinnan automatisoinnissa ja he 
saivat  käsiinsä  Internetin  kautta  vapaassa  jakelussa  olleita  diagrammeja  hotellista 
hyökkäyksen  toteuttamiseksi  onnistuneesti.  He  myös  käyttivät  Skypeä 
kommunikoinnissa, joka mahdollisti pienen todennäköisyyden jäädä kiinni. Hyökkääjät 
olivat nuoria henkilöitä,  joilla oli  tietämystä tietotekniikasta ja tietoverkoista.  Toinen 
esimerkki  organisoidusta  tietotekniikan  hyödyntämisestä  haitallisiin  tarkoituksiin  on 
Meksikon kartellit. Kartellit hyödyntävät sosiaalista mediaa kuten Facebookia tietojen 
keräämisessä, lyhentäen tiedon keräämiseen kuluvaa aikaa vuosista muutamaan päivää 
tai  viikkoon,  joka  kuluisi  tietojen  keräämisessä  tavanomaisilla  menetelmillä,  kuten 
tarkkailulla.  Erityisesti  kartellit  hyödyntävät  Facebookia  etsiessään  kohdetta 
ihmiskauppaa varten. Facebookista he saavat uhrista tärkeitä tietoja, kuten kuvan, nimen 
ja  osoitteet.  Se  myös  mahdollistaa  kartellia  määrittämään  uhrin  arvon  ihmiskaupan 
uhrina  ja  heikkouksien  määrittämisen  kaappauksen  toteuttamiseksi  onnistuneesti. 
Tällaiset tapaukset osoittavat, että jotkut tietotekniikan mahdollistamat hyökkäykset ja 
rikokset vievät ihmiseltä enemmän kuin rahat tai ylpeyden. (Barker, 2013.)

Internetin  turvaamisen  ongelmana  on  myös  se,  ettei  selainten  liitännäisten  ja 
laajennukset  päivity  itsestään  ja  päivitykset  vaativat  usein  uudelleenkäynnistyksen. 
Tämän seurauksena tärkeät turvallisuuspäivitykset eivät ole asennettu ajoissa ja tämä 
tekee  järjestelmästä  alttiin  eri  uhkille.  Joidenkin  käyttäjien  kohdalla  päivityksiä  ei 
välttämättä  asenneta  ollenkaan.  Provos  myös  esittää,  että  käyttäjän  omat  oletukset 
mahdollisista  ongelmista  vaikuttavat  niiden havaitsemiseen.  Käyttäjä  voi  esimerkiksi 
ladata  haittaohjelman,  jonka  hän  luulee  olevan  video.  Asennettuaan  tämän  hän  voi 
havaita ongelman, mikäli video ei toistu, saaden käyttäjän reagoimaan ongelmaan. Jos 
haittaohjelma kuitenkin toistaa videon kuten oikean videon pitäisi, ei käyttäjä havaitse 
ongelmaa  ennen  kuin  on  myöhäistä  korjata  sitä.  Lisäksi  useat  väärennetyt 
virustentorjuntaohjelmat  sisältävät  haittaohjelmien  lisäksi  kevyen  torjuntaohjelman, 
mutta  sen  haittaohjelmien  tunnistamiseen  tarkoitetut  määritykset  ovat  vanhoille 
haittaohjelmille.  Ohjelma  tarkastaa  tietokoneen  etsien  vanhoja  haittaohjelmia,  mutta 
asentaa  samalla  oman  uuden  ja  kehittyneemmän  haittaohjelmansa.  Tällainen 
haittaohjelmien  levittäminen on yleistä  ja  vaikea  havaita  ilman  tarkempaa  ohjelman 
taustan  selvittämistä.  Monesta  tunnetusta  torjuntaohjelmasta  on  olemassa  verkossa 
väärennetty versio, joka sisältää haittaohjelman. (Provos, 2009.)

Myös Internetin infrastruktuuri sekä Internetin ohjelmat ovat ongelma itsessään. Niitä ei 
suunniteltu turvallisuus mallin pohjalta. Selaimet ovat kehittyneet tarjoamaan laajasti 
erilaisia käyttäjän toimintaa helpottavia palveluita ja ohjelmia ja näin ovat alttiita niiden 
heikkouksille. (Provos, 2009.)

Choo (2011) esittää, että kyberrikollisuudesta tekee vaarallisen rikollisuuden muodon 
sen  torjumisen  vaikeus.  On  helpompaa  suorittaa  hyökkäys  Internetin  kautta  kuin 
suojautua  siltä.  On  kohtuullista  olettaa,  ettei  yksikään  tietojärjestelmien 
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yksittäiskäyttäjä,  yritys  tai  hallituksen  organisaatio  olisi  suojautua  kaikilta  uhkilta. 
Esimerkiksi vuonna 2010 IBM suoritti tutkimuksen, jonka raportti määritti, että vuonna 
2010  löydettiin  tietoturvasta  eniten  heikkouksia  kuin  koskaan  aiemmin  Internetin 
historiassa.  Määrä  oli  8562,  mikä  on  27  prosenttia  enemmän  kuin  2009.  Koska 
hyökkääjä  tarvitsee  vain  yhden  tai  useamman  heikkouden  hyökkäystä  varten,  on 
havaittavissa, miksi tietoturvauhkien varalta on kehitettävä muitakin menetelmiä kuin 
teknologiasta riippuvaisia ratkaisuja, kuten koulutusta liittyen Internetin uhkiin. (Choo, 
2011.)

Kuten "Love Bug" osoitti, on myös rikoksen jakaantuminen eri toimialueille ongelma. 
Rikollinen  voi  asua  eri  viranomaisten  toimialueella  kuin  uhri,  mikä  vaikeuttaa 
rikollisten tunnistamista. Tavallisissa rikoksissa paikallisilla viranomaisilla on selvillä, 
ketkä  yhteisössä  voivat  mahdollisesti  aiheuttaa  ongelmia.  Kun  ongelmia  ilmenee, 
viranomaiset tutkivat ensin kyseisiä henkilöitä. Kyberrikoksessa tämä on vaikeaa, koska 
rikollinen  voi  iskeä  kaikkialta  maailmasta,  jos  hänellä  on  pääsy  Internetiin.  Swire 
(2006)  esittää  myös,  että  kyberrikoksen  jakaantuminen  useille  viranomaisten 
toimialueille saa viranomaiset haluttomiksi reagoimaan ongelmiin. Viranomaiset eivät 
välttämättä  halua  tutkia  tai  syyttää  henkilöä,  joka  suoritti  rikoksensa  muualta  kuin 
heidän toimialueeltaan. Lisäksi viranomaiset saavat enemmän julkisuutta kun rikollinen 
on omalta toimialueelta ja rikos on koskenut toimialueella asuvia kansalaisia. Lisäksi 
todisteiden laillinen keräämien useilta eri toimialueilta on vaikeaa. Onkin siis tärkeätä 
luoda useita eri toimialueita tai vielä paremmin kansainvälisiä virastoja sekä asetuksia 
uhkien ja rikosten torjumiseksi ja rikollisten rankaisemiseksi. (Swire, 2006.)

On  havaittu,  että  kyberrikollisten  ensisijainen  tavoite  ja  samalla  merkittävä  tekijä 
kyberrikollisuuden kasvulle  on taloudelliset  hyödyt  rikollisille.  Vaikka  rikollinen voi 
itse hyötyä teostaan, voi siitä olla myös merkittävästi hyötyä myös muille rikollisille.  
Tavallisia rikoksia voidaan suorittaa vain kerran kun taas kyberrikollisuuden kohdalla 
tiettyä  rikosta  voidaan  suorittaa  useita  kertoja  eri  uhreja  vastaan.  Tällaisia  laittomia 
aktiviteetteja ovat esimerkiksi pankkikorttien ostaminen, verkkojen kautta suoritettavat 
pankkisiirrot sekä pääsy turvallisiin verkkoihin. Koska laittoman datan kysyntä ja sille 
asetettu arvo on kasvanut, on datan jakamiselle syntynyt kehittynyt digitaalinen talous ja 
erilaiset  markkinapaikat  eri  sivustoille  verkossa.  Esimerkkejä  tällaisista 
markkinapaikoista  ovat  Darkweb,  Ghostmarket  ja  Maza,  jotka  toteuttavat  laittoman 
datan käsittelyä laajasti, ammattimaisesti ja koordinoidusti. Tällainen laiton kauppa voi 
sisältää ihmisten henkilökohtaisia  tietoja,  luottokortteja sekä verkkopalveluiden tilien 
salasanoja ja käyttäjänimiä. Muita mahdollisia kaupattavia tietoja ovat liiketoimintaan 
liittyvä  data,  ohjelmistot,  sähköiset  kirjat,  musiikki  sekä  videot  ja  synkimmässä 
tapauksessa pornografia sekä pedofiliaan liittyvä materiaali.  Lisäksi teollisuusvakoilu 
on  mahdollista.  (Hunton,  2012.)  Huntonin  (2012)  tutkimuksen  perusteella  voidaan 
esittää,  että  viranomaisten  on  kehitettävä  datan  ohjaama  tutkimusmenetelmä,  jolla 
tarkastella  Internetin  rikollisten  motiiveja  ja  aktiviteetteja,  jotta  Internetin  rikollisten 
liiketoimintaa voidaan ehkäistä.

Hunton (2012) on havainnut, että laittomasti kerätty data ei ole ainoa, mitä laittomilla 
markkinoilla  välitetään.  Myös  tietämystä  ja  taitoa  liittyen  järjestelmien heikkouksiin 
sekä  haittaohjelmien  kirjastot  (toolkit)  ovat  myös  tarjolla  laittomilla  markkinoilla 
maksua  vastaan.  Potentiaaliset  rikolliset  voivat  ostaa  tietämystä  ja  haittaohjelmia 
rikoksensa toteuttamiseksi. Myös rahanpesu on mahdollista maksua vastaan laittomilla 
markkinoilla.  Vaikka  useat  näistä  kauppapaikoista  ovat  kätkettyjä  useille  sivustoille 
eivätkä tavalliset  käyttäjät  havaitse  niitä,  on osa niistä  piilotettu  laillisille  sivuille  ja 
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löydettävissä hyödyntäen tavallisia hakukoneita, kuten Googlea. (Hunton, 2012.)

Koska  Internetistä  on  saatavilla  haittaohjelmia  ja  tietämystä  niiden  käytöstä  sekä 
haittaohjelmien käyttäminen on helpottunut, on niiden luomiseen ja käyttöön tarvittava 
tietämys  laskenut.  Vaikka  tekninen  tietämys  voi  auttaa  rikollista  ja  tarjota  uusia 
tulonlähteitä, ei tietämys haittaohjelmien koodaamisesta tai levittämisestä ole pakollista 
niiden  hyödyntämiseksi.  Kyberrikollisista  yhä  vähemmän  on  henkilöitä,  joilla  on 
teknistä osaamista ja enemmän henkilöitä, jotka tietävät vähemmän haittaohjelmista ja 
ostavat  tietämystä  muilta.  Tämän seurauksena  rikollinen  voi  suorittaa  kyberrikoksen 
vain hyödyntäen selainta ja jotain palvelua, kuten sosiaalisen median palvelua. (Team 
Cymru, 2006.)

Organisaatioiden  osalta  ongelmana  kyberrikollisuudessa  on  myös,  etteivät  yritykset 
usein  ilmoita  mahdollisesta  rikoksesta  tai  epäröivät  raportoida  mahdollisista 
rikkomuksista.  Yritykset  usein  uskovat,  että  rikos  ei  ole  tarpeeksi  vakava,  jotta 
ilmoitusta  tarvitsisi  tehdä.  Yrityksissä  myös  usein  uskotaan,  ettei  rikollisia  lopulta 
rangaistaisikaan,  koska  kyberrikolliset  ovat  aiemminkin  selvinneet  ilman  tuomiota. 
Lisäksi haitallinen julkisuus tapauksesta voisi heikentää yrityksen kilpailukykyä, kun 
asiakkaat ja kilpailijat saavat tietää, että yrityksen tietoturva on murrettu ja yrityksen 
järjestelmät  eivät  olekaan turvallisia.  Yritykset  yrittävät  ratkaista  ongelman sisäisesti 
ennen kuin raportoivat asiasta viranomaisille. (Choo, 2011.)

Gradigon  ja  Pircin  (2011)  väittävät,  että  kyberrikokset  tulevat  kasvamaan  nykyisen 
vuosikymmenen aikana.  Erityisesti  vakoilu Internetin kautta lisääntyy,  mistä Bradley 
Manningin tapaus on esimerkki. Hän varasti dokumentteja Yhdysvaltojen armeijalta ja 
julkaisi ne WikiLeaks sivustolla. Lisäksi kyberrikosten havaitseminen on vaikeampaa, 
koska toiminta on laajempaa ja organisoituneempaa ja usein rikosten toteuttajana ovat 
varakkaat organisaatiot. (Gradico & Pirc, 2011)

Jang-Jaccard ja Nepal (2014) tiivistävät lyhyesti sen, miksi kyberrikollisuus on laajaa ja 
kannattavaa.  Kyberrikokset  ovat  halvempia,  käteviä  ja  vähemmän  riskialttiita  kuin 
fyysiset  rikokset.  Kyberrikosten  kustannukset  ovat  tietokoneen  ja  Internetin  lisäksi 
pieniä.  Niitä  ei  rajoita  geograaffiset  etäisyydet.  Niitä  on  vaikea  havaita  ja  laillisesti 
tuomita  Internetin  anonyymisyyden  takia.  Kyberrikosten  määrä  tuleekin  kasvamaan. 
(Jang-Jaccard & Nepal, 2014.)

2.3  Organisaatioiden ratkaisut ongelmiin

Viranomaiset  ovat  tällä  vuosikymmenellä  alkaneet  huomioida  viimein 
kyberrikollisuuden  aiheuttamat  ongelmat  ja  myös  rankaisseet  rikollisia.  Esimerkiksi 
vuonna  2011  rikollinen  tuomittiin  yli  12  vuodeksi  vankilaan  osallisuudestaan 
kansainväliseen  kyberrikoksia  suorittaneeseen  ryhmään.  Ryhmä  varasti  yli  38  000 
ihmisen identiteetit. (Choo, 2011.)

Myös  tavalliset  rikokset  ovat  tulleet  enemmän  riippuvaiseksi  Internetistä.  McQuade 
(2009) esittää, että tämän takia organisaatiot ovat riippuvaisia ammattilaisista, joiden 
työnä ja tehtävänä on taistella kyseisiä  rikoksia vastaan.  Tällaiset  ammattilaiset  ovat 
viranomaisia tai töissä turvallisuudesta vastaavissa yrityksissä, teknologian tutkimus- ja 
kehityksessä,  opetuksessa,  ammattilaisten  koulutuksessa,  tietojärjestelmien 
hallinnoinnissa,  IT-  laitteiden  myynnissä  sekä  sellaisissa  yhteisöpalveluissa,  joiden 
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tarkoituksena on edistää tietämystä liittyen kyberrikollisuuteen ja niiden ehkäisemiseen. 
(McQuade, 2009.) 

Team Cymru (2006) esittää,  että  kolme tekijää  on tärkeitä  viranomaisille  taistelussa 
kyberrikollisuutta  vastaan:  joustavuus,  yhteistyö  ja  nopea  reagointi.  Rikolliset  ovat 
nopeita  ja  liikkuvia,  joten  viranomaisten  on  pystyttävä  reagoimaan  liikkeisiin,  mikä 
edellyttää yhteistyötä eri  viranomaisten ja toimialueiden välillä.  Lukuisat  keskustelut 
avoimilla  foorumeilla  osoittavat,  että  he  eivät  pelkää  viranomaisia.  Lisäksi 
viranomaisten  on  ennen  muita  kyberrikoksen  vastaisia  aktiviteetteja  keskityttävä 
tekemään  kyberrikoksesta  vähemmän  houkuttelevaa.  Kun  rikollisille  on  useita  eri 
lähteitä,  joista  saada  teknistä  tietämystä  ja  teknologiaa  rikoksen  suorittamiseen sekä 
pieni todennäköisyys jäädä kiinni, on rikoksen suorittaminen houkuttelevaa. Rikolliset 
määrittävät rikoksen kannattavuuden vertailemalla riskejä ja hyötyjä. Viranomaisten on 
siis  tehtävä  kyberrikoksesta  kallis  ja  vähemmän  turvallisempi  rikos.  (Team Cymru, 
2006.)

Kyberrikollisuutta  vastaan  on  kehitetty  menetelmiä  ja  teknologiaa,  joilla  estää 
tietoverkkojen kautta tehtävä rikollisuus. Laittomien elokuvien ja musiikin lataamiseksi 
on kehitetty DRM (Digital Rights Management). Huijausten estämiseksi on kehitetty 
omia ohjelmia.  Tärkeimpiä  ovat  kuitenkin  viruksentorjuntaohjelmat,  joilla  suojellaan 
tietokoneita.  Kyberrikolliset  kuitenkin  tarkkailevat  tilannetta  ja  kehittävät  uusia 
menetelmiä ja uutta teknologiaa. Tästä on seurannut rikollisten ja viranomaisten välinen 
kilpajuoksu teknologian ja menetelmien kehityksessä. (Kraemer-Mbula, Tang & Rush, 
2012.)

2.4  Tietoisuuden merkitys kyberrikollisuuden torjumisessa

Downland,  Furnell,  Illingworth  ja  Reynolds  (1999)  esittivät  jo  1999  käyttäjien 
tietoisuuden  merkityksen.  Internetin  käyttäjät  muodostavat  yhdessä  virtuaalisen 
yhteisön.  Tämä on  erityisesti  totta  sosiaalisen  median  palveluissa.  Kuten  jokaisessa 
fyysisen maailman yhteisössä,  jokaisessa yhteisössä on rikollisia  ja  henkilöitä,  jotka 
eivät  tottele  sääntöjä.  Kuten  oikeassa  yhteisössä,  on  myös  virtuaalisen  yhteisöjen 
ihmisten raportoitava rikoksista ja ongelmista. He myös ennustivat onnistuneesti, että 
Internetin kehittyessä se tarjoaa laajemman ympäristön eri aktiviteettien toteuttamiselle, 
tarjoten kyberrikollisille  enemmän mahdollisuuksia.  Myös median tärkeyttä  ihmisten 
tietoisuuden kehittäjänä on korostettu. Median esittämät raportit ovat tärkeitä ihmisten 
mielipiteiden ja tietoisuuden muokkaajana ja saavat ihmiset reagoimaan potentiaalisiin 
uhkiin. (Downland et al., 1999.) 

Ensimmäinen korjattava ongelma kyberrikollisuuden vastaisessa taistelussa on ihminen 
itse.  Käyttäjän  on  huomattava,  että  hänen  on  itse  oltava  tarkkaavainen  ongelmien 
varalta.  Tekemällä  niin  käyttäjä  kannustaa  itseään  havaitsemaan,  tunnistamaan  ja 
estämään  rikollisen  toiminnan  ja  kehittämään  omaa  tietoisuuttaan  rikollisten 
psykologisista  motiiveista  rikoksen suorittamiseen.  Vaikka kyberrikollisuutta  voidaan 
torjua  teknologialla  ja  viranomaisten  toiminnalla,  on  tärkein  puolustus 
kyberrikollisuutta  vastaan  käyttäjä  itse  ja  hänen  tietoisuutensa  ja  suhtautumisensa 
Internetin uhkiin. (Gradigo & Pirc, 2011.)

Kritzinger ja Von Solms (2010) esittävät näkökulman ihmisten tietoisuudelle Internetin 
uhkista.   Heidän  näkökulmassa  yksittäiskäyttäjät  jakaantuvat  kahteen  ryhmään: 
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kotikäyttäjät ja ei-kotikäyttäjät.  Kotikäyttäjät käyttävät Internetiä kotoaan tai yleisesti 
vapaa-aikanaan. Ei-kotikäyttäjät käyttävät Internetiä työpaikallaan ja ovat useimmiten 
töissä teollisuudessa, hallituksessa, akateemisessa instituutissa sekä muussa vastaavassa 
työpaikassa.  Ei-kotikäyttäjät  saavat  usein  työpaikallansa  koulutusta  liittyen 
turvallisuuteen ja käyttöä hallinnoi organisaation säännöt, proseduurit,  ohjeistukset ja 
parhaiksi  havaitut  menetelmät.  Nämä työkalut  ovat  usein  pakollisia  organisaatioissa. 
Organisaatioiden osalta informaatioturvallisuuden tietoisuuden koulutus on tärkeä osa 
informaatioturvallisuuden  kehittämistä.  Ei-kotikäyttäjät  oppivat  tämän  seurauksena 
tärkeää  tietoa  informaatioturvallisuudesta  työympäristössään  ja  mahdollisten  uhkien 
ehkäisemisestä. (Kritzinger & Von Solms, 2010.)

Kotikäyttäjillä ei ole kuitenkaan annettu informaatioturvallisuuden koulutusta, koska he 
eivät kuulu organisaatioon, joka tarjoaa koulutusta. Kotikäyttäjistä on tullut enemmän 
avoimia  turvallisuusuhkille.  Kotikäyttäjillä  ei  ole  välttämättä  tarpeeksi  tietoa uhkista 
niiden ymmärtämiseksi ja niiltä suojautumiseksi. Suurin osa kotikäyttäjistä on alttiita 
hyökkäyksille ellei suojausten päivittäminen tapahdu automaattisesti, kuten virusturvan 
automaattinen päivittäminen. Kotikäyttäjät hyödyntävät heidän omia tietokoneitaan ja 
muita laitteitaan Internetin selaamiseen ja ovat täten itse vastuusta niiden päivittämisestä 
ja turvaamisesta. (Kritzinger & Von Solms, 2010.)

Kotikäyttäjiä  ei  ole  välttämättä  pakotettu  tai  neuvottu  keräämään  tietoa  liittyen 
Internetin  tietoturvariskeihin.  Yksi  merkittävimmistä  syistä  kotikäyttäjien  puuttuvaan 
tietämykseen liittyen  näihin uhkiin  on se,  ettei  mikään kolmas ryhmä varmista,  että 
kotikäyttäjät  käyttävät Internetiä turvallisesti.  Vaikka heille on tarjolla lähteitä,  joista 
käyttäjät  voivat  oppia  tietoverkkojen  turvallisuusongelmista,  ne  ovat  melkein  kaikki 
Internetissä  tarjottavia  lähteitä  ja  useimmiten  vaikea  löytää.  Niiden  löytämiseen 
tarvitaan  taitoja,  joita  kokemattomalla  kotikäyttäjällä  ei  ole.  Lisäksi  kyseiset  lähteet 
tarjoavat vain perustietoa ongelmista, koska ne on yksinkertaistettu aloittelevia käyttäjiä 
varten.  Onkin  siis  tärkeätä,  että  kotikäyttäjiä  opetetaan  ymmärtämään  Internetin 
turvallisuusongelmia ja kuinka torjua niitä. (Kritzinger & Von Solms, 2010.)

2.5  Vastuunjako

Vuonna 1997 Judah (1997)  käsitteli  ongelmaa ja  ilmaisi,  ettei  ongelma suoraan ole 
palvelun  tarjoajan  vika.  Palveluntarjoaja  ei  voi  aina  olla  tietoinen  ongelmista. 
Palveluntarjoaja ei voi esimerkiksi olla vastuussa, jos rikollinen lähettää sähköpostin 
kautta haittapostia. Palveluntarjoajan tehtävä on pyrkiä sen estämiseen, mutta ei häntä 
voi pitää vastuussa sen onnistumisessa, koska hän ei voi täysin valvoa sitä, mitä heidän 
palveluissaan  välitetään.  Lisäksi  Internetin  rakenne  on  ongelma.  Palvelulla  voi  olla 
kymmeniä tuhansia käyttäjiä. He taas jakavat tiedostoja tai linkkejä toisille sivustoille. 
Tämän seurauksena tietyn palvelun kautta voi löytää valtavan määrän tietoa vaikka se 
kyseinen  tieto  ei  ole  palveluntarjoajan  palvelimilla.  Tämän  seurauksena 
palveluntarjoajilla  on  miltei  mahdotonta  estää  kaikkia  ongelmia.  Internetin  palvelua 
voikin verrata fyysiseen alueeseen, jonka tietty henkilö tai organisaatio tarjoaa muiden 
käyttöön.  Alueen omistajaa ei voi pitää vastuussa, jos yksi sen käyttäjistä hyödyntää 
aluetta rikollisiin tarkoituksiin. (Judah, 1997.)

Myös  Tantum  (1998)  käsittelee  vastuun  ongelmaa,  mutta  hän  väittää,  että  vastuun 
kohdalla ollaan harmaalla alueella. Palveluntarjoaja on vastuussa ongelmista, jos hän on 
tietoinen  niistä.  Ongelma  on  kuitenkin  se,  että  kuinka  paljon  palveluntarjoajan  on 
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tiedettävä, jotta hän on vastuussa. Onko palveluntarjoaja vastuussa, jos hän tietää että 
hänen palveluansa käytetään laittoman materiaalin levitykseen? Onko palveluntarjoaja 
vastuussa,  jos  hänellä  on  ollut  epäilyksiä  mahdollisista  rikkomuksista.  Onkin  siis 
asetettava  selkeät  säännöt  sille,  milloin  palvelutarjoaja  on  vastuussa  mahdollisista 
ongelmista. (Tantum, 1998.)
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3.  Sosiaalinen media

Digitaalinen vallankumous on muuttanut sitä, kuinka ihmiset suorittavat jokapäiväiset 
tehtävänsä.  Yhteisö on muuttumassa ja yksityisyyden on korvannut avoimuus, mutta 
seurauksena sosiaalisen median palveluiden helppokäyttöisyyden takia yksityisyys on 
menettänyt  merkitystään (Rose,  2011). Sosiaalisen median palvelut,  kuten Facebook, 
MySpace ja Twitter ovat osa tätä muutosta. 

Tässä luvussa tarkastellaan  ensin sosiaalisen  median käsitettä  sekä myös  tarkemmin 
sosiaalisen median käyttöä, uhkia sekä viranomaisten ratkaisuja ja menetelmiä uhkien 
ehkäisemiseksi.

3.1  Sosiaalisen median käsite

Sosiaalinen  media  käsitteenä  on  tulkittavissa  useilla  tavoilla.  Sanalla  sosiaalinen 
tarkoitettaan  kommunikointia  eri  ihmisten  välillä  ja  medialla  tiedonjakamiseen 
tarkoitettua  kanavaa.  (Rose,  2011.)  Rose (2011) kuvaa sosiaalisen median Internetin 
sivustoksi, joka ei ainoastaan tarjoa informaatiota vaan kommunikoi käyttäjän kanssa 
samalla,  kun  antaa  hänelle  hänen  tarvitsemiaan  tietojaan.  Kietzmann,  Hermskensi, 
McCarthy ja Silvestren (2011) kuvaavat sosiaalisen median mediaksi, joka hyödyntää 
mobiilia ja web-pohjaista teknologiaa luodakseen interaktiivisia alustoja, joiden kautta 
yksilöt  sekä  yhteisöt  voivat  jakaa,  luoda,  keskustella  ja  muokata  käyttäjien  luomaa 
sisältöä. Gundecha, Barbier ja Liu (2011) määrittävät sosiaalisen median tehokkaaksi 
menetelmäksi  kommunikoida  ja  verkostoitua  toisten  käyttäjien  kanssa  suuremmassa 
mittakaavassa ja nopeudella kuin tavanomaisilla medioilla voi.

Koska sosiaalinen media vaikuttaa laajasti tiedonvälitykseen, vaikuttaakin siltä että uusi 
kommunikaation  aikakausi  on  alkanut.  Sosiaalisen  median  suosio  on  kasvanut 
valtavasti,  jonka  seurauksena  on  kehittynyt  sosiaalisen  verkostoitumisen  sivustoja, 
blogeja,  mini-blogeja,  wikejä,  sosiaalisia  uutisia,  median  jakamiseen  tarkoitettuja 
sivustoja sekä muita vastaavia sosiaalisia palveluja. (Gundecha, Barbier & Liu, 2011.) 
Sosiaalisen  median  palveluita  on  tarjolla  useita  erilaisia,  joista  Facebook,  Twitter  ja 
MySpace  ovat  tunnetuimpia,  mutta  eivät  ainoita.  Palvelut  eroavat  laajuudeltaan  ja 
toiminnoiltaan toisistaan.  Jos  on olemassa ryhmä tai  joukko ihmisiä,  joilla  on sama 
kiinnostuksen aihe, on varmasti olemassa web-sivusto tai muu Internetin kautta toimiva 
palvelu, jota kautta hei voivat kommunikoida ja suorittaa yhteistyötä. Osa palveluista on 
yleisempiä kaikille käyttäjille, kuten Facebook. Osa palveluista on kuitenkin suunnattu 
ammattilaisille,  kuten  LinkedIn.  Sosiaalisen  median  kehityksen  seurauksena  myös 
kaupallinen kommunikaatio on muuttunut demokraattisemmaksi. Ennen markkinoijilla 
oli  enemmän  valtaa,  mutta  nykyään  yksittäisillä  käyttäjillä  sekä  yhteisöillä  on 
mahdollisuus  luoda,  jakaa  ja  käyttää  blogeja,  twiittejä,  elokuvia,  kuvia  sekä  muita 
vastaavia median muotoja enemmän kuin ennen. (Daniel & Daniel, 2011.) 

Gundecha, Barbier ja Liu (2011) kuvaavat sosiaalisen verkostoitumisen sivustot (social 
networking sites) web-pohjaisiksi palveluiksi, jotka mahdollistavat käyttäjien kaikkien 
nähtävissä  olevan  profiilin  ja  muiden  käyttäjien  ja  ystävien  profiilien  tarkastelun. 



19

Sosiaalisista verkostoista on tullut suosittu menetelmä, jolla ilmaista omia ajatuksiaan ja 
tuntemuksiaan, kommunikoida sekä suorittaa yhteistyötä muiden käyttäjien kanssa. Ne 
ovat myös muokanneet yritysten liiketoimintamalleja. (Gundecha et al., 2011.)

Kietzmann,  Hermskensin,  McCarthy ja  Silvestren  (2011,  p.  3)  esittävät  sosiaaliselle 
medialle viitekehyksen, jolla kuvata sosiaalisen median rakennetta ja samalla sosiaalista 
mediaa yleisesti.  Kuvassa 1 on malli, jossa sosiaalisen median osat ja niiden väliset 
suhteet  on kuvattu.  Viitekehyksen perusteella  sosiaalinen  media  koostuu seitsemästä 
funktionaalisesta  osasta  tai  “rakennuspalikasta”:  identiteetistä,  keskusteluista, 
jakamisesta, läsnäolosta, ihmissuhteista, maineesta ja ryhmistä. Nämä osat vaikuttavat 
toisiinsa.

              
          

Kuva 1.  Viitekehys sosiaalisen median osista ja niiden suhteesta toisiinsa.

Seuraavaksi  kuvan  1  viitekehys  avataan  Kietzmann  et  al:n  (2011)  esittämän 
viitekehyksen avulla.

Identiteetillä tarkoitetaan  sitä,  miten  kattavasti  käyttäjä  julkaisee  tietoa  omasta 
identiteetistä. Tällaisella tiedolla tarkoitetaan nimeä, sukupuolta, ammattia ja sijaintia. 
Useat sosiaalisia palveluita käyttävät henkilöt julkaisevat oikean nimensä, mutta useat 
merkittävät  sosiaalisen median henkilöt  käyttävät  salanimeä. Koska useat sosiaalisen 
median palvelut  edellyttävät  profiilin  luomista  käyttämistä  varten,  on niiden rinnalle 
syntynyt  lisäpalveluita,  jotka  mahdollistavat  käyttäjien  sosiaalisen  identiteetin 
tallentamisen yhteen sijaintiin.  

Keskusteluilla tarkoitetaan sitä, että sosiaalisen median käyttäjät hyödyntävät palvelua 
kommunikointiin  muiden  ihmisten  kanssa.  Useat  sosiaalisen  median  sivustot  on 
tarkoitettu  pääasiassa  keskusteluun.  Koska  erilaisia  keskusteluja  on  palveluissa 
valtavasti, on niiden hallinnointiin ja seuraamiseen oltava formaatit ja protokollat.  

Läsnäolo

Jakaminen

MaineKeskustelut

Identiteetti

Ryhmät

Suhteet
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Sosiaalisessa mediassa on myös tärkeätä tiedon jakaminen. Sosiaalisen median sivustot 
mahdollistavat  tiedon  vaihtamisen,  jakamisen  ja  vastaanottamisen.  Usein  sana 
“sosiaalinen”  kuvaa  ihmisten  välisen  vaihtamisen  tärkeyttä.  Usein  sosiaalisuudella 
kuvataan ihmisten välillä tapahtuvaa objektien vaihtoa. Sosiaalisessa mediassa ihmiset 
myös  ovat  yhteydessä  toisiinsa  tietyn  objektin  jakamisen  kautta.  Tällaisia  objekteja 
voivat olla esimerkiksi videot ja kuvat, joista kummatkin osapuolet pitävät.

Läsnäololla tarkoitetaan viitekehyksessä sitä, onko käyttäjä tietoinen toisen käyttäjän 
läsnäolosta  palvelussa.  Se  sisältää  tiedon  toisen  sijainnista.  Sijainti  voi  tarkoittaa 
sijaintia virtuaalisessa maailmassa tai fyysisessä maailmassa. 

Ihmissuhteet kuvaa  eri  käyttäjien  välisiä  suhteita.  Suhteella  tarkoitetaan  kahden  tai 
useamman käyttäjän välisiä suhteita, jotka saavat heidät kokoontumaan, jakamaan tietoa 
tai vain listaaman toisensa ystäviksi. 

Sosiaalisissa  palveluissa  käyttäjillä  on  tietty  maine verrattuna  muihin  käyttäjiin. 
Maineella  voi  olla  eri  tarkoitus  eri  sosiaalisen  median  alustoilla.  Useimmissa 
tapauksissa maine on riippuvainen luotettavuudesta. Koska sosiaaliset palvelut eivät ole 
vielä  kehittyneet  niin,  että  voivat  määrittää  sellaisen  tekijän  tarkasti,  palvelut 
tarkastelevat  käyttäjän  luomaa  informaatiota  luottavuuden  määrittämiseksi. 
Sosiaalisessa  mediassa  maine  ei  aina  liity  vain  käyttäjään,  mutta  myös  sisältöön. 
Esimerkiksi  Youtubessa  videoiden  mainetta  voidaan  määrittää  katselukerroilla  tai 
videoiden saamilla pisteillä. 

Ryhmillä viitekehyksessä tarkoitetaan käyttäjien luomia yhteisöjä ja aliyhteisöjä. Mitä 
sosiaalisemmaksi  verkko  kasvaa,  sitä  suurempia  ystävien,  seuraajien  ja  kontaktien 
ryhmistä tulee sosiaalisessa mediassa.

Viitekehyksen avulla voidaan tarkastella sosiaalisen median eri osia ja niiden suhteita. 
Identiteetti  on tärkeä  kaikille  muille  osille.  Maineella  on tärkeä  yhteys  suhteisiin  ja 
ryhmiin identiteetin lisäksi. Mallin avulla yritykset voivat myös tarkastella sosiaalisen 
median palveluansa ja luoda strategian eri osien tasapainottamiseksi. 

3.2  Sosiaalisen median käyttö

Sosiaalisen  median  käyttö  on  hyvin  laajaa  ja  sitä  hyödyntävät  yksityiset  henkilöt, 
yritykset  sekä  organisaatiot.  Yksityiset  henkilöt  käyttävät  yleensä  sosiaalista  mediaa 
kommunikointiin  ystäviensä  kanssa.  Käyttäjällä  on  mahdollista  luoda  oma  profiili, 
johon hän voi antaa itsestään yleistä tietoa, kuten nimen ja harrastukset. Profiilit voivat 
myös  sisältää  henkilökohtaista  tietoa,  kuten  uskonnollisia  uskomuksia  ja  poliittisia 
näkökulmia. (Brunty & Helenek, 2013a.) Samalla globaalisuus ja useiden eri kulttuurien 
osallistuminen sosiaalisen median käyttöön luo Urin ja Wangin (2013) mielestä myös 
ongelma  palveluiden  ylläpitämiselle.  Maailmassa  on  muutamia  tietyn  kulttuurin 
ihmisille tarkoitettuja palveluita, kuten Qzone Kiinassa. Kuitenkin maailmalla käyttäjät 
hyödyntävät  muita  laajempia  palveluita,  kuten  Facebookia.  Tämän  seurauksena 
palveluita käyttää ihmisiä useista kulttuureista, joilla on omat sääntönsä, uskomuksensa 
ja odotuksensa. Palvelut kuitenkin keskittyvät samoihin yleisiin sääntöihin ja normeihin, 
jotka  ovat  samoja  kaikille  käyttäjille.  Ur  ja  Wang  (2013)  esittävätkin,  että  tämän 
seurauksena  käyttäjän turvallisuuden tukeminen ei  ole  jakaantunut  tasaisesti  kaikille 
käyttäjille. Aihe tarvitsisi heistä lisää tutkimusta. He jatkavat, että palveluissa useiden 
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kulttuurien  edustajien  välillä  voi  aiheutua  ongelmia,  koska  heidän  arvonsa  ja 
näkemyksensä eroavat toisistaan.

Bruntyn  ja  Helenekin  (2013a)  mukaan  aluksi  sosiaalisen  median  käyttäjät  käyttivät 
palveluita  ainoastaan  kommunikointiin,  mutta  palveluiden  kehittyessä  uusia 
mahdollisuuksia on lisätty. Facebookissa käyttäjä voi “pitää” tietystä tuotteesta, minkä 
käyttäjän ystävät näkevät.  (Brunty & Helenek, 2013a.)  Lisäksi passiivinen käyttö on 
Jiangin,  Wilsonin,  Wangin,  Shanin,  Huangin,  Dain  ja  Zhaon  (2013)  mielestä  tullut 
yleisemmäksi.  Ihmiset  hyödyntävät  sosiaalista  mediaa  passiivisemmin,  kuten 
selailemalla  toisten  henkilöiden  profiileja  keskustelun  sijasta.  Sosiaalinen  media  on 
myös kasvanut huomattavasti ja samalla korvannut sähköpostin ja hakukoneet Internetin 
tärkeimpänä työkaluna. Tämä trendi tulee jatkumaan, kun sosiaalisen median palvelut 
kuten Facebook tekevät Internetin käytön kokemuksesta yhä persoonallisemman. (Jiang 
et al., 2013a.) Sosiaalisen median sivustojen määrä ja erityisesti niiden monimuotoisuus 
on myös kasvanut ja eri  ryhmille on kehitetty omia palveluita,  kuten ammattilaisille 
tarkoitettu  LinkedIn  (Kietzmann,  2011).  Käyttäjiä  kannustetaan  jakamaan  itsestään 
tietoa  sosiaalisessa  mediassa,  mikä  voi  olla  Rosen  (2011)  mukaan  ongelma.  Yksi 
sosiaalisen  median  ongelmista  onkin  se,  että  käyttäjät  usein  jakavat  itsestään  liikaa 
tietoa, mikä pitkällä aikavälillä aiheuttaa riskejä. Useimmat sosiaalisen median sivustot 
mahdollistavat viestien lähettämisen eri sivustoilla ja onkin helppoa unohtaa mitä viestit 
sisälsivät ja kenellä on pääsy niihin. Lisäksi sivustoilla on useimmilla integroitu haku-
toiminto, joilla käyttäjät voivat etsiä ystäviään, mutta myös muutkin kuin ystävät voivat 
löytää  heidän  tietonsa.  Ihmiset  eivät  myöskään  usein  ajattele  selkeästi  ennen  kuin 
julkaiset ajatuksensa sosiaalisessa mediassa. (Rose, 2011.)

Sosiaalinen media on myös tärkeä osa liiketoimintaa.  Nykyään on epätavallista,  että 
yrityksellä ei ole sosiaalisessa mediassa kanavaa, jolla kuvata ja mainostaa tuotteitaan 
tai  palveluitaan.  Yritykset ovat havainneet sosiaalisen median hyväksi kanavaksi sen 
maksuttomuuden vuoksi.  Lisäksi  tuotteita  ja  palveluita  voidaan mainostaa  kaikkialla 
maailmassa.  Markkinointihenkilöt  ovat  havainneet  sosiaalisen  median  voiman  ja 
mahdollisuudet yrityksilleen ja ovat tutkineet tätä mahdollisuutta yritystensä tuotteiden 
ja palveluidensa myymiseksi. (Brunty & Helenek, 2013a.)

Myös muut organisaatiot hyödyntävät sosiaalisen median palveluita. Jotkut poliitikot ja 
poliittiset  organisaatiot  ovat  jopa  osallistuneet  “sosiaalisen  median  sotaan”.  Tällöin 
poliitikot ja poliittiset organisaatiot käyttävät sosiaalista mediaa omien mielipiteidensä 
jakamiseen  kaikille  kannatuksensa  kasvattamiseksi  ja  ideologiansa  levittämiseksi  ja 
samalla  torjumaan  vastustajiensa  vastaavat  yritykset.  Myös  erilaiset  säätiöt  ja 
hyväntekeväisyysjärjestöt  käyttävät  sosiaalista  mediaa  viestinsä  ja  tarkoituksensa 
ilmaisussa  maailmalle.  Sosiaalisilla  sivustoilla  voidaan  edistää  organisaatioiden 
tavoitteita,  mainostaa  tapahtumia  sekä  kerätä  rahaa  eri  tarkoituksiin  ilmaiseksi  ja 
laajasti,  mikä  on  merkittävää  erityisesti  hyväntekeväisyysjärjestöille.  (Brunty  & 
Helenek, 2013a.)

3.3  Sosiaalisen median ongelmat 

Sosiaalisessa mediassa käyttäjä voi kohdata ongelmia samoin kuin Internetissä yleisesti. 
Sosiaalisesta mediasta on tullut rikollisten kohde varsinkin, koska ihmisistä on tullut 
viisaampia  sähköpostinsa  turvaamisen  sekä  muiden  Internetin  ongelmien 
ehkäisemisessä.  (Hunter,  2008.)  Seuraavaksi  käsitellään  käytettävyyden  ja 
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turvallisuuden dilemmaa sekä sosiaaliselle median uhkia käyttäjille.

3.3.1  Käytettävyys vastaan turvallisuus

Straterin  ja  Lipfordin  (2009)  esittävät,  että  sosiaalisen  median  palveluiden  yksi 
merkittävimmistä  dilemmoista  on  helppokäyttöisyyden  ja  turvallisuuden  välinen 
tasapaino.  Vaikka  sosiaalisessa  mediassa  esiintyy  useita  ongelmia  ja  riskejä,  monet 
palveluiden yksityisyyteen ja sisäänpääsyyn liittyvät mekanismit ovat yksinkertaisia ja 
heikkoja, jotta sosiaalisiin yhteisöihin liittyminen ja tiedon jakaminen ei ole vaikeata ja 
käyttäjä ei  turhaudu. Lisäksi aktiivisten käyttäjien tietoisuus yksityisyyteen liittyvistä 
käytännöistä  sekä yksityiseen liittyvien mekanismien käytöstä  on usein puutteellista. 
(Strater & Lipford,  2009.)  Danielin ja Danielin (2011) esittävät,  että palveluiden on 
usein vaikeata tasapainottaa palvelunsa helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta ilman, että 
toinen heikkenee. Lisäksi käyttäjien oma suhtautuminen turvallisuuteen on merkittävä. 
Yksi  käyttäjä  voi  asettaa  enemmän  painoa  turvallisuudelle  ja  vähemmän  palvelun 
helpolle käytölle kun toinen käyttäjä toimii päinvastoin. Käyttäjä voi luoda jokaiselle eri 
palveluissa  oleville  tileille  eri  sähköpostit,  salasanat  ja  käyttäjänimet  turvallisuuden 
varmistamiseksi.  Toinen  käyttäjä  voi  taas  käyttää  samoja  osoitteita,  salasanoja  ja 
käyttäjänimiä  eri  palveluissa.  Useiden  eri  sähköpostiosoitteiden  ja  nimien  käyttö  on 
kuitenkin harvinaista ja käyttäjät usein hyödyntävät yhtä itselleen sopivaa käyttäjänimeä 
eri palveluissa, varsinkin jos he haluavat heidän ystäviensä ja kontaktiensa tunnistavan 
heidät. Jos ihminen luo sähköpostiosoitteen, jotta hän voi sosiaalisessa mediassa tehdä 
sellaista,  jota  ei  halua  muiden  tietää,  on  todennäköistä,  että  hän  käyttää  yhtä 
sähköpostiosoitetta kaikissa palveluissa. (Daniel & Daniel, 2011.)

3.3.2  Uhat käyttäjille

FBI (2012) on esittänyt kaksi erilaista taktiikkaa, joilla sosiaalisia verkostoja voidaan 
hyödyntää  niin,  että  toinen  käyttäjä  kärsii.  Ensimmäisessä  taktiikassa  rikollinen 
hyödyntää  koodia,  jolla  saada  pääsyn  tietokoneeseen  tai  jolla  tallentaa  uhrin 
tietokoneelle tai puhelimeen haittaohjelman. Toisessa taktiikassa rikollinen hyödyntää 
henkilökohtaisia  yhteyksiä  sosiaalisten  verkkojen  kautta.  Nämä  henkilöt  usein 
manipuloivat ihmisiä sosiaalisen kanssakäymisen kautta.

Weir,  Toolan  ja  Smeed (2011)  esittävät,  että  vaikka  suurin  osa  ongelmista  tapahtuu 
suoraan  käyttäjille,  sosiaalisen  median  uhat  voivat  myös  epäsuorasti  haitata  muita 
ihmisiä. Tällainen aktiviteetti on esimerkiksi yllyttäminen mellakointiin. Näitä rikoksia 
on kuitenkin vaikea luokitella sosiaalisen median rikoksiksi, sillä Weirin, Toolanin ja 
Smeedin (2011) mielestä sosiaalinen median aktiviteetit vain mahdollistavat ne. Lisäksi 
sananvapaus mahdollistaa, että yksilö voi ilmaista mielipiteensä vapaasti. (Weir et al., 
2011.)  Jang-Jaccardin ja Nepalin (2014) tutkimuksen mukaan sosiaalisesta mediasta 
tekee  houkuttelevan  kohteen  rikollisille  myös  suuren  määrän  käyttäjien  tietoa 
keskittyminen  yhteen  paikkaan.  Käyttäjien  tiedot  sisältävät  usein  tarkkaa  tietoa 
käyttäjistä  ja  tieto  on  ajantasaista.  Useat  organisaatiot  ovat  kiinnostuneita  näistä 
tiedoista ja näiden organisaatioiden tarkoitukset eivät aina ole laillisia. ( Jang-Jaccard & 
Nepal, 2014.)

Brunty ja  Helenek (2013a)  esittävät  useita  rikollisia  tapoja,  joilla  sosiaalista  mediaa 
voidaan  käyttää  rikollisten  omaksi  eduksi.  Näitä  ovat  kalastelu,  huijausohjelmat, 
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sosiaalinen  manipulointi,  kyberkiusaus,  kyberahdistelu,  identiteettivarkaus  sekä 
kyberterrorismi.

Bradbury (2012)  esittää  uhkia,  joita  ilmenee  Facebookissa,  mutta  kyseiset  ongelmat 
ovat  myös  ongelmana muissa  vastaavissa  palveluissa.  Näitä  uhkia  ovat  klikkauksen 
kaappaus, klikkaushuijaus, kyselyhuijaus, rikolliset ohjelmat, sosiaalinen manipulointi 
sekä ulkoinen tietosisältö (External payload).

Sosiaalinen manipulointi

Sosiaalisella  manipuloinnilla  tarkoitetaan  tekoa,  jossa  toinen  henkilö  manipuloidaan 
suorittamaan  jokin  aktiviteetti.  Sosiaalisessa  mediassa  tarkoituksena  on  usein  saada 
toinen henkilö jakamaan henkilökohtaisia  tietojaan  manipuloijalle  (McQuade,  2009). 
Sosiaalinen  manipulointi  on  muista  sosiaalisen  median  kautta  tehtävistä  rikoksista 
poikkeava, koska siinä ei hyödynnetä mitään teknologisia taitoja. (Brunty & Helenek, 
2013b).  Sosiaalisessa  manipuloinnissa  hyödynnetään  keskustelua  yksityisen  tiedon 
keräämiseksi.  Manipuloijat  hyödyntävät  ihmisten  psykologisia  ja  emotionaalisia 
ominaisuuksia  tiedon keräämiseksi.  Sosiaalinen  manipulointi  ei  ole  rikos,  mutta  sen 
avulla kerätyn tiedon laiton hyödyntäminen on rikos. (Brunty & Helenek, 2013b.)

Historian  merkittävimpiä  sosiaalisia  manipuloijia  on  Kevin  Mitnick.  FBI  pidätti 
Mitnickin  vuonna  1995  murtautumisesta  Fujitsu  Siemensin,  Nokian  ja  Sun 
Microsystemsin  järjestelmiin.  Murtautuminen  onnistui,  koska  Mitnick  oli  onnistunut 
murtautumaan  tutkija  Tsutomu  Shimomuran  tietokoneelle.  Murtautuminen  onnistui 
hyödyntäen  sosiaalista  manipulaatiota.  Mitnick  saatiin  kiinni  ja  tuomittiin  viideksi 
vuodeksi vankilaan. Tapauksesta tehtiin elokuva vuonna 2000 nimeltään "Takedown". 
Vapauduttuaan  Mitnick  perusti  turvayhtiön,  joka  neuvoi  organisaatioita  ei-teknisten 
hyökkäysten torjunnassa. Kyseisestä tapauksesta on huomioitavaa, että nykyään useat 
ammattilaiset  Internetin  rikollisuuden  torjunnassa  ovat  itse  aiemmin  toteuttaneet 
rikoksia  ja  mahdollisesti  kärsineet  tuomion  liittyen  kyseisiin  rikoksiin.  (Brunty  & 
Helenek, 2013b.)

Kalastelu

Kalastelu  on  sosiaalisen  manipuloinnin  yksi  muoto  ja  samalla  yksi  Internetin 
näkyvimmistä uhista (Hoar, 2005). Bruntyn ja Helenekin (2013b) mukaan kalastelulla 
tarkoitetaan yritystä kerätä yksityistä tietoa, kuten salasanoja, luottokorttinumeroita tai 
muita yksityisiä tietoja. Kalastelua käytettään usein tukemaan muita rikoksia. Rikolliset 
usein  keräävät  kalastelun  avulla  tietoa  uhristaan,  jotta  voivat  suorittaa 
identiteettivarkauden. (McQuade, 2009.) Jagatic, Johnson, Jakobson ja Menezer (2005) 
kuvaavat kalastelun sosiaalisen manipuloinnin muotona, jossa hyökkääjä yrittää kerätä 
luottamuksellista  tietoa  uhristaan  esittämällä  luotettavaa  kolmatta  osapuolta.  Tämä 
tapahtuu  luomalla  sivusto,  joka  vaikuttaa  asialliselta.  Usein  kalasteluun  tarkoitetut 
sivustot naamioidaan muistuttamaan oikeita asiallisia sivustoja kävijän huijaamiseksi. 
(Jagatic  et  al.,  2005.)  Kalastelija  lähettää  uhrille  sähköpostiviestin,  joka  vaikuttaa 
tulevan  luotettavalta  organisaatiolta.  Uhri  seuraa  ohjeita  ja  antaa  henkilökohtaiset 
tietonsa ja ei välttämättä havaitse, että rikosta on tapahtunut. Kalastelua voi tapahtua 
millä  tahansa  saatavilla  olevalla  nettisivulla.  Kun  uhri  antaa  väärällä  sivulla 
käyttäjänimensä  ja  salasanansa,  kalastelija  voi  niiden  avulla  päästä  käyttäjän  tilille 
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oikealla sivustolla.  (Brunty & Helenek, 2013b.) Kalastelijat  usein myös hyödyntävät 
sosiaalisessa  mediassa  houkuttimia.  Kalastelija  voi  esimerkiksi  esiintyä  pankin 
työntekijänä uhrin luottamuksen saamiseksi. Lisäksi ongelmana on se, että Internetin 
kautta kalastelijat voivat kerätä tietoja uhristaan,  joilla luoda luottamusta ennen kuin 
häneltä kalastellaan tietoja. (Jagatic et al., 2005.) Kalastelulta voi suojautua hankkimalla 
kalastelun  estävän  ohjelman  ja  tarkastamalla  sertifikaatin  sivustolla  sen  aitouden 
varmistamiseksi  (Brunty  &  Helenek,  2013b).  Lisäksi  kalastelusta  sekä  muista 
ongelmista  on  tärkeätä  järjestää  koulutuskampanjoita,  joilla  parantaa  ihmisten 
tietoisuutta ongelmasta (Jagatic et al., 2005).

Haittaohjelmat

McQuaden  (2009)  mukaan  haittaohjelmat  ovat  ehkä  tunnetuin  ongelma  Internetissä 
yleisesti.   Haittaohjelmat  ovat  hänen  mukaansa  ohjelmia,  jotka  ovat  erityisesti 
suunniteltu  tietokoneeseen,  tietojärjestelmään tai  dataan hyökkäämistä  varten.  Choon 
(2011)  mukaan  haittaohjelmalla  tarkoitetaan  haitallista  ohjelmaa,  joka  voi  asentaa 
itsensä laitteeseen käyttäjän huomaamatta tai saada käyttäjän luovuttamaan yksityistä 
tietoa. Haittaohjelma sitten lisääntyy ja leviää eri laitteisiin.  Haittaohjelmat voivat olla 
lähteenä useille muille hyökkäyksille, kuten kalastelulle, haittapostille ja palvelunesto 
hyökkäyksille  (McQuade,  2009).  Internetin  ensimmäisinä  vuosina  haittaohjelmilla 
yritettiin vain paljastaa järjestelmien heikkouksia tai joissakin tapauksissa esitellä omia 
teknisiä  taitojaan.  Nykyään  haittaohjelmia  kuitenkin  hyödynnetään  yksityisen 
informaation tai taloudellisen tai liiketoimintaan liittyvät tiedon varastamiseen. Muissa 
tapauksissa  haittaohjelmia  käytetään  yksityisten  henkilöiden  yksityisen  tiedon 
varastamiseen, kuten luottokortin numeron tai henkilötunnuksen varastamiseen. Suurin 
osa  laajemmalle  levinneistä  haittaohjelmista  on  suunniteltu  kaappaamaan  uhrin 
tietokone muiden haitallisten aktiviteettien  suorittamiseen. Tällaisia aktiviteettejä ovat 
esimerkiksi  haittapostin  lähettäminen  (Jang-Jaccard  &  Nepal,  2014),  mutta  ne  ovat 
myös  ongelma  sosiaalisessa  mediassa.  Haittaohjelma  on  määritetty  suurimmaksi 
tietoverkkojen ongelmaksi  yrityksille,  hallituksille  ja  yksilöille.  Vuonna 2009 uusien 
haittaohjelmien tunnisteiden määräksi  laskettiin  melkein  2.9 miljoonaa.  Tämä on 71 
prosenttia  enemmän  kuin  2008  (Choo,  2011).  Sosiaalisen  median  sivustot  ovat 
luonnollisia  kohteita  haittaohjelmille  niiden  suosion  takia.  Lisäksi  verkostot 
mahdollistavat  helpon  leviämisen.  Alkuperäiselle  hyökkäykselle  on  eri  metodeja: 
klikkauksenkaappaus ja salasanan paljastuminen ovat vain kaksi näistä. (Choo, 2011.) 
Yksi tunnetuimmista sosiaaliseen mediaan kohdistuneista haittaohjelmista on Koobface-
mato. Se lähettää linkin jo saastuneelta tililtä kaikille kyseiseen tiliin yhteydessä oleville 
tileille.  Kyseinen linkki  on yleensä otsikoitu houkuttelevasti,  kuten "Hey,  check this 
crazy  video  I  found?".  Linkin  klikkaaminen  pyytää  käyttäjää  päivittämään  toisto-
ohjelman, mikä asentaa haittaohjelman tietokoneelle. Koobface-mato voi sisältää muita 
haittaohjelmia, kuten adwarea. (Brunty & Helenek, 2013a.)

Kyberkiusaus

Kyberkiusauksella  tarkoitetaan  McQuaden  (2011)  mukaan  Internet  mahdollistaa 
ajatustensa ilmaisemisen anonyymisti. Ihmisten on mahdollista kommentoida eri asioita 
ilman, että antavat nimeään kommentille. Tämä mahdollistaa kielteisen ja loukkaavaan 
kommunikoinnin  ilman,  että  kyseisiä  sanoja  voidaan  yhdistää  oikeaan  henkilöön. 
Sosiaalisen  median  suosio  ja  se,  että  sosiaalisen  verkostoitumisen  tarkoitus  on 



25

ihmissuhteet,  on  mahdollistanut  sen,  että  ihmisten  helppo  löytää  etsimänsä  henkilö. 
Tällöin on myös helppo loukata ja kiusata toista henkilöä. Kyberkiusauksen on todettu 
aiheuttavan useissa ihmisissä stressiä, mikä johtaa väkivaltaan ja mahdollisesti myös 
itsemurhaan. Vuonna 2011 Pewin raportti Internetistä selvitti,  että jopa 88 prosenttia 
nuorista on kokenut, että heitä on kohdeltu huonosti sosiaalisissa palveluissa. Heistä 15 
prosenttia koki joutuneensa kyberkiusauksen uhriksi. (Brunty & Helenek, 2013.)

Kyberahdistelu

McQuaden (2009) kyberahdistelua on vaikea erottaa kyberkiusauksesta. Kyberahdistelu 
voidaan  ajatella  negatiivisina  aktiviteetteina,  joissa  Internetiä  käytettään  haitallisten 
viestien lähettämiseen henkilölle tai ryhmälle (McQuade, 2009). Bruntyn ja Helenekin 
(2013a) mukaan kyberahdistelu on tietoverkkojen kautta suoritettavaa ahdistelua, joka 
on  kohdistettu  joko  tiettyyn  yksilöön  tai  yritykseen.  Tarkoituksena  on  häiritä  ja 
emotionaalisesti  hyväksikäyttää toista henkilöä. Esimerkkinä kyberahdistelusta on se, 
että  jättää  uhkaavia  viestejä  sivustolle,  häiritsevien  sähköisten  korttien  lähettäminen, 
virusten lähettäminen sekä uhrin tietokoneelle hakkerointi. (Brunty & Helenek, 2013a.)

Bensonin (2010) mukaan Internetin tarjoamat mahdollisuudet tekevät kyberahdistelusta 
vaarallisen rikollisuuden muodon. Internetin kautta rikollinen voi suorittaa ahdisteluaan 
kaikkialta  maailmasta.  Internetin  avulla  ahdistelijoiden on mahdollista  tavata  uhreja, 
joita  heillä  ei  ollut  mahdollista  tavata  kasvotusten.  Rikolliset  voivat  pysyä  myös 
anonyyminä,  minkä  takia  rikollista  on  miltei  mahdotonta  tunnistaa.  Lisäksi 
anonyymisyys innostaa ahdistelijoita ja tällöin he voivat toteuttaa jopa julmia tekoja 
ahdistellessaan uhriaan, koska eivät pelkää, että heitä rangaistaisiin. Teknologian avulla 
ahdistelija  voi  tehostaa  toimiaan,  kuten  esimeriksi  automaattisilla  viestinlähettäjillä. 
Sosiaalinen media mahdollistaa myös ahdistelijan jakaa haitallista materiaalia uhrista, 
kuten kuvia ja videoita riippumatta siitä, onko materiaali väärennettyä vai ei. Lisäksi 
ahdistelijaa on vaikea tutkia ja toimia, jos rikos sisältää useita toimialueita. Esimerkiksi 
uhri  voi  asua  Yhdysvalloissa  ja  rikollinen  Argentiinassa.  (Benson,  2010.)  Koska 
kyberahdistelu  aiheuttaa ahdistusta  uhrille,  se  on laitonta.  Esimeriksi  Yhdysvalloissa 
kyberahdistelusta  saa  korkeintaan  2  vuotta  vankeutta  tai  korkeintaan  5000  dollaria 
sakkoja. (Brunty & Helenek, 2013a.)

Vaikka  kyberahdistelussa  uhri  ei  koe  fyysistä  väkivaltaa,  Bensonin  (2012)  mukaan 
kyberahdistelu voi usein johtaa fyysiseen ahdisteluun tai väkivaltaan.  Kyberahdistelu 
on  myös  Bensonin  (2012)  mukaan  yleistä  myös  työpaikoilla,  joissa  käytettään 
tietokoneita  ja  yhteys  tietoverkkoihin  on  saatavilla.  Työntekijää  voidaan  ahdistella 
tietoverkkojen välityksellä.  Työpaikalla  ahdistelija  voi olla  joko toinen työntekijä tai 
ulkopuolinen henkilö. Tapausten tunnistaminen on työpaikoilla vaikeaa, jos työntekijä ei 
itse ilmoita ahdistelusta. Ilmoittaminen voi olla myös epätodennäköistä, jos ahdistelija 
on  toinen  työntekijä,  koska  ahdisteltu  voi  pelätä  ahdistelijan  reaktiota  ilmiannolle. 
(Benson, 2012.)

Identiteettivarkaus

Identiteettivarkaudella  tarkoitetaan  McQuaden  (2009)  mukaan  rikosta,  jossa  yleensä 
uhrin  taloudellisia  tietoja  käytetään  tuotteiden  ja  palveluiden  hankkimiseen  hänen 
nimellään. Muista huijauksista ja vastaavista rikoksista identiteettivarkauden erottaa se, 
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että  rikollinen  esiintyy  jonkun  toisen  identiteetillä.  Usein  tämä  henkilö  ei  edes  ole 
välttämättä ole olemassa tai henkilö on kuollut. (McQuade, 2009.) Identiteettivarkaus 
on  muuttunut  tietoverkkojen  ja  Internetin  kehittymisen  seurauksena.  Rikolliset  eivät 
tarvitse  enää  fyysistä  materiaalia,  kuten  passeja  ja  ajokortteja  toisen  henkilön 
identiteetin  varastamiseksi.  (Brunty  &  Helenek,  2013a).  McQuaden  (2009)  mukaan 
tarvittavat  tiedot  voidaan  saada  Internetistä  sosiaalisen  median  palveluista  tai  myös 
käytettyjen  tietokoneiden  kovalevyiltä.  Sosiaalinen  media  tarjoaa  rikollisille  hyvän 
väylän  tarvittavan  tiedon  varastamiseen,  koska  sosiaalisissa  palveluissa,  kuten 
Facebookissa, käyttäjä antaa itsestään tietoja. Näitä ovat nimi, osoite, kuva sekä muut 
yksityiset tiedot. Pelkästään kokonaisella nimellä, syntymäajalla sekä osoitteella varkaat 
voivat  saada  käsiinsä  tietoa,  jota  ei  ole  saatavilla  kyseisellä  sivustolla.  Hyödyntäen 
Internetin tarjoamia työkaluja varkaat voivat helposti varastaa identiteetin hyödyntäen 
näitä  tietoja.  Pelkästään  vuonna  2011  yli  12  miljoonaa  amerikkalaista  raportoivat 
joutuneensa identiteettivarkauden uhreiksi. (Brunty & Helenek, 2013a.)

Kyberterrorismi

McQuade  (2009)  kuvaa  kyberterrorismin  "tarkasti  suunniteltuksi,  poliittisesti 
motivoiduksi hyökkäykseksi informaatiota, tietojärjestelmiä, ohjelmia ja dataa vastaan". 
Sosiaalista  mediaa  voidaan  käyttää  yksittäisen  henkilön  uhkaamiseen,  mutta  sitä 
voidaan  myös  käyttää  ryhmien  ja  yhteisöjen  uhkaamiseen  väkivallalla. 
Kyberterrorismissa  tietokoneita  ja  Internetiä  käytettään  varkauksiin,  informaation 
sabotointiin,  teollisuusvakoiluun,  palvelunestohyökkäyksiin  sekä  petoksiin. 
Kyberterrorismi  on  yleistynyt,  koska  se  tapahtuu  virtuaalisessa  ympäristössä  ja  on 
tällöin vaikea havaita.  Terroristiryhmät kuten Hizbollah käyttävät sosiaalisen median 
sivustoja  uusien  jäsenien  palkkaukseen  ja  tiedonkeruuseen.  Ryhmät  voivat  lähestyä 
potentiaalisia jäseniä kaikkialta maailmasta ja samalla kerätä sotilaallista ja poliittista 
tietoa.  Jopa  90  %  kaikesta  Internetin  kautta  organisoidusta  terrorismista  hyödyntää 
sosiaalista mediaa. (Brunty & Helenek, 2013a.)

Klikkauksen kaappaus

Klikkauksen kaappauksessa käyttäjä huijataan klikkaamaan hyperlinkkiä, joita he eivät 
ole  nähneet.  Kyseinen menetelmä onnistuu  hyödyntämällä  näkymätöntä  pintaa,  joka 
asetetaan elementin päälle HTML sivulla. Kyseiselle pinnalle asetetaan jokin attribuutti, 
kuten  hyperlinkki.  Kun  käyttäjä  yrittää  valita  haluamaansa  linkin,  hän  klikkaakin 
kyseisen elementin päälle piilotettua hyperlinkkiä.  Facebook on yksi merkittävimmistä 
klikkauksen kaappauksen kohteista. (Bradbury, 2012)

Klikkaushuijaus

Klikkaushuijauksella  tarkoitetaan  Internetissä  toimivia  mainoksia  rikollisesti 
hyödyntäviä  automatisoituja  toimintoja  (McQuade,  2009).  Klikkaushuijaus  on  ollut 
vuosia  ongelmana  mainostajille  kuten  Googlelle.  Kyseisessä  huijauksessa  käyttäjä 
pakotettaan  tai  huijataan  klikkaamaan  linkkiä.  Nämä  linkit  ovat  mainoksia,  joten 
käyttäjän  klikatessa  linkkiä  huijaajat  saavat  rahaa.  Klikkaushuijaus  on  myös  helppo 
automatisoida klikkaamalla samaa linkkiä usein hyödyntäen komentosarjaa. (Bradbury, 
2012)
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Kyselyhuijaus

Braduryn  (2012)  mukaan  kyselyhuijauksessa  käyttäjää  houkutellaan  osallistumaan 
kyselyyn  lupaamalla  hänelle  palkkion.  Usein  markkinoijat  maksavat  huijaajille 
jokaisesta  kerrasta,  kun  käyttäjä  täyttää  kyselyn.  Kyselyhuijauksesta  on  myös  tullut 
vaarallisempi sosiaalisen manipulaation avulla. Esimerkiksi käyttäjän puhelinnumeroa 
voidaan kysyä myöhempää kyselyä varten, mutta käyttäjälle lähetetäänkin kallis palvelu 
puhelimeen. Usein kyselyt eivät myöskään ole markkinointiyritysten eduksi toimivia. 
Kyselyillä  saatetaan  vain  kalastella  käyttäjän  tietoja,  kuten  sähköpostiosoitetta,  jotta 
niitä voidaan hyödyntää rikollisiin tarkoituksiin. (Bradbury, 2012.)

Ulkoinen tietosisältö

Ulkoinen tietosisältö on usein haittaohjelmien kanssa oleva haittaohjelma. Esimerkiksi 
Koobface-mato  sisältää  ulkoista  tietosisältöä,  kuten  adwarea  tai  spywarea.  Kyseinen 
sisältö alkaa lähettää viestiä Facebookissa kaikille niille, jotka ovat ystäviä tartunnan 
saaneen koneen käyttäjän kanssa. Viesti kehottaa ystäviä tutustumaan tiettyyn videoon. 
Kun he yrittävät katsoa videota, heitä pyydetään päivittämään toisto-ohjelma annetulla 
ohjelmalla. Annettu päivitys on kuitenkin haittaohjelma ja käyttäjän laite on tartutettu. 
(Bradbury,  2012.)  Tämä  haittaohjelma  sitten  mahdollistaa  muiden  kyberrikosten 
suorittamisen (McQuade, 2009).

Pyramiditartunta

Hakkerit  usein  käyttävät  sosiaalisia  verkostoja  edukseen.  Sosiaaliset  verkostot  ja 
palvelut jakavat informaatiota keskenään. Hakkerit hyödyntävät tätä tartuttamalla yhden 
tietokoneen  ja  käyttämällä  sitä  muiden  verkossa  olevien  koneiden  tartuttamiseen. 
Hakkerit  keskittyvät  yleensä  niihin  käyttäjiin,  jotka  käyttävät  palvelua  usein. 
Hyödyntäen selaimen heikkouksia hakkerit asettavat haittaohjelman uhrin tietokoneelle. 
Uhrista  tulee  pyramidin  ensimmäinen  taso.  Tietokoneesta  tehdään  “zombie”,  joka 
tarkkailee  käyttäjää  ja  odottaa  hänen  kirjautuvan  sosiaalisen  median  palveluun. 
Käyttäjän  siirtyessä  palveluun  haittaohjelma  alkaa  salaa  lähettää  viestejä  uhrin 
kontakteille  heidän  koneidensa  tartuttamiseksi.  Kun  heidän  koneensa  on  tartutettu, 
haittaohjelma  alkaa  heidän  koneissaan  taas  tarkkailla  käyttöä  ja  tartuttaa  heidän 
kontaktejaan, luoden taas uuden tason pyramidiin. Tämä prosessi toistuu uudestaan ja 
uudestaan  (Kelton,  n.d.).  Koobface-mato  hyödyntää  zombeja  ja  pyramiditartuntaa 
toimiessaan. Koobface-mato on automatisoinut uusien sosiaalisen median palveluiden 
tilien  luomisen,  joita  käytetään  eri  käyttäjien  luottamuksen  luomiseksi.  Uhrien  tilit 
otetaan saastumisen jälkeen rikolliseen käyttöön ja uusina kohteina ovat uhrin ystävät ja 
kontaktit. (Jang-Jaccard & Nepal, 2014.)

API- ongelmat

API  (Application  Programming  Interface)  hallinnoi  eri  ohjelmien  välistä  toimintaa. 
API:n  käyttö  on  nykyään  hyvin  yleistä.  Sosiaalisessa  mediassa  API:a  käytetään 
esimerkiksi  valokuvien  ja  mainosten  kontrollointiin.  Hakkereilla  on  mahdollista 
hyödyntää  API:a  hyökkäysten  toteuttamiseen.  Hakkerit  voivat  suorittaa  kehittyneitä 
hyökkäyksiä,  jotka  hyödyntävät  JavaScriptiä.  Näillä  hyökkäyksillä  kerätään  tietoja 
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sivuston käyttäjistä. (Kelton, n.d..)

URL- lyhenteet

URL (Uniform Resource Locator) tarkoittaa yksilöllistä osoitetta Internetissä olevalle 
tiedostolle.  URL-lyhennystä  tarjoavat  palvelut  ovat  tärkeitä  sosiaalisessa  mediassa. 
Koska  URL-osoitteet  ovat  usein  pitkiä,  kyseiset  palvelut  lyhentävät  niitä.  Näitä 
lyhennettyjä  URL-osoitteita  tai  linkkejä  voidaan  jakaa  muille  käyttäjille  sosiaalisen 
median kautta.  Kun toinen käyttäjä  klikkaa  kyseistä  linkkiä,  hänet  ohjataan  oikeaan 
pitkään  URL-linkkiin.  URL-linkkejä  voidaan  käyttää  huijaukseen  ja  haittapostissa. 
Klienin ja Strorhmaierin (2012) suorittaman tutkimuksen mukaan jopa 80 prosenttia 
lyhennetyistä URL-osoitteista sisälsi haitallista sisältöä, kuten haittapostia.  Lyhennetyt 
URL-osoitteet ovat myös osa kansainvälisesti tapahtuvia tietoturvahyökkäyksiä. (Klien 
&  Strohmaier,  2012.)  Trend  Micro  (2011)  onkin  neuvonut,  että  sosiaalisen  median 
turvallisessa käytössä on hyväksi varoa lyhennettyjä linkkejä.

Väärentäminen (Spoofing)

Väärentämisessä tietokoneiden käyttäjää huijataan väärällä identiteetillä. Sähköpostissa 
rikollinen  käyttää  väärennettyä  sähköpostiosoitetta  tai  simuloi  oikeaa 
sähköpostiosoitetta. Niiden estämiseksi käyttäjän kannattaa tuntea kaikki työtoverinsa ja 
ystävänsä ja tarkastella saamiaan epäilyttäviä viestejä varovaisesti.  (Federal bureau of 
investigation, 2012.) Rikolliset  hyödyntävät väärentämistä usein tietojen kalastelussa. 
Havaitsemalla väärentämisen voi estää myös mahdolliset kalasteluyritykset. (Jagatic et 
al., 2005.)

Lasten hyväksikäyttö

Weirin, Toolanin ja Smeedin (2011) mukaan sosiaalisen median pahin uhka on rikokset 
lapsia kohtaan. Sosiaalinen media mahdollistaa yhden henkilön kommunikaation usean 
ihmisen välillä. Tämä lisäksi anonyymisyys mahdollistaa ihmisiä esiintymään nuorille 
väärällä  identiteetillä  ja  luottamuksen  luomisen  nuoreen,  joka  ei  välttämättä  tajua 
mahdollista 
a.  Tästä  seuraa  sosiaalisen  median  pahimmat  rikokset,  kuten  lasten  seksuaalinen 
ahdistelu ja hyväksikäyttö sekä lapsipornografian luominen ja levittäminen. (Weir et al., 
2011.) Tätä materiaalia sekä pornografiaa yleisesti levitetään erityisesti pilvien kautta 
toimivien videoiden levittämiseen tarkoitettujen palveluiden kautta. (Gayathri, Thomas 
& Jayasudha, 2012.)

Kiristäminen

Sosiaalinen  media  on  myös  työkalu  ihmisten  kiristäminen.  Koska  sosiaalisessa 
mediassa  jaetaan  vapaasti  materiaalia,  on  kiristäjillä  hyvä  mahdollisuus  saada 
materiaalia, jolla kiristää toista henkilöä rahallisten tai muiden hyötyjen tavoittelussa. 
Ihmisten on oltava varovaisia sen kanssa, mitä he julkaisevat Internetissä, sillä kaikki 
mikä  ladataan  Internetiin  jää  sinne  kaikkien  saataville  ja  nähtäväksi.  Sosiaalisessa 
mediassa ei pitäisi julkaista sellaista, mitä ei halua kaikkien näkevän, sillä yksityiseksi 
tarkoitettu  sisältö  muuttuu  helposti  julkiseksi  ilman  ihmisen  suostumusta.   Lisäksi 
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erityiset  kiristysohjelmat  ovat  ongelmat.  Brittanian  Kentin  yliopiston  on  tutkinut 
kiristysohjelmaa nimeltään CryptLocker. Tutkijat haastattelivat 1500 ihmistä ja heistä 
kiristysohjelman  uhreiksi  oli  joutunut  30  vastaajaa.  Ohjelma  salakirjoittaa  käyttäjän 
tärkeät tiedot, ottaen koneen sisällön “panttivangiksi”. Sitten uhrilta vaaditaan noin 360 
euroa tietojen palauttamiseksi. Tutkimuksen mukaan suurin osa ihmisistä eivät havaitse 
muuta vaihtoehtoa kuin maksaa nämä lunnaat. Tutkimustulosten perusteella rikolliset 
voivat  ansaita  jopa  satoja  miljoonia  euroja.  Tällaiset  tulonlähteet  tekevät  rikoksesta 
houkuttelevan. (Tietokone, 2014.)

3.3.3  Yritysten ja organisaatioiden kohtaamat haasteet

Yksittäiset  henkilöt  eivät  ole  ainoita,  jotka  hyödyntävät  sosiaalista  mediaa.  Myös 
yritykset ja muut organisaatiot hyödyntävät sosiaalista mediaa omassa toiminnassaan. 
Samoin  kuin  yksityiset  käyttäjät  organisaatiot  ja  yritykset  voivat  myös  kohdata 
ongelmia  sosiaalisessa  mediassa.  Organisaatioiden  kannalta  ongelmana  on  tietyille 
ammateille omistetut sivustot, kuten Sermo.com, joka on lääkäreille tarkoitettu sivusto 
kommunikointiin.  Nämä sivustot eivät välttämättä ole turvattu tiettyjä uhkia vastaan. 
Ihmisillä  on tapana puhua ja  keskustella  ja  tämän seurauksena  ihmiset  voivat  jakaa 
sivustoilla salaista tietoa. Lisäksi kyseisten sivustojen suojaukset eivät täysin väärällä 
identiteetillä  esiintyviä  vastaan.  Ihmisten  paljastaessa  salaista  tietoa  nämä  henkilöt 
varastavat  tietoa  sen  tai  pahimmassa  tapauksessa  suorittavat  identiteettivarkauden. 
(Hunter, 2008.)

Yrityksissä  tietojärjestelmien  suojaamisen  määrä  on  myös  ongelma.  Eri  yritysten 
tietojärjestelmien  suojaamisen  käytännöt  vaihtelevat.  Toiset  yritykset  ovat  enemmän 
alttiita brändin huonontumiselle ja heidän henkilöstönsä tietoisuus sosiaalisen median 
uhkista  ja  ongelmista  vaihtelee.  Usein  yritykset  asettavat  rajoituksia  yrityksen 
tietokoneiden selaimille. Joskus yritykset yrittävät kuitenkin estää ongelmat estämällä 
selaimissa komentosarjojen käytön kokonaan, rajoittaen henkilöstön Internetin käyttöä. 
Kuitenkin esto pääsylle sosiaalisille sivustoilla voi haitata yritystä. Tällaiset estot voivat 
estää yritystä saamasta tärkeitä resursseja ja haitata työntekijöiden moraalia. Yritysten 
olisikin  tehokkaampaa  ennemmin  kouluttaa  työntekijöitä  potentiaalisista  uhkista. 
(Hunter, 2008.)

Kierkegaard  (2010)  esittää  myös,  että  Twitter  on  merkittävä  lähde  ongelmille 
yrityksissä.  Twitter  aloitti  mikrobloggaukseen  tarkoitukseen  omistettuna  sivustona  ja 
sen  suosio  on  kasvanut  Facebookin  ja  MySpacen  tasolle.  Palvelun  “twiitit”  ovat 
kuitenkin ongelma liiketoiminnalle ja työnantajille. Ensimmäinen havaittu ongelma on 
tekijänoikeus-ongelmat. Palvelun käyttäjillä on helppo julkaista Twitterissä 140 sanan 
mittaisia  tekstejä.  Nämä tekstit  tai  “twiitit”  voivat  sisältää tekijänoikeuksia  rikkovaa 
sisältöä,  kuten  laulujen  sanoituksia.  Toinen  ongelma  on  brändin  kaappaus 
(brandjacking).  Useat ihmiset käyttävät Twitterissä salanimeä. Tästä voi seurata,  että 
henkilö  käyttää  nimeä,  joka  on  samanlainen  tuotteen  tai  yrityksen  kanssa.  Tämä 
hämmentää asiakkaita.  Brändin  kaappauksessa on kuitenkin se ongelma,  että  vaikka 
Twitterin käyttäjäehdot kieltävät toisena esiintymisen niin, että se huijaa tai hämmentää 
muita, sallivat käyttäjäehdot parodioinnin, kunhan profiilissa on ilmaistu, että kyseessä 
on  parodiointi.  Tämän  seurauksena  käyttäjät  voivat  toisena  esiintyessä  aina  vedota 
siihen,  että  he  ovat  parodioineet  toista  henkilöä  kunhan  he  ovat  maininneet  asiasta 
profiilissaan jotenkin. (Kierkegaard, 2010.)
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Kierkegaard  (2010)  myös  esittää,  että  Twitter  voi  olla  ongelma,  kun  yrityksen 
työntekijät paljastavat niiden kautta tietoa, jota ei saisi julkaista yrityksen ulkopuolella 
tai mielipiteitä, jotka haittaavat yrityksen imagoa. Lisäksi työntekijöiden käyttäessään 
palvelua  haitallisen  sisällön  julkaisuun  tai  kolmannen  osapuolen  yksityisyyden 
rikkomiseen  voidaan  yritystä  pitää  vastuussa.  Lisäksi  Twitter  voi  olla  merkittävä 
turvallisuusriski,  koska  kriisien  aikaan  rikolliset  tai  muut  ongelmia  aiheuttavat 
ryhmittymät  voivat  käyttää  palvelua  koordinoinnissa  ja  viranomaisten  liikkeiden 
raportoinnissa toisilleen. Twitteriä voidaan käyttää myös huijausten toteuttamisessa ja 
myös toisena henkilönä esiintyminen on yksi palvelun ongelmia. (Kierkegaard, 2010.) 
Palveluntarjoajien on myös huomioitava multimodaalisuus suunnitellessaan palveluita 
ja  niiden  käyttöliittymiä.  Koska  nykyään  sosiaalinen  media  ei  ole  rajoittunut 
tietokoneeseen  vaan  on  saatavilla  muiden  laitteiden  kautta,  kuten  älypuhelimen  ja 
tabletin  kautta.  Samalla  sosiaalisesta  mediasta  on  tullut  tärkeä  osa  ihmisten  elämää. 
Koska  kaikki  ihmiset  eivät  kuitenkaan  pysty  käyttämään  tavallisia  syöttölaitteita 
esimerkiksi  vammojen takia,  on heidän pystyttävä hyödyntämään muita  menetelmiä, 
kuten ääntä. Tämä kuitenkin vaikuttaa turvallisuuteen ja käyttöliittymiä suunnitellessa 
sosiaalisen median palvelulle on tärkeää suunnitella käyttöliittymä niin, ettei yksityistä 
tietoa paljastu muille ihmisille. (Bourimi,  Tesoriero, Villanueva,  Karatas & Schwarte, 
2011.)

Sosiaalisen  median  palveluissa,  jotka  hyödyntävät  pilveä  on myös  ongelmia  liittyen 
tekijänoikeuksiin.  Videoiden  jakamiseen  keskittyvät  sivustot,  kuten  Facebook 
mahdollistavat käyttäjille videoiden lataamisen palveluun, jotta muut käyttäjät voivat 
katsoa niitä ja kommentoida niitä. Videoiden seuraaminen on kuitenkin puutteellista ja 
toinen käyttäjä voi ladata videon, muokata sitä ja esittää sen omanaan. Lisäksi käyttäjät 
voivat  ladata  myös  elokuvia  ja  muita  videoita,  joiden  lataaminen  on  kielletty 
tekijänoikeuslain perusteella. Lisäksi osa videoista voi sisältää haitallista materiaalia, 
kuten pornografiaa.  Palveluiden kontrollointia  olisikin parannettava.  (Gayathri  et  al., 
2012.)

3.4  Organisaatioiden ratkaisut ongelmiin

Sosiaalisen median rikoksia koskevissa tapauksissa viranomaisilla kuten tuomareilla ja 
poliiseilla  on  ongelmia.  Heidän  on  yleensä  tehtävä  päätös  tuomiosta  perustuen 
mielipiteisiin, jotka ovat sopimattomia verrattuna saatavilla olevaan teknologiaan tai on 
muodostettu perustuen vanhentuneeseen teknologiaan. Joissakin tapauksissa oikeuden 
edustajat  eivät  ymmärrä  sosiaalisen  median  teknologiaa.  Viranomaisten  onkin  siis 
hyödynnettävä  aiempien  vastaavien  tapauksien  tietoja  ja  tuomioita  kun  tuomiota 
asetetaan. (Brunty & Helenek, 2013b.) 

Lisäksi  todisteiden  kerääminen  rikoksista  on  vaikeaa.  Tavallisessa  rikoksessa 
elektronisia  todisteita  on helpompi  tutkijoilla  kontrolloida.  Tällaisia  todisteita  voivat 
olla tietokoneiden kovalevyt ja matkapuhelimet. Sosiaalisen median osalta todisteiden 
kerääminen on vaikeaa, koska tutkijat eivät voi hallita sitä, mitä sosiaalisessa mediassa 
tapahtuu.  Todisteita  ei  voi  käsitellä  samoin  menetelmin  kuin  tavallisten  rikosten 
todisteita  on  käsiteltävä.  Lisäksi  tutkimuksia  varten  ei  ole  oikeuden  vahvistamia 
digitaalisia  työkaluja  todisteiden  keräämiseksi.  Muiden  freeware  tai  shareware- 
työkalujen  käyttäminen  sisältää  ongelmia,  koska  oikeuslaitokset  ovat  tiukentaneet 
vaatimuksia  liittyen  sosiaalisen  median  rikosten  todisteisiin.  (Brunty  &  Helenek, 
2013a.)



31

Hunterin  (2008)  mukaan  yritysten  kannattaa  huomioida  kaksi  asiaa  sosiaalisessa 
mediassa toimiessaan. Ensin sen on huomioitava, että sosiaalisessa mediassa on riskejä, 
vaikka osa niistä ei ole uusia. (Hunter, 2008.) Koska sosiaalinen media ja tietoverkot 
yleensä jatkavat kehittymistä, on tietoturvan kehityttävä myös. Choo (2011) mainitsee 
useiden kriminologien varoituksen vuodelta 2011, “ne jotka eivät havaitse tulevaisuutta 
havahtuvat  tylyyn  shokkiin  sen  saapuessa”(Smith  et  al.,  2004,  s.156).  Tämä  lause 
tiivistää  ongelman.  Yhteisömme  on  varauduttava  ja  liiketoiminnan,  hallituksen  ja 
tutkimuksen  on  kehityttävä  nopeammin  kuin  rikollisten.  Osa  vanhoista  ongelmista, 
kuten  haittaposti  ja  kalastelu  ovat  nykyään  keskittyneitä  sosiaaliseen  mediaan  sen 
suuren  käyttäjämäärän  takia.  Lisäksi  yritysten  tulisi  huomioida,  että  kaikki  heidän 
sosiaalisessa  mediassa  suoritetut  aktiviteetit  näkyvät  kaikille,  kuten  asiakkaille, 
mahdollisille työllistäjille sekä liikekumppaneille. (Choo, 2011.) 

Sosiaalisessa mediassa ongelmana on, ettei ole varmuutta, että tietyn tilin omistaja on 
oikea henkilö ja hänen antamansa tiedot ovat oikeita. Mansfield-Devine (2012) ehdottaa 
ratkaisuksi  tähän  ongelmaan  biometristä  tunnistusta  sosiaalisille  palveluille.  Google 
hyödyntää  tällaista  toimintoa,  mutta  viihdyttäviin  tarkoituksiin,  kuten  palvelu,  joka 
kertoo ketä viihdetähteä käyttäjä muistuttaa. Vaikka teknologia on monimutkaista, on se 
kehittynyt  viimeisen  vuosikymmenen  aikana  merkittävästi.  Vuonna  2011  Facebook 
mahdollisti  palvelussaan  kasvojentunnistuksen  uusille  ladatuille  kuville.  Käyttäjät 
kuitenkin pitivät tätä pelottavana, johtaen useisiin rajoituksiin teknologialle. Tällaisen 
kuvien  kasvojen  tunnistuksen  voisi  kuitenkin  laajentaa  sisäänkirjautumiseen. 
Kasvojentunnistusta voisi hyödyntää kirjautumisessa palveluun, mikä varmistaisi, että 
käyttäjä esiintyisi oikealla nimellä ja tiedoilla. Tämä voisi parantaa turvallisuutta myös 
siksi,  että  useat  sosiaaliset  sivustot  toimivat  usein  väylänä  kolmannen  osapuolen 
palveluihin. Esimerkiksi Facebookista voi voi siirtyä eri sivustoille suoraan hyödyntäen 
Facebookin tunnuksiaan eikä kyseisen sivuston tunnuksia. Tällöin biometrinen tunnistus 
parantaisi  myös  näiden  sivustojen  turvallisuutta.  Biometrisen  tunnistuksen  käyttö 
kuitenkin haittaisi ihmisten yksityisyyttä, sillä ihmisillä on oikeus pysyä anonyyminä tai 
hyödyntää pseudonyymiä. Tämä on erityisen tärkeätä maissa, joissa on ankara hallinto. 
(Mansfield-Devine, 2012.)

Oehri ja Teufel (2012) ehdottavat lähestymistavan, jolla hallinnoida sosiaalisen median 
palveluiden  turvallisuutta.  Se  koostuu  neljästä  osasta:  diagnoosista,  suunnittelusta, 
käyttöönotosta ja evaluoinnista. Diagnoosissa sosiaalisen median turvallisuuskulttuuria 
analysoidaan ongelmien tunnistamiseksi. Suunnittelussa tarvittavia tehtäviä määritetään 
turvallisuuden parantamiseksi.  Käyttöönotossa nämä tehtävät  suoritetaan kuten missä 
tahansa  projektissa.  On  tärkeätä  määrittää  oikeat  aktiviteetit,  vastuualueet,  resurssit, 
aikataulut  sekä  budjetti.  Lopuksi  evaluoinnissa  määritetään  ja  dokumentoidaan 
tehtävien  onnistuminen.  Evaluoinnissa  myös  määritetään  mahdolliset  tulevat 
parannukset. (Oehri & Teufel, 2012.)

Sosiaalisessa  mediassa  voi  myös  jakaa  laittomasti  materiaalia  ja  näin  rikkoa 
tekijänoikeuksia.  Youtube  on  yksi  tällaisista  palveluissa,  joissa  tekijänoikeuksien 
loukkaukset  ovat  yleisiä.  Näiden  estämiseksi  on  kuitenkin  kehitetty  menetelmiä. 
Ensimmäinen  on  digitaaliset  vesileimat.  Digitaalisessa  vesileimassa  alkuperäiseen 
videoon/kuvaan  upotetaan  koodi.  Vesileima  on  näkymätön  eikä  haittaa  sisällön 
nauttimista.  Vesileiman  poistaminen  kuitenkin  vaikuttaa  videon/kuvan  sisältöön 
negatiivisesti,  tehden  materiaalin  laittomasta  kopioinnista  vähemmän  houkuttelevaa. 
Toinen  menetelmä  on  sormenjäljen  asettaminen  (fingerprinting).  Menetelmässä 
videosta,  äänestä  tai  videosta  otetaan  pieni  määrä  tiettyjä  osia  ja  kootaan  yhteen 
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sormenjäljeksi.  Jokaisesta  Internetiin  ladatusta  mediasta  otetaan  samanlainen 
sormenjälki ja verrataan tietokannassa olevaiin sormenjälkiin. Jos jälki on samanlainen 
tietokannan  jäljen  kanssa  niin  kyseessä  on  tekijänoikeusrikkomus.  Heikkoutena 
sormenjäljellä  on,  että  sen  onnistuminen  on  riippuvainen  sormenjäljen  kokoamiseen 
valittujen median osien laadusta. Jos laatu on heikko niin vertailu ei välttämättä onnistu. 
(Gayathri et al., 2012.)

3.5  Käyttäjien tekemät virheet ja keinot ongelmien välttämiseksi

Sosiaalisen median palveluiden turvallisuudesta vastaa palveluntarjoaja. Kuitenkin itse 
käyttäjällä on olennainen vastuu ongelmien välttämisessä. Käyttäjän asenne sosiaalisen 
median potentiaalisiin uhkiin ja turvallisuuteen on myös tärkeää. Vaikka eri palveluihin 
on  asetettu  erilaisia  komponentteja  turvaamaan käyttäjää,  ei  käyttäjä  aina  hyödynnä 
näitä.  (Cosoi,  2011.)  Lisäksi  ihmiset  eivät  aina  halua  raportoida  kohtaamistaan 
ongelmista,  kuten  kalastelusta  (Jagatic  et  al.,  2005).   Esimerkkinä  käyttäjän  omasta 
virheestä on vastaaminen käyttöoikeuden pyyntöön. Nykyaikana tietokoneiden lisäksi 
myös älypuhelimilla voi käyttää sosiaalisen median palveluita ja palveluissa on tarjolla 
erilaisia  ohjelmia  asennettavaksi  laitteeseen.  Kaikki  asennettavat  ohjelmat  eivät  ole 
kuitenkaan  turvallisia.  Niiden  asennuksessa  kysytään  usein  ensin  oikeuksia,  jotka 
käyttäjä voi antaa tai ei. Yleensä käyttäjät hyväksyvät nämä pyynnöt ilman lukematta, 
minkä seurauksena koneelle  asentuu haittaohjelmia (Cosoi,  2011).  Cosoin antamassa 
esimerkissä  puhelimeen  asentuu  ohjelma,  joka  soittaa  maksullisiin  numeroihin  ja 
lähettää yksityistä tietoa ohjelman luojalle. Asennettu ohjelma voi myös olla erilainen 
haittaohjelma, joka voi vahingoittaa järjestelmää. Käyttäjä voi siis välttää ongelmia jo 
hyödyntämällä  laitteensa  turvallisuusominaisuuksia,  lukemalla  järjestelmän  antamat 
viestit  sekä  yksinkertaisesti  käyttämällä  enemmän  aikaa  järjestelmän  turvalliselle 
käytölle. (Cosoi, 2011.)

Usein  käyttäjä  voi  olla  tietoinen  sosiaalisen  median  palveluiden 
turvallisuusominaisuuksista, mutta ei tietoisesti hyödynnä niitä. Straterin ja Lipfordin 
(2009) suorittama tutkimus Facebookin käyttäjille paljasti, että käyttäjät olivat tietoisia, 
että  heidän  profiilinsa  olivat  kaikkien  nähtävissä.  Kuitenkin  käyttäjät  tekivät 
turvallisuuteen  liittyviä  päätöksiä  vain  profiilin  luomisen  alussa  tai  kun  ongelmien 
sattuessa.  He eivät  myöskään  huomioineet  heidän  informaationsa  näkyvyyttä  muille 
käyttäjille  jokapäiväisessä  käytössä.  Käyttäjät  olivat  myös  hämmentyneitä  palvelun 
kattavista turvallisuusasetuksista.  He eivät myös hyödyntäneet näitä asetuksia heidän 
henkilökohtaisen  informaation  nähtävyyden  muokkaamiseksi.  (Strater  &  Lipford, 
2009.) Ongelmana on siis, että vaikka käyttäjille olisi tarjolla mahdollisuuksia suojata 
tietojansa  käyttäjä  ei  hyödynnä  niitä  tai  näkee  ne  liian  sekavina.  Käyttäjä  ei  myös 
havaitse  informaation  jakamisen  mahdollisena  ongelmana.  Lisäksi  käyttäjä  yleensä 
reagoi ongelmiin vasta kun on liian myöhäistä tai havaitsee, millaiset vaikutukset heidän 
päätöksillään  on.  Esimerkiksi  Straterin  ja  Lipordin  (2009)  tutkimuksen  alussa 
tutkimukseen  osallistujat  eivät  olleet  tietoisia  siitä,  millaisia  vaikutuksia  heidän 
Facebookin profiilissaan julkaisemillaan tiedoilla on. Tutkimuksen jälkeen he alkoivat 
tarkastella profiilejaan ja niiden sisältämiä tietoja uudelleen. (Strater & Lipford, 2009.)

Trend Micron oppaassa (2011, pp. 10-11) on selkeästi tiivistettynä kuusi sääntöä, joilla 
käyttäjä  voi  sosiaalisen  median  palvelua  käyttäessään  välttää  ongelmia  ja  suojella 
yksityisiä tietoja:

• Varomalla lyhennettyjä linkkejä, joita saat tuntemattomilta henkilöiltä. Yleensä 
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näiden linkkien lähettäjä yrittää saada käyttäjän tartuttamaan järjestelmän.
• Ystävystymällä tai seuraamalla ihmisiä, jotka tuntee tai on tavannut virtuaalisen 

maailman ulkopuolella. Jos haluaa ystävystyä toisen ihmisen kanssa sosiaalisen 
median kautta, on suhtauduttava jokaiseen sellaiseen henkilöön varauksella.

• Lukemalla  yksityisyysasetukset  sivustolla  ennen  tilin  luomista.  Sosiaalisen 
median sivustot tarjoavat mahdollisuuden tutustua asetuksiin.

• Olemalla käyttämättä samaa salasanaa useilla sivustoilla.
• Asettamalla  profiili  yksityiseksi,  jos  pelkää  kohtaavan  turvallisuusongelmia. 

Käyttäjän kannattaa jakaa vain sellaista tietoa, minkä ei usko haittaavan itseään.
• Jos mahdollista sivustolla, on suositeltua ryhmittää kontaktinsa.

Gundecha,  Barbier  ja  Liu  (2011)  ovat  tarkastelleet  sosiaalisen  median  verkostojen 
merkitystä  sosiaalisen  median  uhkiin  ja  ovat  ehdottaneet  ratkaisua  ongelmiin. 
Sosiaalisen  median  palveluissa  yksityiseen  liittyvät  ratkaisut  keskittyvät  yksittäisten 
attribuuttien suojelemiseen. Käyttäjät ovat kuitenkin usein alttiita ongelmille yhteisön 
attribuuttien ja muiden käyttäjien kautta. Heidän mukaansa ratkaisuna ongelmaan on se, 
että mikäli sosiaalisessa mediassa sosiaalisessa verkostossa havaitaan henkilö, joka on 
altis  erilaisille  uhkille,  on  turvallisuutta  edistävää  poistaa  kyseinen henkilö  verkosta 
muiden  henkilöiden  turvallisuuden  parantamiseksi.  Esimerkiksi  Facebookissa  tämä 
tarkoittaisi kyseisen ystävän poistamista ystävien listasta. Tämä kuitenkin heikentäisi 
palvelun käytettävyyttä ja käyttökokemusta. (Gundecha et al., 2011, pp. 518.)

3.6  Luottamuksen merkitys

Robertsonin (2010) mukaan luottamus on tärkeä osa sosiaalista mediaa ja tärkeä tekijä, 
kun  tarkastellaan  sosiaalisen  median  uhkia.  Luottamus  on  yhteydessä  tunnistettavan 
informaation julkaisemiseen. Luottamus tarkoittaa Robertsonin (2010) mukaan ihmisten 
kykyä  luottaa  toisen  henkilön  tai  ryhmän  antamaan  kirjalliseen  tai  suulliseen 
lupaukseen. Moturu, Yang ja Liu (2009) esittävät, että luottamuksessa on kaksi tärkeää 
osapuolta:  luottaja  ja  luotettava.  Heidän  mukaansa  luottamus  määrittää  sen,  kuinka 
tyytyväinen luottaja on luotettavan jakaman tiedon riskien vähyyteen. Toisen henkilön 
jakama tieto on sitä luotettavampaa mitä vähemmän riskejä niihin sisältyy. Robertsonin 
(2010) mukaan luottamus heikentää ihmisen havaitsemia riskejä liittyen informaation 
julkaisemiseen.  Tutkimukset  ovat  osoittaneet,  että  merkittävä  osa  ihmisistä  ovat 
huolissaan  yksityisen  informaation  julkaisun  seurauksista.  Luottamuksen  luominen 
tietoverkkojen  kautta  onkin  Meschin  (2012)  mukaan  vaikeaa.  Internetin  käyttäjät 
näkevät  Internetin  maailmana,  jossa  he  ovat  epävarmoja  riskeistä  ja  heidän 
aktiviteettiensa  tuloksista.  Kuitenkin  luottamuksen  luominen  helpottaa  ihmisten 
havaitsemia riskejä, epävarmuutta ja haavoittuvuutta. (Mesch, 2012.) Myös  Moturun, 
Yangin ja Liun (2009) mukaan luottamuksen luominen on Internetissä vaikeata, koska 
henkilöistä voi olla vähän henkilökohtaista tietoa. Tämän takia tarvitaan luottamuksen 
mittaamiseen omia mittareita. Andersonin, Huttenlocherin, Kleinbergin ja Leskovecin 
(2012)  mukaan  sosiaalisessa  mediassa  hyödynnetään  usein  arvosteluja  toisista 
käyttäjistä tai heidän tarjoamasta sisällöstä. Esimerkiksi henkilö voi saada arvosteluja, 
kun hän antaa neuvoja erilaisilla foorumeilla. Näillä arvosteluilla voidaan määrittää se, 
että voidaanko toiseen käyttäjään tai  hänen tarjoamaan sisältöön luottaa.  Ongelmana 
tutkijoiden mielestä on kuitenkin se, että arvostelut eivät aina ole välttämättä luotettavia, 
koska positiivista palautetta yhdestä käyttäjästä antanut henkilö ei itse välttämättä ole 
luotettava.  (Anderson  et  al.,  2012.)  Vuonna  2009  Twitterin  ylläpitäjät  esimerkiksi 
huomasivat,  että  ihmisten  luottamusta  hyväksikäytettiin  haitallisten  verkkosivujen 
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levityksessä jakamalla uhreille linkkejä haittaohjelmiin. Seurauksena käyttäjiä estettiin 
jakamasta linkkejä, jotka tiedetään sisältävän haittaohjelmia. (Robertson, 2010.)

Luottamuksen  kehittymiseen  vaikuttaa  myös  sosiaalisessa  mediassa  tapahtuvan 
kommunikoinnin luonne. Fyysisessä maailmassa ihmisten päätös jakaa tietoa perustuu 
ihmisten  kasvokkain  tapahtuviin  keskusteluihin.  Internetissä  päätöksenteko  on 
vaikeampaa,  koska  ihmisten  vuorovaikutus  on  harvoin  synkronoitua  ja  tapahtuu 
tietoverkkojen kautta ja käyttäjän identiteetistä  ei  ole varmuutta.  (Strater & Lipford, 
2009.) Lisäksi sosiaalisessa mediassa tiedon etsiminen ei tarjoa välttämättä luotettavinta 
tietoa vaan relevanttia tietoa riippuen hausta. Kun ihmiset hakevat tietoa sosiaalisessa 
mediassa, se ei välttämättä ole turvallisinta tietoa eikä niiden julkaisija ole välttämättä 
luotettava henkilö. (Moturun et al., 2009.)

Meschin (2012) suorittaman kyselyn perusteella voidaan myös havaita, että Internetin 
luottamuksella  ja  fyysisen  maailman  luottamuksella  on  yhteys.  Fyysisen  maailman 
luottamus  vaikuttaa  Internetin  luottamukseen.  Esimerkiksi  yleisesti  luottavampi 
persoona  on  luottavampi  myös  Internetissä  ja  sosiaalisessa  mediassa.  Toisaalta 
vähemmän  luottavampi  persoona  on  myös  vähemmän  luottavampi  Internetissä  ja 
sosiaalisen median palveluissa. (Mesch, 2012.)
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4.  Tutkimuksen viitekehys 

Aiemman  tietämyksen  pohjalta  luotiin  tutkimuskysymysten  tueksi  malli,  jolla 
tarkastella  sosiaalisen  median  uhkia  ja  siihen  vaikuttavia  tekijöitä.  Mallin  nimi  on 
“Sosiaalisen median uhkamalli" ja esitetään tässä luvussa myöhemmin. 

Palvelulla mallissa  tarkoitetaan  lyhyesti  sitä  entiteettiä,  joka  on  luonut  ja  ylläpitää 
sosiaalisen  median  sivustoa.   Palveluntarjoajalla  on  aiemman  tutkimuksen  pohjalta 
määritetty  neljä  tekijää:  verkostot,  identiteetti,  anonyymisyys  ja  globaalisuus. 
Verkostoilla  tarkoitetaan  sosiaalisia  verkostoja,  jotka  muodostuvat  ystävien  ja 
kontaktien  välille.  Esimerkiksi  Facebookissa  verkosto  muodostuu  ystävien  välille. 
Sosiaalisten  verkostojen  kautta  on  helppo  levittää  haittaohjelmia  useisiin  laitteisiin. 
Verkostojen  ongelmana  on  myös,  että  yhdellä  henkilöllä  voi  olla  useita  kontakteja, 
heillä useita kontakteja ja heidän kontakteilla lisää kontakteja. Yhden tartuttaminen voi 
vaarantaa  kaikki  tähän  verkkoon  kuuluvat.  Ongelma  etenee  kuten  biologinen  tauti. 
Näiden verkostojen turvaamiseksi on kehitettävä ratkaisuja ja niiden tarkastelu auttaa 
ongelman  tarkastelussa.  Ratkaisuna  voi  olla  esimerkiksi  Gundechan,  Barbierin  sekä 
Liun  (2001)  ehdotus,  että  ne  käyttäjät,  jotka  ovat  alttiita  ongelmille  saataisiin 
parantamaan  turvallisuuttaan  ja  yksityisyyttään.  Jos  se  ei  onnistuisi,  niin  käyttäjä 
poistettaisiin  palvelusta  hänen  kontaktiensa  turvallisuuden  parantamiseksi.  Tämä 
parantaisi turvallisuutta ja yksityisyyden suojelemista, mutta toisaalta haittaisi palvelun 
käytettävyyttä.  (Brunty & Helenek, 2013; Gundechan, Barbier & Liu,  2001; Kelton, 
n.d..)

Identiteetti on keskeinen osa sosiaalista mediaa ja Kietzmann, Hermskens, McCarthy ja 
Silvestren (2011) kuvaavat sen sosiaalisen median tärkeimmäksi osaksi, johon kaikki 
muut osat liittyvät ja joista muut osat ovat riippuvaisia. Mallissa identiteetti kuvaa sitä, 
kuinka paljon sosiaalisen median käyttäjä paljastaa itsestään. Tällaista tietoa on nimi, 
osoite  tai  puhelinnumero.  Jos  käyttäjä  paljastaa  liikaa  tietoa  hän  altistuu 
identiteettivarkaudelle. (Brunty & Helenek, 2013; Kietzmann, Hermskens, McCarthy & 
Silvestren, 2011.)

Anonyymisyys  on  myös  osa  sosiaalista  mediaa  ja  niiden  uhkia.  Sosiaalisen  median 
käyttäjä  voi  esiintyä  palvelussa  eri  nimellä  tai  identiteetillä.  Tästä  seuraa  kuitenkin 
ongelmia,  koska  muut  käyttäjät  eivät  välttämättä  ole  tietoisia  väärästä  identiteetistä. 
Lisäksi  palvelut  mahdollistavat  väärän  identiteetin  tietyin  ehdoin.  Esimerkiksi 
Twitterissä  käyttäjä  voi  esiintyä  tunnettuna  henkilönä,  jos  hän  kuitenkin  ilmaisee 
profiilissaan  henkilön  parodioinnin.  Erityisesti  anonyymisyyden  mahdollistamia 
ongelmia  ovat  kyberkiusaus  ja  kyberahdistelu  sekä  rikoksista  pahin  eli  lapsiin 
kohdistuneet uhat. Anonyymisyyden ongelmien torjumiseksi voi esimerkiksi hyödyntää 
Mansfield-Devinen (2012) ehdottamaa biometristä tunnistusta sosiaalisille palveluille. 
Sosiaalisen  median  palveluiden  käyttäjillä  on  kuitenkin  oikeus  olla  anonyymejä. 
(Brunty & Helenek, 2013b; Kierkegaard, 2010; Weir et al., 2011.)

Globaalisuus  tarkoittaa  mallin  osalta  Internetin  ja  samalla  palvelun  laajuutta  ja 
Internetin  saatavuutta  kaikkialla  maailmassa.  Ongelmaksi  tästä  tekee  sen,  että  koska 
Internetiin  voidaan  siirtyä  kaikkialta  maailmasta,  voi  rikollinen  toteuttaa  rikoksensa 
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sosiaalisen median palveluissa kaikkialta maailmasta.  Viranomaisten on myös vaikea 
tutkia  ongelmaa,  koska  se  jakaantuu  useille  toimialueille.  Lisäksi  viranomaiset  ovat 
haluttomia  tutkimaan  ongelmaa,  koska  rikos  ei  välttämättä  ole  koskettanut  heidän 
toimialueensa ihmisiä. Tämän tekijän ratkaisussa olisikin siis vähennettävä rikollisten 
globaalisuudesta saamiaan hyötyjä. Tämä voidaan toteuttaa kansainvälisillä asetuksilla 
ja viranomaisten yhteistyöllä. (Swire, 2006.)

Rikollisella tarkoitetaan  yksittäisen  henkilön  lisäksi  organisaatioita  ja  ryhmiä,  jotka 
suorittavat  organisoidusti  hyökkäyksiä  sosiaalisessa  mediassa.  Rikolliseen  vaikuttaa 
merkittävästi kolme tekijää: hyöty, riskit sekä rikolliselle saatava apu. Rikollinen miettii 
aina  hyötyjä  ja  riskejä  suunnitellessaan  rikoksia.  Hyötyjen  rikoksesta  on  oltava 
suuremmat kuin potentiaaliset riskit. Sosiaalisen median uhkien ehkäisemiseksi olisikin 
rikoksien riskejä lisättävät ja samalla heikennettävä mahdollisia hyötyjä (Team Cymru, 
2006). Sosiaalisessa mediassa ja Internetissä yleensä suoritettaville rikoksille on tarjolla 
paljon  tietämystä  ja  valmiita  työkaluja  saatavilla.  Tämän  seurauksena  rikollisella  ei 
tarvitse olla merkittävästi  tietämystä tietojärjestelmistä ja haittaohjelmien tekemisestä 
tai  hyökkäysten  toteuttamisesta.  Hän  voi  ostaa  tarvittavan  tietämyksen  Internetissä 
olevilta pimeiltä markkinoilta.  Sosiaalisen median uhkien estämisessä olisikin tärkeätä 
näiden  tietämyksen  ja  työkalujen  lähteiden  sulkeminen  tai  ainakin  tehdä  niiden 
ylläpitämisestä vaikeampaa ja vähemmän kannattavampaa. (Hunton, 2012.)

Käyttäjä edustaa mallissa sosiaalisen median palvelun käyttäjää.  Käyttäjällä on neljä 
tekijää:  luottamus,  tietämys ja kontaktit.  Luottamuksella tarkoitetaan käyttäjän kykyä 
luottaa  toiseen  käyttäjään  tarpeeksi  yksityisen  informaation  julkaisemiseksi. 
Luottamuksen suhde sosiaalisen median uhkaan on se, että useissa rikoksissa rikolliset 
hyödyntävät käyttäjän luottamusta rikoksen toteuttamisessa. Esimerkiksi kiristyksessä 
kiristäjät kommunikoivat uhrin kanssa saadakseen hänen luottamuksensa, houkuttelevat 
hänet  luovuttamaan yksityistä  tietoa  ja  sitten kiristävät  uhriaan tämän tiedon avulla. 
(Mesch,  2012)  Luottamuksen  kannalta  useissa  palveluissa  ongelmana  on  myös 
Andersonin,  Huttenlocherin,  Kleinbergin  ja  Leskovecin  (2012)  mukaan  materiaalin 
jakaminen. Käyttäjän hakiessa muiden käyttäjien jakamaa materiaalia hakukoneet usein 
antavat  tuloksia  vastaavuuden  mukaan  eikä  käyttäjän  ja  materiaalin  luotettavuuden 
mukaan. (Anderson et al., 2012.)

Tietämyksellä tarkoitetaan  mallissa  käyttäjän  tietämystä  sosiaalisen  median  uhkista. 
Yritysten  ja  organisaatioiden  työntekijät  saavat  usein  koulutusta  liittyen  Internetin 
uhkiin, mutta kotikäyttäjät eivät saa koulutusta vaan heidän on kerättävä tietoa usein 
Internetistä. Mikään kolmannen osapuolen organisaatio ei varmista, että käyttäjillä on 
tarvittavaa kokemusta. (Kritzinger & Von Solms, 2010.) Koska käyttäjän tietämyksellä 
on merkittävä rooli sosiaalisen median uhkien ehkäisemisessä, on erittäin tärkeätä, että 
sosiaalisten palveluiden käyttäjiä koulutetaan mahdollisien ongelmien varalta. 

Kontakteilla tarkoitetaan mallissa sosiaalisessa mediassa käyttäjän ystäviä, työtovereita 
ja  muita  ihmisiä,  joiden kanssa käyttäjä  kommunikoi  palvelussa.  Kontaktit  ovat  osa 
sosiaalista verkostoa, jonka osa myös käyttäjä on. (Gundecha et al., 2011.)

Mallin keskellä on sosiaalisen median uhka.  Sosiaalisen median uhka voi olla mikä 
tahansa  esitetyistä  uhkista.  Näitä  ovat  kalastelu  (Brunty  &  Helenek,  2013a), 
haittaohjelmat  (Brunty  &  Helenek,  2013a),  sosiaalinen  manipulointi  (Brunty  & 
Helenek, 2013a), kyberkiusaus (Brunty & Helenek, 2013a), kyberahdistelu (Brunty & 
Helenek, 2013), identiteettivarkaus (Brunty & Helenek, 2013), kyberterrorismi (Brunty 



37

& Helenek, 2013a), klikkauksen kaappaus (Bradbury, 2012), klikkaushuijaus (Bradbury, 
2012),  kyselyhuijaus  (Bradbury,  2012),  ulkoinen  tietosisältö  (Bradbury,  2012), 
pyramiditartunta (Kelton, n.d.), API-ongelmat (Kelton, n.d), URL-lyhenteet  (Klien & 
Strohmaier,  2012),  väärentäminen  (Federal  bureau  of  investigation,  2012),  lasten 
hyväksikäyttö  (Gayathri,  Thomas  &  Jayasudha,  2012)   ja  väärentäminen  (Federal 
bureau of investigation, 2012). 

Uhkan  toteutumisen  jälkeen  viranomaisen tehtävä  on  tutkia  ongelmaa.  Mallissa 
viranomaisilla  tarkoitetaan  sosiaalisen  median  rikoksia  tutkivia  viranomaisia. 
Viranomaisten toimintaan vaikuttaa neljä tekijää:  todisteet, sananvapaus, reaktio  sekä 
lainsäädäntöä.  Todisteilla tarkoitetaan  viranomaisten  keräämiä  todisteita  liittyen 
sosiaalisen median rikokseen. Todisteet ovat merkittävä heikkous rikosten tutkinnassa, 
sillä niiden kerääminen on vaikeaa, koska tarvittavia ja oikeuden hyväksymiä työkaluja 
on  vähän  ja  muiden  työkalujen  käyttö  voi  kyseenalaistaa  tutkimuksen.  Lisäksi 
todisteiden  kerääminen  sosiaalisessa  mediassa  on  erilaista  ja  vaikeampaa  kuin 
fyysisessä  maailmassa.   Onkin  siis  tärkeätä  kehittää  menetelmiä  ja  työkaluja,  jolla 
kerätä tarvittavia todisteita. (Brunty & Helenek, 2013a.)

Sananvapaus on  jokaisen  ihmisen  oikeus.  Ihmisillä  on  oikeus  ilmaista  oma 
mielipiteensä,  vaikka  hän  ilmaisisikin  mielipiteensä  rumasti.  Viranomaisten  onkin 
vaikeaa puuttua sosiaalisessa mediassa ilmaistuihin mielipiteisiin vaikka se aiheuttaisi 
välillä  ongelmia,  kuten  uhkaileminen  pommi-iskun  suorittamisella.   Sananvapauteen 
onkin siis vaikea vaikuttaa. On yritettävä vain yritettävä määrittää, milloin sosiaalisessa 
mediassa annettu viesti ei ole enää sananvapauden suojaamaa. (Weir et al., 2011.) 

Reaktio sosiaalisen  median  uhkiin  vaihtelee.  Kun  ihminen  uhkaa  pommi-iskulla 
sosiaalisessa mediassa, viranomaiset reagoivat heti. Usein viranomaiset eivät kuitenkaan 
reagoi,  koska  rikos  ei  ole  tapahtunut  heidän  toimialueella  ja  koskettanut  heidän 
kansalaisiaan. Viranomaisten reaktion on siis oltava nopeaa, päättäväistä, mutta samalla 
harkittua  mahdollisten  laillisten  ongelmien  välttämiseksi.  Myös  eri  viranomaisten 
yhteistyö on tärkeätä. (Swire, 2006.) 

Mallissa esitetty lainsäädäntö on tekijänä sosiaalisen median uhkien kannalta ongelma. 
Viranomaisten  on  vaikea  soveltaa  lakia  ja  oikeuden  päätöksien  on  perustuttava 
mielipiteisiin,  jotka  puolestaan  ovat  sopimattomia  verrattuna  saatavilla  olevaan 
teknologiaan tai  muodostettu  perustuen vanhentuneeseen teknologiaan.  Lisäksi  usein 
oikeuden edustajat eivät ymmärrä sosiaalisen median teknologiaa tai heillä on vähän 
tietämystä  Myös tavanomaisiin  rikoksiin  tarkoitettuja  lakeja  on  vaikea  soveltaa 
sosiaalisen  median  rikoksiin.  Koska  rikokset  voivat  myös  tapahtua  mistä  tahansa 
maailmasta, voi eri valtioiden lait olla ongelma. Monilla valtioilla sosiaalisen median 
rikokset eivät sisälly heidän lakeihinsa. Esimerkiksi vuonna 2000 iskeneen Love Bug- 
haittaohjelman luojaa ei voitu syyttää, koska hänen kotimaansa laki sisältänyt kohtaa 
liittyen  Internetin  rikoksille.  Tilanne  on parantunut  vuoden 2000 jälkeen,  mutta  silti 
useiden maiden laissa on aukkoja. Eri valtioiden olisikin siis sisällytettävä lakeihinsa 
kohta  liittyen  Internetin  ja  erityisesti  sosiaalisen  median  rikoksille.  Lisäksi 
kansainvälisiä asetuksia on kehitettävä. (Brenner, 2001; Brunty & Helenek, 2013b.)

Uhkan toteutumisen  jälkeen  on  myös  pohdittava  vastuuta,  joka  jakaantuu  mallissa 
palvelun tarjoajan vastuuseen ja käyttäjän vastuuseen. Judahin (1997) mukaan syy ei ole 
yleensä palvelun tarjoajan vika, koska hän ei voi olla aina tietoinen ongelmasta. Tantum 
(1998)  esittää,  että  syy  on  palvelun  tarjoajan,  jos  hän  on  tietoinen  ongelmasta.  On 
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toisaalta  vaikea  määrittää,  kuinka  paljon  palveluntarjoajan  on  tiedettävä  ollakseen 
vastuussa  ongelmista.  Onkin  siis  tärkeätä  tarkastella  vastuuta  määrittäessä  koko 
ongelmaa laajemmin. Vastuulla tarkastellaan myös sitä, kenen on vastattava pääasiassa 
palvelun  turvallisesta  käytöstä  eli  onko  palvelun  käyttäjän  vastattava  omasta 
turvallisuudesta  vai  onko  vastuu  palveluntarjoajalla  valvoa  palvelun  turvallisuutta. 
(Tantum, 1998.)

Kuva 2. Sosiaalisen median uhkamalli.

Kuvan 2 malli kehitettiin, jotta aiemmalle tietämykselle saadaan viitekehys, jolla tukea 
tutkimuksen tulosten tarkastelua. Näiden tulosten perusteella luotiin mallista päivitetty 
versio.  Lisäksi  mallilla  voidaan  tarkastella  sosiaalisen  median  uhkiin  ja  sosiaalisen 
median turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Mallia on tarkasteltava ylhäältä alas, koska 
malli  kuvaa  myös  sosiaalisen  median  uhkien  toteutumisen  tilannetta.  Ennen  uhan 
realisoitumista  eli  mallin  ylemmällä  puoliskolla  on  kolme  vaikuttajaa:  palvelu, 
rikollinen sekä  käyttäjä.  Mallin  keskellä  eli  uhan  realisoitumisessa  on sosiaalisen 
median  uhka,  joka  voi  olla  mikä  tahansa  mallissa  mainituista  ongelmista.  Mallin 
alemmalla  puoliskolla  eli  uhkien  realisoitumisen  jälkeisessä  vaiheessa  on  yksi 
vaikuttaja:  viranomaiset. Lisäksi  palveluntarjoajan vastuu sekä  käyttäjän vastuu ovat 
osa uhan toteutumisen jälkeistä vaihetta, joka kuvaa vastuunjakamista uhkan toteuduttua 
sekä turvallisuuden ylläpitämistä uusien uhkien varalta. Kaikilla vaikuttajilla on myös 
niihin vaikuttavia tekijöitä, jotka puolestaan vaikuttavat uhan toteutumiseen.
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Kuvan 2 mallin avulla voidaan tarkastella sosiaalisen median uhkia ja niihin vaikuttavia 
tekijöitä,  joita  tarkastelemalla  voidaan  uhkia  ehkäistä  tai  estää  sen  tapahtuminen 
uudestaan. Malli myös seuraa sosiaalisen median uhkan toteutumista. Ylempi puolisko 
vastaa  vaihetta,  jossa  uhka  ei  ole  toteutunut  vielä.  Tässä  vaiheessa  palveluntarjoaja 
ylläpitää palveluaan, rikollinen/rikolliset  suunnittelevat tekoaan ja käyttäjä hyödyntää 
palvelua. Vaikuttamalla tämän vaiheen tekijöihin, kuten esimerkiksi lisäämällä käyttäjän 
tietoisuutta voidaan uhkan toteuttaminen estää tapahtumasta. Mallin keskellä uhka on 
toteutumassa. Kyseisessä vaiheessa voidaan tarkastella sosiaalisen median uhkia niiltä 
puolustautumiseksi. Mallin alemmassa puoliskossa uhka on toteutunut. Sitä ei voi enää 
estää tapahtumasta, mutta syyllistä voidaan viranomaisten osalta rangaista ja estää, ettei 
se enää tapahdu. Lisäksi ongelman vastuuta voidaan tarkastella. Vastuun määrittäminen 
on  tärkeätä  tulevien  ongelmien  välttämiseksi.  Mallin  avulla  voidaan  siis  tarkastella 
sosiaalisen  median  uhkia  ja  niiden  torjuntaa  ennen  ja  jälkeen  toteutumisen  sekä 
tarkastella sosiaalisen median uhkien toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
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5.  Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvittää  sosiaalisen  median  uhat  sekä  yksittäisten 
ihmisten, tarkemmin yliopisto-opiskelijoiden suhtautuminen uhkiin sekä niiden vastuun 
jakamiseen. Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus ja haastattelut. Syynä 
valinnalle oli se, että dataa haluttiin kerätä opiskelijoilta suoraan sekä tarkastella heidän 
mielipidettänsä  ja  suhtautumista  liittyen  sosiaalisen  median  turvallisuuteen  ja 
sosiaalisessa mediassa havaittaviin uhkiin. Tämä onnistui esittämällä heille kysymyksiä 
liittyen  aiheeseen.  Haastattelutyypiksi  valittiin  osittain  vapaa  haastattelu  (semi-
structured interview).  Seuraavaksi esitetään ensin tutkimusmenetelmän teoriaa ja sen 
soveltamista erikseen.

5.1  Tutkimusmenetelmän teoria

Laadullinen tutkimus luotiin tutkimaan sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä. Laadullisen 
tutkimuksen metodeja ovat  esimerkiksi tapaustutkimus sekä toimintatutkimus (action 
research). Laadullisen tutkimuksen lähteitä on esimerkiksi tarkkailut, haastattelut sekä 
dokumentit.  Myös  tutkijan  omat  havainnot  sekä  reaktiot  ovat  tutkimuksen  datan 
lähteitä.  Laadullisen  tutkimuksen  motivoivaksi  tekijäksi  on  havaittu  se,  että 
tutkimuksessa  tärkeätä  on  puhuminen  ja  keskustelu.  Laadullinen  tutkimus  auttaa 
tutkijoita ymmärtämään ihmisiä ja sosiaalisia ja kulttuurisia konteksteja. (Myers, 1997.) 

Haastattelutyyppejä  haastatteluille  on  kolme:  Rakenteellinen  haastattelu  (Structured 
interview),  joukkohaastattelu  (group  interview)  sekä  vapaa-haastattelu  (unstructured 
interview).  Kuitenkin  myös  osittain  vapaa  haastattelu  (semi-structured  interview)  on 
haastattelujen  tyyppi.  (Myers  &  Newman,  2007.)  Kyseisessä  menetelmässä  itse 
haastattelut  ovat  tärkein  datan  lähde  tutkimuksessa.  Haastatteluissa  hyödynnetään 
avoimia  kysymyksiä  ja  usein  haastattelijan  ja  haastateltavan  keskustelu  luo  uusia 
kysymyksiä. Tarvittaessa haastateltavalle esitetään lisäkysymyksiä riippuen vastauksesta 
aiempaan  kysymykseen.  Osittain  vapaat  haastattelut  ovat  laadullisen  tutkimuksen 
haastattelujen käytetyin menetelmä. Osittain vapaassa haastattelussa haastattelu kestää 
30 minuutista useaan tuntiin ja se suoritetaan kerran ryhmälle tai yksilölle. Yksilöiden 
haastatteleminen antaa enemmän tietoa sosiaalisista ja yksityisistä asioista kuin ryhmän 
haastattelu,  sillä  haastateltaessa  ryhmiä  yksilöt  antavat  vähemmän  henkilökohtaista 
tietoa  itsestään.  Lisäksi  yksilöitä  haastateltaessa  on  tärkeää  keskittää  kysymykset 
oikeisiin aiheisiin, jotta homogeenisellä osallistujaryhmällä on samanlaiset kokemukset 
aiheesta.  Haastattelijoiden on myös tärkeätä pystyä poikkeamaan suunnitelmasta, koska 
poikkeamalla  keskustelujen aikana  suunnitelmasta  voi  haastateltavalta  saada  tärkeätä 
tietoa  liittyen  hänen kiinnostuksiinsa  ja  tietämykseen,  mutta  samalla  antaen  tärkeätä 
tietoa  tutkimuksen  aiheesta.  (Dicicco-Bloom  &  Crabtree,  2006.)  Kun  laadullisessa 
tutkimuksessa  suoritetaan  haastatteluja,  tärkeänä  tekijänä  on  myös  kenttätyö. 
Haastateltavien etsiminen sekä heidän haastatteleminen vievät aikaa. (Myers, 1997.)

Laadullisen  tutkimuksen  haastatteluissa  tärkeätä  on  myös  haastattelujen  toteutuksen 
tarkka suunnittelu. Haastatteluissa voi ilmetä useita ongelmia, jos niitä ei toteuta oikein. 
Haastatteluissa  voi  olla  vaikea  kehittää  luottamusta,  koska  haastattelija  voi  olla 
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tuntematon henkilö haastateltavalle. Haastatteluissa ei saisi tämän takia kysyä yksityisiä 
tietoja, sillä niiden kysyminen voi heikentää haastateltavan luottamusta haastattelijaan. 
Lisäksi haastattelujen kesto on ongelma. Haastattelut eivät saa olla liian lyhyitä, jotta 
haastateltavan ei tarvitse antaa vastauksia nopeasti ja paineen alla. Haastattelija ei saa 
myöskään omalla toiminnallaan vaikuttaa haastateltavan mielipiteeseen ja vastauksiin. 
Haastattelija  ei  saa  käyttää  kieltä  tai  termejä,  jotka  hämmentävät  haastateltavaa. 
Haastateltavalle on selvennettävä termit selkeästi. Lisäksi haastattelija voi vahingossa 
loukata haastateltavaa, mikä voi johtaa haastattelun epäonnistumiseen. Tutkijoiden on 
suunniteltava haastattelut tarkoin ja huomioitava mahdolliset ongelmat suunnittelussa. 
(Dicicco-Bloom & Crabtree, 2006.) 

5.2  Soveltaminen

Laadullisen  tutkimuksen  ihmisten  ja  sosiaalisten  ja  kulttuuristen  kontekstien 
ymmärtäminen  oli  ratkaiseva  tekijä  tutkimustavan  valinnassa,  koska  tutkimuksessa 
tarkasteltiin  ihmisten suhtautumista  sosiaalisen median palveluiden turvallisuuteen ja 
uhkiin.

Seuraavassa käsitellään tutkimusmenetelmän soveltamista tarkemmin. Ensin esitellään 
tutkimusongelma  ja  sitten  aiemman  tietämyksen  pohjalta  luodut  kysymykset. 
Kysymykset  on  jaettu  peruskysymyksiin,  joilla  kerätään  perustietoja  opiskelijan 
taustasta  ja  sosiaalisen  median  käytöstä  sekä  sosiaalisen  median  turvallisuutta 
käsitteleviin kysymyksiin, joilla kerätään tutkimukselle tarvittavaa tietoa. 

5.2.1  Tutkimusongelma 

Tutkimusongelma  tutkimukselle  oli  seuraava:  Mitkä  ovat  sosiaalisen  median  uhat 
opiskelijoille  ja  miten  he  suhtautuvat  mahdollisiin  uhkiin   ja  sosiaalisen  median 
turvallisuuteen?  Tämä  ongelma  oli  tutkimuksen  ydin,  mutta  niiden  tukemiseksi  oli 
tarkoituksena myös selvittää uhkiin vaikuttavat tekijät ja sitä, mitä ihmiset ajattelevat 
sosiaalisen median uhkiin liittyvästä vastuunjakamisesta ennen uhkien toteutumista tai 
kun  ongelma  toteutuu.  Lisäksi  tarkasteltiin  luottamuksen  merkitystä  uhkien 
toteutumisessa  tai  niiden  ehkäisyssä.  Kysymysten  tarkoituksina  oli  vastata  näihin 
aiheisiin.  Eri  kysymysten  käsitteet  myös  tarvittaessa  kuvattiin  tarkemmin 
haastateltavalle.  Tarvittaessa  haastateltavalle  esitettiin  uusia  kysymyksiä  riippuen 
vastauksesta aiempiin kysymyksiin.

5.2.2  Kysymykset

Kysymykset haastatteluihin luotiin aiemman tietämyksen sekä kuvassa 2 esitetyn mallin 
perusteella.  Liitteessä A on koottuna kaikki kyselyissä hyödynnetyt kysymykset sekä 
niiden tarkentavat alikysymykset. Jokaiselle kysymykselle on merkitty se lähde, johon 
kysymys  perustuu.  Vain  niillä  kysymyksillä,  joiden  tarkoituksena  oli  määrittää 
käyttäjien  taustatiedot  ja  perustiedot  sosiaalisen  median  käytöstä  ei  ollut  lähteitä. 
Kysymykset  1  ja  9  selvittivät  käyttäjien  perustietoja.  Muut  kysymykset  olivat 
sosiaalisen median turvallisuudesta.
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Peruskysymykset 

Ensimmäisessä  kysymyksessä  tiedusteltiin  haastateltavan  ikää,  koulutustaustaa, 
käyttämiä  sosiaalisen  median  palveluita  sekä  viikossa  käyttämää  aikaa  sosiaalisen 
median palveluille. Kysymyksen tarkoituksena oli varmistaa, että haastateltava kuului 
tutkimuksen  kohderyhmään  eli  on  opiskelija  yliopistossa  ja  hyödyntää  sosiaalista 
mediaa.  Kysymyksessä  yhdeksän  haastateltavalta  kysyttiin  sitä,  hyödyntääkö  hän 
sosiaalisen median palveluita, joissa voi luoda oman profiilin, johon voi laittaa itsestään 
tietoja.  Myös  sitä,  antaako  haastateltava  palveluun  tietoja  kysyttiin  haastateltavalta. 
Kysymyksen  tarkoituksena  oli  selvittää,  hyödyntääkö  haastateltava  profiileja  ja  jos 
hyödyntää, kuinka avoimesti hän jakaa tietoja ja rajaako hän tietoja.

Kysymykset liittyen sosiaalisen median turvallisuuteen

Kysymyksessä  kaksi  tiedusteltiin  haastateltavan  suhtautumista  käytettävyyden  ja 
turvallisuuden dilemmaan.  Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, haluaisiko käyttäjä 
turvallisemman  vai  helpommin  käytettävän  palvelun  ja  perustelut  valinnalle. 
Kolmannessa  kysymyksessä  haastateltavalle  esitettiin  eri  sosiaalisen  median  uhkia. 
Haastateltavalta tiedusteltiin, jos hän tunsi ja oliko hän kokenut uhkaa aiemmin. Valitut 
ongelmat  olivat  klikkauksen  kaappaus,  klikkauksen  huijaus,  kyselyhuijaus, 
huijausohjelmat,  sosiaalinen  manipulointi,  kyberkiusaus,  kyberahdistelu  sekä 
identiteettivarkaus. Lisäksi haastateltavalta tiedusteltiin sitä, mikä esitetyistä ongelmista 
oli pahin. Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää se, kuinka paljon haastateltava tietää 
sosiaalisen  median  uhkista  sekä  mahdollisista  kokemuksista.  Lisäksi  sen  avulla 
selvitettiin  sitä,  mitkä  ongelmat  ovat  haastateltavan  mielestä  pahimpia  ja  miksi. 
Neljännessä  kysymyksessä  haastateltavalta  kysyttiin  sitä,  mitkä  tekijät  sosiaalisessa 
mediassa  edistävät  haastateltavan luottamusta  toiseen  käyttäjään.  Kysymyksellä  viisi 
haastateltavalta  kysyttiin  hänen  käyttämiään  ajantasaiseen  kommunikointiin 
tarkoitettuja  palveluita.  Lisäksi  syitä  palveluiden  käytölle  selvitettiin.  Kuudennessa 
kysymyksessä  haastateltavalta  kysyttiin  mahdollisista  tilanteista,  jossa  häneltä  olisi 
kalasteltu henkilökohtaisia tietoja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi häneltä tiedusteltiin, 
jakaako hän henkilökohtaisia tietoja palveluissa. Myös syytä jakamiselle tai sille, ettei 
jaa tietoa tiedusteltiin. Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää käyttäjien kokemuksia 
mahdollisista kalasteluyrityksistä sekä sitä, jakavatko henkilöt henkilökohtaisia tietojaan 
sosiaalisessa  mediassa.  Kysymyksessä  seitsemän  haastateltavalta  tiedusteltiin 
mahdollisia identiteetin kaappauksia sosiaalisessa mediassa. Häneltä tiedusteltiin myös, 
oliko  hän  esiintynyt  poikkeavalla  identiteetillä  sosiaalisessa  mediassa.  Lisäksi 
haastateltavalta kysyttiin mielipidettä sille, kenen syy mahdollinen identiteettivarkauden 
onnistuminen  on.  Kysymyksen  tarkoituksena  oli  tarkastella  käyttäjien  identiteetin 
hallintaa  sekä  vastuunjakamista  identiteettivarkaudessa.  Kysymyksessä  kahdeksan 
käyttäjältä  kysyttiin  sitä,  lukeeko  hän  ohjelmien  asennuksessa  tulevia  ohjeita  tai 
käyttösopimuksia,  jotka paljastaisivat,  jos  kyseessä on haittaohjelma.  Lisäksi  häneltä 
tiedusteltiin  sitä,  tarkasteleeko  haastateltava  tietokoneen  lähettämiä  oikeuspyyntöjä. 
Kysymyksen  tarkoituksena  oli  selvittää,  hyödyntääkö  haastateltava  tietokoneen  tai 
laitteen  omia  turvamekanismeja.   Kysymyksessä  kymmenen  kysyttiin  haastateltavan 
mielipidettä  sille,  onko  palvelun  turvallisuuden  varmistaminen  palveluntarjoajan  vai 
käyttäjän  vastuulla..  Viimeisessä  kysymyksessä  eli  kysymyksessä  11  haastateltavalta 
kysyttiin  mielipidettä  sosiaalisen  median  palveluiden  turvallisuudesta  yleisesti  sekä 
mielipidettä  myös  sosiaalisen  median  rikoksia  koskevien  lakien  toimivuuteen. 
Kysymys on muita kysymyksiä vapaampi ja haastateltava saa vastata siihen vapaasti.
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6. Empiirisen aineiston hankinta

Seuraavassa  esitellään  empiirisen  aineiston  hankkiminen.  Ensin  käsitellään 
haastattelujen  toteutusta.  Tämän  jälkeen  esitellään  tutkimukseen  osallistuneet 
haastateltavat.

6.1 Haastattelujen toteutus

Haastateltavien valinnassa ei  ollut  tarkkoja kriteerejä ja rajoituksia,  mutta  muutamia 
ehtoja asetettiin. Koska on suositeltavaa, että haastateltavien joukko on homogeeninen 
ja  koostuttava  henkilöistä,  joilla  on  tutkimuskysymyksen  kannalta  tärkeimmät 
ominaisuudet  (Dicicco-Bloom  &  Crabtree,  2006),  haastateltavan  oli  oltava  Oulun 
yliopiston  opiskelija,  koska  sosiaalisen  median  turvallisuutta  ja  uhkia  tarkasteltiin 
opiskelijoiden näkökulmasta. Muulla taustalla ei ollut merkitystä eli opiskelija voi olla 
nuori  22-vuotias  opiskelija  tai  vanhempi  opiskelija.  Haastateltavien  valinnassa 
tarkoituksena  oli  haastatella  opiskelijoita  eri  laitoksilta,  jotta  laitoksen  tyyppi  ei 
vaikuttaisi  tuloksiin.  Opintojen  vaiheilla  tai  aiemmilla  opinnoilla  ei  ollut  vaikutusta 
valintaan. Opiskelijan sukupuolella ei ollut myöskään merkitystä, mutta tarkoituksena 
oli  saada  haastateltavaksi  sekä  naisia  että  miehiä.  Lisäksi  haastateltavan  oli  tärkeä 
hyödyntää sosiaalisen median palveluita säännöllisesti.

Haastateltavia etsittiin kyselemällä eri laitoksen opiskelijoita, haluaisivatko he osallistua 
sosiaalisen  median  uhkia  tarkastelevaan  haastatteluun.  Haastateltavien  etsiminen  ja 
haastattelu tapahtui  maaliskuun ja  huhtikuun 2013 aikana.  Jokaiselle  haastateltavalle 
luvattiin kaksi euroa osallistumisesta ja luvattiin haastattelun kestävän 15-30 minuuttia 
riippuen  vastauksesta.  Mahdollisille  osallistujille  kuitenkin  painotettiin  kattavien 
vastausten  tärkeyttä  ja  haastattelijan  kiitollisuutta  kattavien  kysymysten  antamiselle. 
Haastateltavien  henkilötietoja  ei  kysyttäisi  heidän  anonyymisyyden  takaamiseksi. 
Haastateltaville  kerrottiin,  ettei  heidän  tarvitse  ja  eikä  pitäisi  antaa  henkilökohtaisia 
tietoja  sekä  heille  kerrottiin,  ettei  heidän  antamiaan  vastauksia  ja  haastattelujen 
nauhoituksia  ja  muistiinpanoja  hyödynnetä  kuin  tutkimuksessa  ja  ainoastaan 
tutkimuksen  suorittaja  tutkii  niitä  ja  että  tutkimuksen  valmistuttua  nauhoitteet 
hävitettäisiin. Haastattelu suoritettiin haastateltavalle sopivassa paikassa yliopistolla tai 
muualla. Jos haastattelu ei sopinut heti, haastateltavalle ehdotettiin mahdollisuutta sopia 
erillinen  hänelle  sopiva  aika  ja  paikka  haastattelulle.  Haastattelu  tallennettiin 
hyödyntäen  kannettavan  tietokoneen  kameraa  tai  älypuhelinta  riippuen  tilanteesta  ja 
haastattelun paikasta. Jokaisessa haastattelussa tallennettiin ääni. Kuva tallennettiin vain 
haastateltavan suostumuksella.

Haastattelu  aloitettiin  kysymällä  haastateltavalta  peruskysymyksiä  liittyen  heidän 
taustaansa  sekä  sosiaalisen  median  käyttöön.  Tämän  jälkeen  siirryttiin  sosiaalista 
mediaa  koskeviin  kysymyksiin.  Jokaista  kysymystä  tarkennettiin  haastateltavalle 
tarvittaessa. Jokaisen kysymyksen välissä oli lyhyt tauko. Haastattelun lopuksi kysyttiin 
käyttäjältä yleisesti sosiaalisen median turvallisuudesta, johon haastateltava sai vastata 
vapaasti.   Haastattelun  päätyttyä  haastateltavia  kiitettiin  heidän  osallistumisestaan. 
Lisäksi haastateltavalle annettiin ansaitsemansa kaksi euroa.  Suurin osa haastateltavista 
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kuitenkin kieltäytyi palkkiosta.

Haastatteluja suoritettiin yhteensä kymmenen ja materiaalia saatiin hyvin. Nauhoitettua 
materiaalia eli videota ja ääntä kerättiin noin 6 tuntia, joista oli noin 2 tuntia kuvaa ja 
ääntä  ja  noin  4  tuntia  ainoastaan  ääntä.  Lisäksi  kirjallista  materiaalia  kertyi 
muistiinpanoista,  joita  haastattelija  keräsi  haastattelujen  aikana.  Haastattelujen  kesto 
vaihteli 18 minuutista 60 minuuttiin ja suurin osa haastatteluista kesti noin 30 minuuttia. 
Haastattelujen  avulla  kerätty  materiaali  perustui  kysymyksiin  aiemman  tietämyksen 
perusteella  luoduista  kysymyksistä,  jotka  oli  jaettu  aiheisiin  kysymysten  perusteella. 
Jokainen aihe käsitteli liitteessä B esitettyjen kysymysten vastauksia.

6.2 Tutkimuksen osallistujat

Haastattelussa  haastateltavalta  kysyttiin  perustietoja,  jotka  eivät  liity  viitekehykseen, 
mutta  jotka ovat  tärkeitä.,  koska niillä  varmistetaan,  että  haastateltava kuuluu siihen 
kohderyhmään, jota tutkimuksessa tarkasteltiin. Jokainen haastateltava saa myös oman 
erillisen  nimen.  Ensimmäinen  haastateltava  oli  32-vuotias.  Hänen  nimensä  oli 
tutkimuksessa  "Aaro".  Hänellä  oli  kaupallinen  peruskoulutus  vuodelta  2003  ja 
tietojenkäsittelytieteiden  kandidaatin  tutkinto  vuodelta  2012.  Sosiaalisen  median 
palveluista  hän  hyödynsi  säännöllisesti  Google  Docsia  tiedon  jakamiseen  muiden 
osallisten,  kuten  samalla  kurssilla  olevien  oppilaiden  kanssa.  Aaro  myös  hyödynsi 
sähköisiä  oppimisympäristöjä  sekä  Microsoft  Live-  palvelua.  Lisäksi  hän  hyödynsi 
erilaisia foorumeja, wiki-sivustoja sekä Youtubea. Kaikkia näitä Aaro käytti yleisesti ja 
päivittäin. Aaro hyödynsi ensimmäisen kerran sosiaalisen median palvelua saavuttuaan 
opiskelemaan  Oulun  yliopistoon  2004.  Aaro  hyödynsi  sosiaalisen  median  palveluita 
noin 1-2 tuntia päivässä, mutta hyödynsi työnsä puolesta lisäksi oppimisympäristöjä. 
Aaro hyödynsi sosiaalisia palveluita, joissa voi luoda oman profiilin. Profiileihin hän 
laittoi yleensä nimen, kuvan ja sähköpostiosoitteen ja rajoittaa niiden näkyvyyden vain 
ystäville.

Haastateltava kaksi oli 24-vuotias taloustieteiden opiskelija. Hänen nimensä oli "Tiina". 
Hän käytti  sosiaalista  mediaa aktiivisesti,  mutta  erityisesti  Facebookia hän hyödynsi 
päivittäin.  Hänellä  oli  myös  tilit  monissa  muissa  palveluissa,  kuten  Skypessä  ja 
Twitterissä. Tiina muisti käyttäneen sosiaalisen median palveluita ensimmäinen kerran 
vuonna 2008 ja kyseessä oli Facebook. Tiina arvioi, että hän käyttää palveluita 5 tuntia 
päivässä ja Facebook on aina auki, kun hän on tietokoneella ja yhteydessä Internetiin. 
Tiina hyödynsi sosiaalisen median palveluita, joissa voi luoda tarkan profiilin itsestään. 
Tärkein näistä Tiinalle oli Facebook. Hän antoi palveluihin nimensä ja kuvansa, mutta 
ei tarkempia tietoja. Hän ei kuitenkaan rajoittanut profiilien näkyvyyttä Facebookissa 
vaan se on kaikkien nähtävillä. Syynä oli se, että ystävien on nähtävä ne helposti. Tiina 
hyödynsi  sosiaalisen  median  palveluita,  joissa  voi  luoda  tarkan  profiilin  itsestään. 
Tärkein näistä Tiinalle oli Facebook. Tiina antoi palveluihin nimensä ja kuvansa, mutta 
ei tarkempia tietoja. Hän ei kuitenkaan rajoittanut profiilien näkyvyyttä Facebookissa 
vaan se oli kaikkien nähtävillä. Syynä oli se, että ystävien oli nähtävä ne helposti.

Kolmas haastateltava oli 29-vuotias opiskelija ja hänen nimensä oli "Veikko". Hänellä 
oli  tietotekniikan  insinöörin  tutkinto  ammattikorkeakoulusta  vuodelta  2006.  Hän 
opiskeli  yliopistossa  tietojenkäsittelytieteiden  maisteriksi.  Sosiaalisen  median 
palveluista  hän  käytti  Facebookia  ja  Skypeä  säännöllisesti  ja  Twitteriä  harvemmin. 
Veikko  oli  käyttänyt  sosiaalista  mediaa  ensimmäisen  kerran  vuonna  1996.   Veikko 
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hyödynsi  sosiaalista  mediaa  noin  3,5  tuntia  viikossa,  mutta  suurin  osa  siitä  oli 
passiivista  käyttöä  eli  palvelu  on  auki,  mutta  Veikko  itse  ei  kirjoita  vaan  seuraa 
tapahtumia. Veikko hyödynsi sosiaalisen median palveluita, joissa voi luoda profiilin, 
kuten Facebook. Hän myös antoi palveluissa kattavasti tietoa itsestään, kuten nimen, 
sähköpostin ja kuvan. Hän kuitenkin rajoitti niiden näkyvyyttä, jotta ne näkyvät vain 
ystäville.

Haastateltava  neljä  oli  henkilö  nimeltään  "Jukka"  ja  iältään  21-vuotias.  Hänellä  oli 
kandidaatin  tutkinto  tietojenkäsittelytieteistä  ja  hän  opiskeli  maisteriksi.  Sosiaalisen 
median  palveluista  hän  käytti  Skypeä  ja  Jahoo  Messengeriä.  Hän  käytti  ennen 
Facebookia,  mutta  lopetti  sen käytön.  Jukka muisti  käyttäneensä  sosiaalisen median 
palvelua ensimmäisen kerran 2005. Jukka arvioi, että hän käyttää sosiaalista mediaa 1-2 
tuntia  päivässä.  Käyttö  kuitenkin  vaihtelee,  sillä  hän  keskustelee  palvelujen  kautta 
ystäviensä kanssa, mutta se ei ole säännöllistä vaan tapahtuu kun kommunikoinnille on 
tarvetta.  Jukka  käytti  myös  oman  profiilin  mahdollistavia  palveluita.  Eniten  Jukka 
hyödynsi Facebookin profiiliin. Hän laittoi kaikki tietonsa Facebookkiin, koska hänen 
ystävänsä voivat haluta nähdä nämä tiedot, mutta rajoittaa osan tiedoista näkymään vain 
ystävilleen. 

Viides haastateltava oli 23-vuotias opiskelija nimeltään "Leena". Leena oli opiskellut 
liiketoimintaan  liittyvää  teknologiaa  Suomessa  ja  opiskeli  tietotekniikan  laitoksella. 
Sosiaalisen  median  palveluista  Leena  hyödynsi  Facebookia.  Leena  oli  hyödyntänyt 
ensimmäisen kerran sosiaalisen median palvelua 2007 ja kyseessä oli Facebook. Leena 
arvioi, että hän hyödyntää sosiaalista mediaa keskimäärin viisi tuntia päivässä. Leena 
hyödynsi sosiaalisen median palveluita, joissa voi luoda oman profiilin ja tärkein näistä 
oli  hänelle  Facebook.  Palvelussa  hän  antoi  itsestään  kattavasti  tietoa,  kuten  nimen, 
puhelinnumeron,  sähköpostiosoitteen  ja  kuvan.  Hän  kuitenkin  rajoitti  tietojen 
näkyvyyden niin, etteivät ne näy muille kuin ystäville. Syynä tietojen antamiselle oli se, 
että hänen ystävänsä voivat tarvita joitakin tietoja, kuten sähköpostiosoitetta.

Kuudes  haastateltava  oli  45-vuotias  nimeltään  "Roope".  Hän  oli  koulutukseltaan 
luonnontieteiden  kandidaatti  ja  opiskeli  maisteriksi.  Sosiaalisen  median  palveluista 
Roope  hyödynsi  Facebookia,  Twitteriä  ja  Skypeä.  Ensimmäisen  kerran  Roope  oli 
hyödyntänyt sosiaalisen median palvelua vuonna 2008. Kyseinen palvelu oli Facebook. 
Haasteltava hyödynsi  sosiaalisen median palveluita  keskimäärin viisi  tuntia viikossa. 
Oman profiilin mahdollistavista palveluista Roope hyödynsi eniten Facebookia. Hän ei 
kuitenkaan antanut kaikkia tietoja palveluihin, kuten kotiosoitettaan. Lisäksi hän rajoitti 
niiden näkyvyyden vain ystäville. Syynä tälle oli se, että vain omat ystävät ja yhteydet 
voivat nähdä nämä tiedot. Rajoittamisella hän yritti estää tietojen rikollisen käytön. 

Haastateltava  seitsemän  oli  nimeltään  “Juha”  ja  oli  iältään  28-vuotias.  Hänellä  oli 
diplomi  liiketoiminnan  hallinnoinnista.  Juha  oli  tili  useissa  eri  sosiaalisen  median 
palveluissa,  mutta  hän  käytti  näistä  aktiivisesti  Facebookia  ja  Twitteriä.  Juha  oli 
hyödyntänyt  sosiaalista  mediaa  ensimmäisen  kerran  2006.  Hän  arvioi,  että  hän 
hyödyntää sosiaalista mediaa noin 8-10 tuntia viikossa.  Juhalla oli myös oma profiili 
sosiaalisen  median  palvelussa.  Facebookissa  hänellä  oli  kuitenkin  vain  nimi  ja 
sähköposti. Hän ei halunnut antaa muita tietoja, koska liittyessään Facebookkiin hänen 
ystäviinsä kuuluivat vain ystäviä virtuaalisen maailman ulkopuolelta, joilla oli jo muut 
tarvittavat tiedot hänestä.
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Kahdeksas haastateltava oli 34-vuotias yliopisto-opiskelija ja hänen nimensä oli “Tero”. 
Sosiaalisen  median  palveluista  hän  hyödynsi  Facebookia  ja  Youtubea.  Tero  muisti 
käyttäneensä  sosiaalista  mediaa  ensimmäisen  kerran  1998.  Hän  hyödynsi  sosiaalista 
mediaa  noin  6-8  tuntia  viikossa,  mutta  kaikki  käyttö  ei  ole  aktiivista.  Tero käytti 
sosiaalisia  palveluita,  joissa  voi  luoda oman profiilin.  Hän laittoi  palveluihin  paljon 
tietoja, koska hän ei usko, että niillä voidaan aiheuttaa paljon harmia. 

Yhdeksäs haastateltava oli “Tommi”. Hän opiskeli Oulun yliopistossa ja oli iältään 24. 
Sosiaalisen median palveluista hän hyödynsi Facebookia sekä Twitteriä. Tommi muisti, 
että  olisi  käyttänyt  sosiaalista  mediaa  ensimmäisen  kerran  2008.  Tommin 
keskimääräinen  sosiaalisen  median  hyödyntämisaika  viikossa  oli  4-5  tuntia.  Tommi 
hyödynsi palveluita, joissa voi luoda oman profiilin. Hän antoi tietoja profiiliin, kuten 
nimen,  kuvan  ja  sähköpostiosoitteen.  Hän  luotti  siihen,  että  vain  hänen  ystävänsä 
näkevät tiedot eivätkä jaa sitä muille.

Kymmenes  haastateltava  oli  25-vuotias  opiskelija  nimeltään  “Antti”.  Hän  opiskeli 
Oulun  yliopiston  fysiikan  laitoksella.  Hän  hyödynsi  sosiaalisen  median  palveluista 
Skypeä, Facebookia ja Twitteriä. Hän muisti käyttäneen sosiaalista mediaa ensimmäisen 
kerran 2007 ja kyseessä oli Facebook. Nykyään hän hyödyntää enemmän Facebookia, 
koska  kaikki  hyödyntävät  sitä.  Facebookia  hän  hyödynsi  laajasti  ja  seuraa  sillä 
esimerkiksi politiikkaa. Hän hyödynsi keskimäärin sosiaalista mediaa 2 tuntia päivässä, 
mutta  osa siitä oli  passiivista  käyttöä.  Antti  käytti  profiilin  mahdollistavia palveluita 
usein.  Hän rajoitti  tietojensa näkyvyyden eikä niitä  näe kuin ystävät.  Antin mielestä 
Facebook tarjosi parhaimmat toiminnot tietojen näkyvyyden rajoittamiselle ja oli siksi 
Antin mielestä paras palvelu hänelle.

Osallistujien  perustiedot  on  koottuna  taulukossa  1.  Taulukkoon  on  kerättynä 
osallistujien  numero,  nimi,  sukupuoli,  ikä,  hyödyntämät  palvelut  ja  keskimääräinen 
sosiaalisen  median  hyödyntämisaika  tunteina.  Lisäksi  taulukossa  on  jokaiselle 
osallistujalle se vuosi, jolloin osallistuja oli ensimmäisen kerran hyödyntänyt sosiaalisen 
median palveluita.
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Taulukko 1. Tutkimuksen osallistujien tiedot

Numero Nimi Sukupuoli Ikä Hyödyntänyt 
palvelua 
ensimmäisen 
kerran

Hyödyntämät 
palvelut

Arvioitu 
palvelujen 
käyttöaika

1 Aaro Mies 32 2004 Microsoft Live 1-2 t/päivä
2 Tiina Nainen 24 2008 Facebook 5 t/päivä
3 Veikko Mies 29 1996 Facebook, Skype, 

Twitter
3,5 t/viikko

4 Jukka Mies 21 2005 Skype, Jahoo 
Messenger

1-2 t/päivä

5 Leena Nainen 23 2007 Facebook 5 t/päivä
6 Roope Mies 45 2008 Facebook, Skype, 

Twitter
5 t/viikko

7 Juha Mies 28 2006 Facebook, Twitter 8-10 t/viikko
8 Tero Mies 34 1998 Facebook, Youtube 6-8 t/viikko
9 Tommi Mies 24 2008 Facebook, Twitter 4-5 t/viikko
10 Antti Mies 25 2007 Facebook, Skype, 

Twitter
2 t /päivä

Taulukosta  1  on  kuitenkin  tärkeä  havaita  se,  että  sosiaalisen  median  käyttöajat 
vaihtelevat  eri  käyttäjillä  sen  mukaan,  antoivatko  he  käyttöajan  koko  viikolle  vai 
päivälle. Lisäksi joillakin haastateltavilla osa käyttöajasta oli passiivista käyttöä, jolloin 
he vain pitivät palvelua auki laitteellaan samalla, kun suorittivat muita aktiviteetteja.
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7.  Kerätyn materiaalin analyysi

Tulosten  analyysi  eteni  luvun  4  kuvassa  2  esitetyn  mallin  mukaisesti.  Ensin 
analysoidaan vastauksia liittyen mallin Palvelu-osaan. Sen jälkeen käsitellään Käyttäjä-
osaan liittyviä vastauksia. Seuraavana on itse uhat ja viimeisenä analysoidaan mallissa 
esitettyjä  käyttäjän  ja  palveluntarjoajan  vastuuta.  Lopuksi  esitetään  yhteenveto 
haastatteluiden tuloksista.

7.1  Ajantasainen viestintä sosiaalisessa mediassa

Veikko hyödynsi useita eri sosiaalisen median palveluita, kuten Irc, Google Chat, Skype 
ja Microsoft Messenger. Hän käytti niitä töissä, vapaa-ajalla sekä opiskelussa. Skype oli 
valittu työkaluksi, koska se on kaikista käytetyin. Google Chattia hän käytti, koska sitä 
voi käyttää verkkosivun kautta. Veikko valitsi palvelun käyttötilanteen perusteella.

Leena  hyödynsi  sellaisia  sosiaalisen  median  palveluita,  joissa  voi  kommunikoida 
ajantasaisesti  muiden  ihmisten  kanssa.  Leena  käytti  näitä  pääasiassa  vapaa-ajalla. 
Skypeä Leena hyödynsi, koska sen avulla hän voi kommunikoida kaikkialle maailmaan 
ja saada videokuvaa. 

Roope oli käyttänyt Twitteriä töissä sekä opiskelussa. Syynä niiden käyttöön oli niiden 
nopea  ja  ajantasainen  kommunikaatio.  Hän  totesi,  että  Twitterillä  voidaan 
kommunikoida nopeasti ja pitkien välimatkojen kautta.

Aarolle ajantasaiseen viestintään tarkoitetut palvelut olivat tuttuja. Tällaisia palveluja 
olivat  Skype  ja  Windows  Messenger.  Lisäksi  Adobe  Connect  Pro  oli  tuttu.  Aaro 
hyödynsi  palveluita  töissä  sekä  vapaa-ajalla.  Palvelun  valinnassa  vaikutti  toisen 
osapuolen  vaatimukset,  kuten  se,  osaako  toinen  osapuoli  käyttää  palvelua.  Lisäksi 
joihinkin  palveluihin  oli  integroitu  muita  palveluita,  joista  on  hyötyä 
kommunikoinnissa.

Juha käytti myös nopean viestinnän mahdollistavia palveluita, kuten Skypeä. Juha käytti 
palveluita  kommunikointiin  perheen  kanssa  sekä  kommunikointiin  muiden 
opiskelijoiden kanssa. 

Tiina  oli  hyödyntänyt  Skypeä  ja  Windows  Messengriä  nopeaan  viestintään.  Tiina 
yleensä käytti niitä vapaa-ajalla, harrastuksissa sekä opiskelussa. Syynä niiden käyttöön 
oli  se,  että  niitä  voi  käyttää  tehokkaaseen  kommunikointiin  vaikka  etäisyydet  ovat 
pitkiä. Tiina oli viettänyt paljon aikaa ulkomailla, joten tällainen etu oli hyödyksi.

Tommi hyödynsi ajantasaiseen viestintään tarkoitettuja palveluita. Hänelle tärkeimmät 
olivat Twitter ja Microsoft Messenger. Syynä niiden käyttöön oli niiden mahdollistama 
nopea kommunikaatio. Lisäksi hän ja hänen ystävänsä voivat olla eri valtioissa. Hänelle 
tämä oli  hyödyksi,  koska hänen perheensä asui ulkomailla.  Myös eri  palveluissa oli 
keskusteluhistoria, joten käyttäjä voi lukea mistä on aiemmin puhuttu.



49

Jukka käytti aktiivisesti nopeaan viestintään tarkoitettuja sosiaalisen median palveluita, 
kuten  Jahoo  Messengeriä.  Jukka  käytti  palveluita  kommunikointiin  ystävien  kanssa 
vapaa-ajalla. Syynä palvelun käyttöön oli, että palvelua on helppo käyttää ajantasaiseen 
kommunikointiin.

Antti  ja  Tero  hyödynsivät  Skypeä  ja  MSN:ää.  Antti  käytti  palveluita  pääasiassa 
kommunikointiin  ystäviensä  kanssa.  Tero  taas  hyödynsi  Skypeä  töissä  ja  MSN:ää 
opiskelussa.  Antti  myönsi  asian  yhteydessä,  että  hän  hyödyntää  useampaa 
sähköpostitiliä.  Tärkeimmän  sähköpostiosoitettaan  hän  jakoi  vain  ystävilleen  tai 
tuntemilleen henkilöille. Muita hän hyödynsi tarvittaessa, jotta saadessaan mahdollisesti 
haitallista sähköpostia hän voi lakkauttaa tilin. 

7.2  Sosiaalisen median palveluiden turvallisuuden tila

Jukka  ja  Tiina  uskoivat,  että  sosiaalisen  median  palvelut  ovat  turvallisia.  Jukka  ei 
tiennyt, että sosiaalisen median palveluissa voi käyttäjien tietoja käyttää väärin ennen 
kuin alkoi käyttää Facebookia. Tiina uskoi palvelujen olevat turvallisia, koska hän ei 
ollut  aiemmin  kokenut  ongelmia  palveluissa.  Jukan  mielestä  Internet  ei  ollut 
turvallisempi  kuin  sosiaalinen  media  ja  Internet  yleisesti  mahdollistaa  erilaiset 
väärinkäytökset. Tiinan mielipide sosiaalisen median koskevista laista oli, että laki on 
suhteellisen  ajan  tasalla,  mutta  tilanne  tulee  muuttumaan,  koska  teknologia  kehittyy 
koko ajan.

Aaron  mielestä  sosiaalinen  media  oli  turvallinen  vaikka  turvallisuus  onkin  hieman 
jäljessä rikollisia. Sosiaalisen median palveluista oli paljon hyötyä eri aktiviteeteissa, 
mutta niitä voidaan käyttää haitallisesti. Palveluihin laitettu tieto on kaikkien saatavilla 
ja  voidaan  käyttää  toista  ihmistä  vastaan.  Lainsäädäntö  oli  Aaron  mielestä  hieman 
jäljessä ja tarvitsisi parannuksia.

Leenan mielestä sosiaalisen median palvelut olivat turvallisia, mutta turvallisia niistä 
teki vain käyttäjien oma toiminta. Palvelut ovat turvallisia, jos käyttäjät hyödyntävät 
niitä  turvallisesti.  Sosiaalisen  median  rikkomuksia  koskevat  lait  olivat  Leenan 
mielestään  suhteellisen  ajan  tasalla,  mutta  viranomaisten  on  valvottava  tilannetta  ja 
muutettava toimintaansa sen perusteella.

Veikon mielestä sosiaalisen median palvelut olivat niin turvallisia kuin niistä tehdään 
turvallisia.  Jos  käyttäjä  ei  hyödynnä  sosiaalisen  median  palveluiden  tarjoamia 
suojakeinoja  niin  palvelut  ovat  turvattomia.  Jos  hän  kuitenkin  hyödyntää  niitä  niin 
palvelut ovat turvallisia. Palvelut ovat turvallisia, jos niitä osaa käyttää oikein. Veikon 
mielestä sosiaalista mediaa koskeva laki oli jäljessä ja sen olisi kehityttävä teknologian 
ja  käyttäjien  kanssa  yhtä  aikaa.  Myös  yhteisiä  sääntöjä  ja  asetuksia  olisi  luotava 
enemmän palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Roope  myönsi  haastattelun  perusteella,  että  sosiaalisen  median  palvelut  ovat 
nykyhetkellä  suhteellisen  turvallisia,  mutta  kehittyvä  teknologia  muuttaa  tätä.  Uusi 
teknologia  mahdollistaa  uudenlaiset  palvelut.  Toisaalta  teknologia  mahdollistaa 
uudenlaiset keinot käyttää palveluita haitallisiin tarkoituksiin. Lainopillisesti sosiaalinen 
media  oli  Roope  mielestä  oikealla  tasolla,  mutta  teknologian  muutos  voi  vaikuttaa 
siihenkin.
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Tero ja Tommi uskoivat, että sosiaalisen median palvelut ovat suhteellisen turvallisia. 
Käyttäjien  on  kuitenkin  opittava  käyttämään  palveluita  turvallisesti.  Teron  mielestä 
sosiaalisen  median  käyttäjien  ei  pitäisi  jakaa  avoimesti  sellaista  tietoa,  jota  voidaan 
käyttää heitä vastaan. Tommi tunsi, ettei sosiaalisen median rikoksia koskeva laki ole 
ajan tasalla vaan tarvitsee parantamista ja erityisesti tuomioita on kovennettava.

Antin  mielestä  teknologia  kehittyi  niin  nopeasti,  että  nyt  turvallinen  palvelu  on 
huomenna turvaton. Vaikka palveluntarjoaja varmistaisi tänään, että heidän palvelunsa 
olisi  turvallinen  niin  huomenna  joku  selvittää  miten  ohittaa  turvatoimet. 
Palveluntarjoajien onkin siis oltava valppaita ja ylläpidettävä palvelunsa turvallisuutta 
tehokkaasti.

Juhan  mielestä  sosiaalisen  median  palvelut  olivat  turvallisia.  Ongelmia  tietenkin  on 
palveluissa,  mutta useimmissa tapauksissa palvelut ovat turvallisia.  Myös sosiaalisen 
median  laki  oli  Juhan mielestä  ajan  tasalla,  mutta  tarvitsee  enemmän kansainvälistä 
yhteistyötä.

7.3  Palvelun turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden dilemma

Veikon mielestä turvallisempi palvelu oli tärkeämpää. Syynä oli se, että sosiaalisessa 
mediassa  henkilökohtaiset  tiedot  voivat  joutua  helposti  rikollisten  käsiin. 
Käytettävyyden  voi  oppia  ja  käyttäjä  voi  opetella  käyttämään  palvelua  tehokkaasti, 
mutta palvelun turvallisuuteen ei voi käyttäjä itse paljon vaikuttaa, mikäli turvallisuus 
palvelussa on heikkoa.

Antti  ja Tommi halusivat helpommin käytettävämmän palvelun kuin turvallisemman. 
Syynä oli  Tommille  se,  ettei  hänellä  ole  vielä  ollut  ongelmia  turvallisuuden kanssa. 
Antille syy oli se, ettei käyttäjällä pitäisi olla laajaa tietämystä tietotekniikasta palvelun 
käyttämiseksi. Antin mukaan Facebook oli esimerkki helposti käytettävästä sosiaalisen 
median  palvelusta.  Tommi  uskoi,  että  hän  tulee  todennäköisesti  tulevaisuudessa 
kohtaamaan turvallisuuteen liittyviä ongelmia sosiaalisessa mediassa, mutta ennen sitä 
hän kuitenkin halusi helpommin käytettävän palvelun.

Jukan, Roopen ja Teron mielestä turvallisuus ja helppokäyttöisyys olivat kummatkin 
tärkeitä ja palveluiden olisi saatava näiden kahden välille tasapaino. Roopen mielestä oli 
tärkeä painottaa turvallisuuteen, jos kahden tekijän tasapainottaminen ei onnistu.  Jukan 
mielestä turvallisuus oli myös tärkeämpi tekijä.

Juha tunsi, että sosiaalisen median palvelut ovat turvallisia. Hän haluaisi käytettävyyden 
ja  turvallisuuden  välille  tasapainon.  Juha  totesi  sosiaalisen  median  turvallisuudesta 
seuraavan asian: "Uskon, että sosiaalinen media ei ole sosiaalista mediaa, jos se ei ole 
todella  todella  turvallista".  Juhan  mielestä  siis  sosiaalisen  median  palvelu  ei  ollut 
sosiaalisen median palvelu, jos se ei ollut turvallinen.

Aaron mielipide dilemmasta oli,  että käytettävyys on tärkeätä viihdekäytön kannalta, 
mutta  kun  palvelua  käytetään  työskentelyn  tukemiseen  on  turvallisuus  tärkeämpää. 
Turvallisuuden  ja  helppokäyttöisyyden  valinta  on  siis  riippuvainen  palvelun 
käyttötarkoituksesta.
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Tiinan  mielestä  turvallisuuden  ja  helppokäyttöisyyden  olisi  ideaalisti  oltava 
tasapainossa,  mutta  jos  se  ei  olisi  mahdollista,  niin  turvallisuus  olisi  tärkeämpää. 
Sosiaalisessa mediassa oli Tiinan mielestä tärkeämpää turvallisuus kuin käytettävyys. 

Leena myönsi sosiaalisen median turvallisuudesta sen, ettei hän koskaan ole kohdannut 
ongelmia sosiaalisessa mediassa, joten hän ei voi sanoa, kumpi tekijä olisi tärkeämpi. 

7.4  Identiteetin havainnointi palvelussa

Tommi ja Roope eivät olleet esiintyneet eri identiteetillä sosiaalisen median palvelussa 
muuten  kuin  nimimerkillä.  Roope  oli  havainnut,  että  toinen  henkilö  olisi  esiintynyt 
hänenä.  Tommilla  ei  ollut  kokemusta asiasta.  Jos  hän havaitsisi,  että  toinen henkilö 
esiintyisi hänenä Roope olisi syyttänyt siitä palveluntarjoajaa, koska hänen palvelunsa 
turvallisuus on ollut puutteellinen. Tommi olisi syyttänyt varasta, koska palveluntarjoaja 
ei voi tietää jokaisesta mahdollisesta ongelmasta.

Juha ei  ollut  koskaan  esiintynyt  sosiaalisessa  mediassa  eri  identiteetillä,  mutta 
hyödyntänyt eri muunnelmia nimestään eri palveluissa. Hän ei ollut myöskään kokenut, 
että kukaan olisi esiintynyt hänenä. Mahdollisesta identiteetin varastamisesta hän olisi 
syyttänyt  varastajaa  eikä  palveluntarjoajaa.  Varas  tietäisi  mitä  oli  tekemässä  eikä 
palveluntarjoaja voisi tietää jokaisesta mahdollisesta ongelmasta.

Aaro  ei  ollut  esiintynyt  sosiaalisessa  mediassa  identiteetillä  vaan  nimimerkillä.  Hän 
myös oli esiintynyt anonyymisti foorumeilla. Nimimerkin käyttäminen tai anonyyminä 
esiintyminen riippui palvelusta.  Aaro ei ollut  koskaan havainnut, että toinen käyttäjä 
olisi esiintynyt hänenä. Jos Aaro olisi joutunut identiteettivarkauden uhriksi, hän ei olisi 
ollut varma kenen syy tapahtuma olisi. Käyttäjällä on vastuu vältellä ongelmia ja valvoa 
omaa tietoturvaansa. Kun Aarolta kysyttiin siitä, onko hänen identiteetillään esiinnytty 
sosiaalisessa,  hän  esitti  seuraavan  kysymyksen:  "Onko  se  muuten  laitonta?  Saako 
sosiaalisessa mediassa tehdä niin?" Haastattelija vastasi tähän, että se riippuu tilanteesta.

Jukka  ei  ollut  koskaan  esiintynyt  sosiaalisessa  mediassa  eri  identiteetillä,  mutta  on 
hyödyntänyt nimimerkkejä. Hän ei myöskään ollut koskaan havainnut, että joku muu 
olisi  esiintynyt  hänenä.  Kun  Jukalta  kysyttiin  siitä,  kenen  syy  mahdollinen 
identiteettivarkaus  olisi,  Jukka vastasi  seuraavasti:  "Syyttäisin  itseäni,  koska en ollut 
varpaillani  ja  en  suojellut  tietojani  tarpeeksi  hyvin  ja  joku  sai  varastettua  tietoni. 
Kuitenkin  syy  on  myös  sen,  joka  varasti  tietoni  ja  imitoi  minua."  Jos  identiteetti 
varastettaisiin,  niin  Jukka  olisi  siis  syyttänyt  siitä  itseään,  koska  ei  ollut  tarpeeksi 
varovainen toimiessaan sosiaalisessa mediassa, mutta myös rikoksen tekijää.

Tero ei ollut kokenut sosiaalisessa mediassa, että joku toinen henkilö olisi esiintynyt 
hänenä  tai  imitoinut  hänen  identiteettiään.  Jos  näin  tapahtuisi,  syy  olisi 
palveluntarjoajan  sekä  teon  tekijän.  Toisaalta  palveluntarjoaja  ei  voi  aina  tietää 
mahdollisista ongelmista, joten ei syy täysin ole hänen.

Leena oli  esiintynyt  eri  nimellä  Twitterissä  turvallisuuden  takaamiseksi.  Muissa 
palveluissa hän käytti omaa nimeään. Hän ei ole ollut koskaan havainnut, että toinen 
henkilö  olisi  esiintynyt  hänen  identiteetillään  sosiaalisessa  mediassa.  Jos  sellaista 
tapahtuisi, niin hän olisi syyttänyt sekä palveluntarjoajaa että identiteetin varastajaa. Syy 
olisi myös palveluntarjoajan, koska hän ei suojaa palveluaan tarpeeksi.
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Antti oli  esiintynyt  sosiaalisessa mediassa joko omalla nimellään tai  nimimerkillään. 
Nimimerkit  eivät  kuvasta  hänen nimeään  vaan ovat  hauskoja.  Kukaan  ei  myöskään 
Antin mukaan ollut esiintynyt hänenä. Jos identiteetti onnistuneesti varastettaisiin niin 
syy olisi ollut hänen mielestään ainoastaan rikoksen tekijän. Palveluntarjoaja ei voi aina 
olla  vastuussa  kaikista  rikkomuksista.  Antti  oli  kuitenkin  sitä  mieltä,  että  vastuu on 
myös palveluntarjoajan, jos hänellä on tietoa mahdollisista rikkomuksista.

Tiina  ei  ollut  esiintynyt  eri  identiteetillä  sosiaalisessa  mediassa  muuten  kuin 
nimimerkillä. Jos hän kuitenkin havaitsisi,  että hänen identiteettiään hyödynnettäisiin 
sosiaalisessa  mediassa  niin  hän  olisi  syyttänyt  siitä  ainoastaan  teon  suorittajaa  eikä 
palveluntarjoajaa. Syynä oli se, ettei kyseisten identiteettien väärinkäyttöjen estäminen 
onnistu aina.

Veikko  ei  ollut  esiintynyt  sosiaalisessa  mediassa  toisella  identiteetillä,  mutta  oli 
havainnut toisen henkilön esiintyneen samalla nimellä, mutta eri sähköpostilla. Lopulta 
kuitenkin paljastui, että kyseinen henkilö oli samanniminen henkilö. Veikko mielestä 
riippui paljon tilanteesta kenen syytä mahdollinen identiteetin varastaminen on. Jos tili 
on  kaapattu  ja  näin  identiteetti  vaarannettu  on  syy palveluntarjoajalla.  Jos  on  luotu 
toinen tili, jossa on samanlaiset tiedot niin syy ei ole palveluntarjoajan.

7.5  Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen jakaminen

Veikko ja Leena eivät olleet koskaan kokeneet, että heiltä olisi yritetty kalastella tietoja 
sosiaalisessa mediassa eivätkä he olleet jakaneet henkilökohtaisia tietoja muille kuin 
ystäville tai tuntemilleen henkilöille.

Jukka  ja  Tero  olivat  kokeneet,  että  heiltä  oltaisi  kalasteltu  henkilökohtaista  tietoa. 
Tuntematon  henkilö  oli  yrittänyt  saada  heidän  sähköpostiosoitteensa.  Henkilö  oli 
esiintynyt kummassakin tapauksessa kauniina naisena ja yrittänyt saada haastateltavan 
luottamuksen.  Haastateltava  ei  ollut  antanut  sähköpostiosoitettaan.  Kumpikaan  eivät 
olleet  koskaan  antaneet  henkilökohtaisia  tietoja  kenellekään ja  sähköpostiosoitteensa 
vain ystävilleen.

Aaro ei ollut jakanut henkilökohtaisia tietojaan sosiaalisen median palveluissa. Hän ei 
ole myöskään ollut jakanut tietojaan ajantasaisen viestinnän palveluissa, koska sille ei 
ole ollut tarvetta.

Tiina ei ollut koskaan jakanut henkilökohtaisia tietojaan, kuten sähköpostiosoitettaan tai 
puhelinnumeroaan sosiaalisen median palveluissa. Hän ei  ollut  antanut tietoja, koska 
sille ei ole ollut tarvetta, ja kaikilla ystävillä on tarvittavat tiedot eikä muiden tarvitse 
tietää niitä.

Roopelta oli kysytty usein henkilökohtaisia tietoja sosiaalisessa mediassa, mutta hän ei 
ollut antanut tietoja, jos henkilö oli tuntematon tai ei ollut merkitty palvelussa ystäväksi.
Juha ei ollut koskaan kokenut, että häneltä olisi kalasteltu tietoa, mutta hän on saanut 
usein ystäväpyyntöjä ja viestejä tuntemattomilta. Hän ei ole kuitenkaan vastannut niihin 
tai  avannut  viesteissä  olleita  linkkejä.  Juha  ei  myöskään  julkaissut  sosiaalisessa 
mediassa muita tietoja itsestään kuin nimen ja sähköpostiosoitteen. Hän ei  julkaissut 
muita tietoja, koska hänen ei tarvinnut tehdä niin.
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Tommi  ei  ollut  koskaan  kokenut  sosiaalisessa  mediassa  että  häneltä  olisi  kalasteltu 
tietoja.  Hän julkaisi  sosiaalisessa mediassa omat tietonsa profiilissaan.  Ennen hän ei 
rajoittanut  tietojensa  näkyvyyttä,  mutta  on  nykyään  rajoittanut  niiden  näkyvyyden. 
Syynä muutokselle oli,  että hän pelkää tietojen mahdollisia väärinkäytöksiä.  Hän oli 
myös julkaissut muissa palveluissa oman puhelinnumeronsa julkisesti palvelussa.

Antti ei yleensä jakanut tietojaan muille kuin ystävilleen sosiaalisessa mediassa. Kun 
hänellä oli virallista asiaa sosiaalisen median välityksellä, Antti jakoi vain tarvittavaa 
tietoa.

7.6  Käyttäjän luottamus

Aaron  mielestä  luottamusta  eniten  herätti  esimerkiksi  Facebookissa  se,  että  tuntee 
kontaktinsa  fyysisessä  maailmassa  eli  on  tavannut  hänen  Internetin  ulkopuolella. 
Twitterissä luottamukseen vaikutti käyttöhistoria. Aaron mielestä myös palvelun laatu 
vaikutti luottamukseen eli palvelun parempi laatu edistää luottamusta.

Tiinan  mielestä  eniten  luottamusta  sosiaalisessa  mediassa  loi  kattava  määrä  tietoa 
toisesta  henkilöstä.  Toisen  henkilön  taustasta  oli  löydyttävä  tietoja,  kuten 
koulutustaustaa. Myös Leenan mielestä toisesta henkilöstä oli oltava sosiaalisen median 
palvelussa  kattavasti  tietoa,  kuten  kuvia,  ammattia,  koulutusta  sekä  muita  tietoja. 
Lisäksi Tiinan mielestä oli hyväksi, jos henkilön tuntee fyysisessä maailmassa.

Jukka, Veikko ja Roope tunsivat, että luottamusta sosiaalisessa mediassa kehitti se, että 
oli  tavannut  toisen  henkilön  fyysisessä  maailmassa  ennen  tai  jälkeen  ensimmäisen 
tapaamisen  Internetissä.  Lisäksi  valokuvat  henkilöstä  herättivät  Veikon  mielestä 
luottamusta. Henkilöstä olisi myös oltava tietoa ja historiatietoja, joilla voi varmistaa, 
ettei  kyseessä ole  vain haitallista  tarkoitusta  varten luotu identiteetti.  Jukan mielestä 
luottamusta kehitti myös se, että toinen käyttäjä on ystäviä hänen fyysisessä maailmassa 
tuntemansa ystävän kanssa. Roopelle luottamusta kehitti myös palvelun turvallisuus ja 
sen maine.

Juha piti  tärkeimpänä  tekijänä  luottamukselle  sitä,  että  tuntee  toisen  käyttäjän 
virtuaalisen maailman ulkopuolelta. Käyttäjän maine vaikutti myös luottamukseen sekä 
se tieto, mitä käyttäjä antaa itsestään. Henkilöön voi luottaa enemmän, jos hän antaa 
itsestään  tarkasti  tietoa.  Juha  myös  luotti  eniten  henkilöihin,  jotka  ovat  jo  hänen 
ystäviään palvelussa. 

Tommi  uskoi,  että  luottamusta  sosiaalisessa  mediassa  voi  parantaa  sillä,  että  seuraa 
toista henkilöä niin kauan, että varmistaa hänen olevan aito ja luotettava henkilö. Myös 
Teron mielestä tärkein luottamusta luova tekijä oli se, että tuntee henkilön fyysisestä 
maailmasta.  Useimmat  Facebookin  ystävänsä  Tero  oli  tavannut  usein  fyysisessä 
maailmassa. Eduksi luottamukselle Terolla oli myös, jos henkilö on kuuluisa ja tunnettu 
henkilö.

Antti tunsi, että sosiaalisessa mediassa hän luotti eniten henkilöihin, jotka on tavannut 
virtuaalisen maailman ulkopuolella. Facebookissa hänen ystävinään oli henkilöitä, jotka 
hän oli tavannut fyysisessä maailmassa. Hän myös luotti enemmän henkilöihin, jotka 
olivat ystäviä hänen omien ystäviensä kanssa. Tästä Antti totesi seuraavan asian: "Jos 
ystäväni  A,  johon  voin  luottaa  on  ystävä  henkilön  B  kanssa  niin  uskon  pystyväni 
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luottamaan myös henkilöön B." 

7.7  Käyttäjä ja turvallisuustoimintojen hyödyntäminen

Veikko myönsi,  ettei  hän lue ohjelmia asentaessa niiden ohjeita  tai  käyttösopimusta. 
Hän  kuitenkin  luki  tarkasti  tietokoneen  lähettämät  oikeuspyynnöt  toiminnoille  ja 
ohjelmien  asennukselle  ennen  niiden  suorittamista  ja  tarkasta,  että  ohjelma  on 
luotettavasta lähteestä.

Aaro  myönsi,  ettei  hän  lue  ohjelman  asennuksen  aikana  annettuja  ohjeita  tai 
käyttösopimuksia,  mutta yrittää kuitenkin nopeasti  varmistaa,  että ohjeissa mainitaan 
luotettavia yrityksiä tai muita merkkejä, joilla varmistaa että kyseessä ei ole haitallinen 
ohjelma. Kun tietokone pyytää oikeuksia, niin Aaro myönsi lukevansa oikeuspyynnön 
ja  varmistavan,  että  kyseessä  ohjelma  tunnetusta  lähteestä,  kuten  Microsoftilta  tai 
Applelta.

Jukka  myönsi,  ettei  hän  koskaan  lue  ohjelman  asennuksessa  annettuja  ohjeita  tai 
käyttösopimuksia, koska se vie liikaa aikaa. Yleensä hän vain nopeasti tarkasti, että ne 
ovat  luotettavasta  lähteestä.  Tietokoneen  pyytäessä  oikeuksia  tietyn  toiminnon 
suorittamiseen  Jukka  kuitenkin  luki  pyynnön  ja  varmisti,  että  kyseessä  oli  laillinen 
pyyntö eikä haittaohjelma.

Tiina  ja  Leena  myönsivät,  etteivät  he  ohjelmia  asentaessaan  tietokoneelle  lue 
asennuksessa  annettavia  ohjeita  tai  käyttösopimuksia  tarkemmin.  Hän  ei  myöskään 
lukenut tarkemmin tietokoneen antamia oikeuspyyntöjä, joita tietokone/laite kysyy kun 
ohjelma yrittää suorittaa toiminnon, kuten asennuksen. Syynä oli  Tiinalle se, että ne 
vievät liikaa aikaa. Leena kuitenkin luki pyynnön nopeasti ja varmisti, että kyseessä oli 
luotettava lähde eikä mahdollinen haittaohjelma.

Antti ei  yleensä  lukenut  ohjelmien  mukana  olevia  ohjeita  tai  käyttösopimuksia 
tarkemmin. Häneen mukaansa jos nolla vasta sitä, että ei lue ja kymmenen vastaa sitä, 
että  lukee  niin  hänen arvonsa  on  kolme.  Kun laite  kysyi  oikeuksia  suorittaa  jonkin 
toiminnon niin Antti yleensä varmisti, että kyseessä on luotettava lähde. Tällaisia ovat 
Firefox  tai  Java  Oracle.  Hän  valitsi  lukematta  sellaiset  pyynnöt,  jotka  ovat  tulleet 
useimmin ennemmin, kuten päivitykset Firefoxiin tai  Javaan. Vain sellaiset  pyynnöt, 
joita ei ole ennen havainnut herättivät huomiota.

Juha tarkisti ohjelmat asentaessa puhelimeensa varmistaakseen, että se on varmistettu 
olevan luotettavasta lähteestä eikä mahdollinen haittaohjelma. Hän myös varmisti, että 
ohjelma  on  ladattu  luotettavasta  lähteestä  eikä  palvelusta,  jossa  voi  liikkua 
haittaohjelmia. Juha myös luki kaikki oikeuspyynnöt, jotka tietokone lähettää. Yleensä 
hän jätti lukematta viestit, jotka ovat todella pitkiä ja veisivät liikaa aikaa.

Roope ei yleensä lukenut ohjeita ja oikeuksien pyyntöjä asentaessaan tietokoneelle tai 
puhelimeen uusia  ohjelmia.  Syynä oli  se,  että  ne ovat  yleensä liian  pitkiä  ja  niiden 
lukeminen vie liikaa aikaa. Hän kuitenkin varmisti, että ohjelma on merkitty tulevaksi 
luotettavasta  lähteestä  ennen  asennusta.  Kun  ohjelma  pyytää  oikeuksia  suorittaa 
asennuksen,  Roope  ei  lukenut  pyyntöä  tarkemmin.  Roope  myönsi,  että  haastattelun 
seurauksena hän alkaa lukea pyynnöt tarkemmin ongelmien välttämiseksi.
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Tommi  ja  Tero  myönsivät,  etteivät  he  koskaan  lue  ohjelmien  asennuksessa  tulevia 
ohjeita tai käyttösopimuksia, koska ne vievät liikaa aikaa. Tommi luotti lainsäädäntöön. 
Kun tietokone kysyi oikeuksia, niin Tommi ja Tero eivät lukeneet tarkemmin oikeuksia 
vaan  suoraan  hyväksyivät  pyynnön.  Heidän  mukaansa  mahdolliset  ongelmat  eivät 
aiheuttaisi heille liikaa haittaa. Tero vastasi syyksi sille, ettei hän lue ohjeita seuraavasti: 
"Minulla on tilillä yleensä niin vähän rahaa, että jos joku kaappaa minun tilitiedot, niin 
se ei minua huoleta. Ehkä minä olen siksi niin huoleton". Hän ei siis ollut huolissaan 
mahdollisista seurauksista itselleen.

7.8  Sosiaalisessa mediassa ilmenevät uhat

Antti tunsi klikkauksen kaappauksen sekä klikkaus huijauksen. Hän oli myös kokenut 
niitä aiemmin. Kyselyhuijaus oli Antille tuttu ja hänen ystävänsä oli kokenut sen. Antti 
myös mainitsi kyselyhuijauksen yhteydessä kokemuksesta, jossa hänen ystävänsä kautta 
haittaohjelma oli levinnyt ensin hänelle ja sitten Antin ystäville. Antin mukaan ystävän 
sosiaalisen  median  tili  oli  kaapattu  ja  käytetty  haittaohjelmien  levitykseen.  Hänen 
mielestään kaikki haittaohjelmat sosiaalisessa mediassa eivät ole ainoastaan rikollisten 
tekemiä. Hänen kotimaassaan oli sosiaalisessa mediassa liikkunut haittaohjelma, joka 
tietokoneella oli aina tietokoneen käynnistyessä laittanut taustakuvaksi maan presidentin 
kasvot.  Sosiaalinen manipulointi  oli  Antille myös tuttu.  Häneltä on aiemmin yritetty 
pyytää henkilökohtaisia tietoja,  mutta hänen periaatteena on,  että hän ei  anna tietoja 
muille  kuin  ystäville  tai  henkilöille,  joiden  kanssa  on  sopinut  kommunikoinnista 
aiemmin. Antti myös mainitsi, että hän on työskennellyt aiemmin pankissa, jossa hän ja 
muut  työntekijät  olivat  saaneet  tietoturvaan liittyvää koulutusta.  Siellä  hän oli  myös 
oppinut tiedon jakamisesta sen, että aina kun joku henkilö pyytää jotakin tietoa niin 
hänen  on  annettava  selvitys  siitä,  mitä  hän  tällä  tiedolla  tekee.  Kyberkiusaus  ja 
kyberahdistelu  olivat  käsitteinä  tuttuja  Antille.  Hänellä  oli  myös  kyberahdistelusta 
kokemusta Facebookissa. Antti tunsi myös identiteettivarkauden, mutta ei ole havainnut 
ongelmaa  sosiaalisessa  mediassa.  Pahimmaksi  ongelmaksi  näistä  Antti  valitsi 
haittaohjelmat,  koska  haittaohjelmien  lataaminen  tietokoneelle  on  helppoa  myös 
sosiaalisessa mediassa. Antin mielestä ihmiset kiireessä eivät aina tarkastele sitä, mitä 
he klikkaavat sosiaalisessa mediassa. Haittaohjelmien uhriksi voi joutua nopeasti, kun 
taas kyberkiusaus ja muut vastaavat ongelmat vievät kauan toteuttaa. Antti ei osannut 
määrittää toiseksi pahempaa ongelmaa,  koska hänen mielestään ongelmat  ovat usein 
riippuvaisia käyttäjästä.

Tiina tunsi  käsitteet  klikkauksen kaappaus,  klikkaus huijaus sekä kyselyhuijaus,  kun 
haastattelija  tarkensi  niitä.  Hän  oli  myös  havainnut  niitä  sosiaalisessa  mediassa. 
Huijausohjelmat  olivat  myös  tuttuja  haasteltavalle,  mutta  hän  ei  ollut  kuitenkaan 
havainnut niitä sosiaalisessa mediassa. Myös sosiaalinen manipulointi oli tuttu käsite, 
mutta Tiina ei kuitenkaan ollut havainnut sen tapahtumista sosiaalisessa mediassa. Tiina 
tunsi myös kyberkiusauksen, kyberahdistelun ja identiteettivarkauden, mutta ei ollut itse 
koskaan havainnut niitä. Pahimmiksi näistä Tiina asetti identiteettivarkauden, koska sen 
avulla  voidaan  uhrille  aiheuttaa  paljon  vahinkoa,  kuten  taloudellisia  menetyksiä. 
Seuraavaksi pahin ongelma oli kyberkiusaus, koska se aiheuttaa psyykkistä vahinkoa 
uhrilleen.

Veikko  ei  tuntenut  klikkauksen  kaappausta  tai  klikkaus  huijausta  eikä  ollut  ennen 
havainnut  niitä.  Kyselyhuijaus  oli  kuitenkin  tuttu  Veikolle,  mutta  hän  ei  ollut 
henkilökohtaisesti havainnut sitä sosiaalisessa mediassa. Huijausohjelmat olivat tuttuja 
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Veikolle.  Hänellä  oli  kokemusta  niistä  ja  oli  ladannut  kaksi  haittaohjelmaa 
tietokoneelleen sosiaalisesta mediasta huonoin seurauksin. Sosiaalinen manipulointi oli 
Veikolle  tuttu  ongelma,  mutta  hän  ei  ollut  koskaan  havainnut  sitä  sosiaalisessa 
mediassa. Kyberahdistelu ja kyberkiusaus olivat tuttuja ongelmia Veikolle, mutta niiden 
eroavaisuuksia oli  selitettävä hänelle.  Myös identiteettivarkaus oli  tuttu käsite,  mutta 
Veikko ei ollut koskaan itse kokenut sitä. Pahimmaksi ongelmaksi näistä Veikko koki 
klikkauksen kaappauksen ja toiseksi pahimmaksi klikkaus huijauksen. Syynä valintaan 
oli  Veikolle  se,  että  ne  voivat  aiheuttaa  selaimessa  haittaa  käyttäjälle  ja  haitata 
käyttökokemusta.

Jukka  ei  tuntenut  klikkauksen  kaappausta  tai  klikkauksen  huijausta.  Hän  yrittää 
sosiaalisessa mediassa varoa sellaisia linkkejä, jotka eivät ole luotettavasta lähteestä tai 
ystäviltä. Kyselyhuijaukset olivat myös tuttuja Jukalle, mutta hän ei vastaa yhteenkään 
kyselyyn, joka ei ole luotettavasta lähteestä, kuten yliopiston laitokselta. Haittaohjelmat 
olivat myös tuttuja sosiaalisessa mediassa ja hän oli saanut niitä tietokoneellensa, kun 
oli yrittänyt ladata videota sosiaalisen median palvelusta. Sosiaalinen manipulointi oli 
myös  Jukalle  tuttu,  mutta  hän  ei  ollut  itse  henkilökohtaisesti  kokenut  sitä. 
Kyberahdistelu ja kyberkiusaus olivat tuttuja myös Jukalle. Hän oli tutustunut ilmiöön 
opiskelussa ja  tuntee henkilöitä,  jotka ovat  kokeneet  kyberkiusausta,  mutta  Jukka ei 
ollut  itse  kokenut  kyberahdistelua  tai  kyberkiusausta.  Identiteettivarkaus  oli  myös 
Jukalle  tuttu,  mutta  ei  ollut  kokenut  ongelmaa.  Pahimmaksi  ongelmaksi  Jukka tunsi 
identiteettivarkauden, koska varastetulla identiteetillä voidaan aiheuttaa paljon vahinkoa 
uhrilleen.  Haittaohjelmat  olivat  toiseksi  pahin  ongelma,  koska  ne  voivat  aiheuttaa 
vahinkoa uhrin tietokoneelle.

Leena tunsi käsitteet klikkauksen kaappaus ja klikkaus huijaus. Hän oli myös kokenut 
ne aiemmin. Kyselyhuijaukset eivät olleet tuttuja Leenalle, mutta yleensä hän osallistuu 
vain kyselyihin, jotka ovat luotettavasta lähteestä tai joihin osallistuminen ei edellytä 
tietojen antamista. Haittaohjelmat eivät olleet tuttuja sosiaalisesta mediasta eikä Leena 
ollut kohdannut niitä sosiaalisessa mediassa, mutta ne olivat muuten tuttuja. Sosiaalinen 
manipulointi  oli  myös  käsitteenä  tuttu,  mutta  Leenalla  ei  ollut  henkilökohtaista 
kokemusta mahdollisesta  sosiaalisen manipuloinnin yrityksestä.  Leena tunsi  käsitteet 
kyberkiusaus  ja  kyberahdistelu  kun  haastattelija  ensin  selvensi  käsitteitä  hänelle. 
Leenalla ei ollut kuitenkaan kokemusta niistä. Identiteettivarkaus oli Leenalle tuttu ja 
hänen  havaintojensa  mukaan  se  on  yleistä  tunnettujen  ihmisten  kohdalla.  Leenan 
mielestä pahin ongelma näistä olivat ne ongelmat, joiden tarkoituksena on saada käsiin 
käyttäjien  yksityistä  tietoa.  Identiteettivarkaus  oli  myös  ongelma,  koska  esimerkiksi 
varastetulla  tilillä  voidaan julkaista  sellaista  tietoa  uhrin nimissä,  joka haittaa hänen 
mainettaan.  Lisäksi  varas  voi  julkaista  materiaalia,  joka  haittaa  uhrin  ystäviä,  kuten 
videoita,  jotka  ovatkin  haittaohjelmia.  Tämä puolestaan  voi  haitata  uhrin  sosiaalista 
elämää, kun ystävät eivät luota häneen enää.

Roope tunsi klikkauksen kaappauksen käsitteenä ja ongelmana ja oli ennen havainnut 
sen  sosiaalisessa  mediassa.  Myös  klikkaushuijaus  sekä  kyselyhuijauksen  ongelmina 
olivat tuttuja Roopelle. Huijausohjelmat olivat tuttuja Roopelle yleisesti. Hän oli lisäksi 
havainnut niitä aiemmin olleen sosiaalisessa mediassa, mutta ei ollut itse joutunut niiden 
uhriksi.  Sosiaalinen  manipulointi  oli  tuttu  käsitteenä  ja  ongelmana  tuttu  Roopelle. 
Lisäksi sosiaalisen manipuloinnin avulla oli Roopelta yritetty saada tietoja. Roope ei 
ollut  koskaan  kokenut  kyberkiusausta  tai  kyberahdistelua,  mutta  tiesi  ongelman 
merkityksen. Identiteettivarkaus oli Roopelle myös tuttu ongelma, mutta ei ollut  itse 
joutunut uhriksi. Kaikista ongelmista pahimmaksi Roope valitsi identiteettivarkauden. 
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Syynä  valintaan  oli  se,  että  sen  avulla  voidaan tehdä  useita  rikoksia,  kuten  rahojen 
varastamista ja muita vastaavia rikoksia, joissa hyödynnetään varastettua identiteettiä. 
Seuraavaksi  pahin  ongelma  oli  haittaohjelmat.  Roopen  mielestä  niitä  oli  vaikeampi 
estää ja varoa, kun ne ovat päässeet tietokoneelle. Ne voidaan myös vasta tunnistaa, kun 
ne ovat tietokoneella.

Aaro ei tuntenut eikä ole koskaan havainnut klikkauksen kaappausta. Hän ei myöskään 
ollut  koskaan  havainnut  klikkaushuijausta.  Aaro  oli  kuitenkin  aiemmin  havainnut 
kyselyhuijauksen, mutta ei ole itse onneksi joutunut sen uhriksi. Aaro ei ollut koskaan 
havainnut huijausohjelmia sosiaalisessa mediassa, mutta oli tietoinen niiden riskeistä. 
Aaro  tunsi  käsitteen  sosiaalinen  manipulointi  ja  on  havainnut  Internetiä  käyttäessä, 
mutta ei sosiaalisessa mediassa muuten kuin sähköpostin kautta.  Haasteltava ei ollut 
koskaan  kokenut  kyberkiusausta  tai  kyberahdistelua  sosiaalisessa  mediassa,  mutta 
hänen kavereitaan oli kiusattu tai ahdisteltu Facebookissa. Identiteettivarkaus oli Aarolle 
tuttu käsite, mutta ei ollut tapahtunut hänelle itselleen vaan lähinnä julkkiksille. Kun 
häneltä  kysyttiin  näistä  uhkista  pahinta  hän  valitsi  identiteettivarkauden,  koska 
sosiaalisessa mediassa identiteetillä on valtaa ja sillä voidaan vaikuttaa julkisuuskuvaan. 
Toiseksi  pahin  ongelma  oli  haittaohjelmat,  koska  niiden  avulla  voidaan  aiheuttaa 
muutakin haittaa, jos ne pääsevät uhrin tietokoneelle. 

Juha ei  ollut  kokenut  klikkauksen  kaappausta,  mutta  tunsi  ongelman.  Klikkauksen 
huijaus  oli  Juhalle  tuttu  ja  hän  oli  myös  kokenut  sen  sosiaalisessa  mediassa. 
Kyselyhuijaukset  olivat  Juhalle  tuttuja,  mutta  hänellä  ei  ollut  kokemusta  niistä. 
Haittaohjelmat olivat Juhalle tuttuja, mutta ne eivät olleet aiheuttaneet ongelmia hänelle 
sosiaaliselle  medialle.  Sosiaalinen  manipulointi  oli  ongelmana  tuttu  Juhalle,  mutta 
hänellä ei ollut henkilökohtaista kokemusta ongelmasta. Kyberkiusaus ja kyberahdistelu 
eivät olleet tuttuja Juhalle ja käsitteet täytyi selittää Juhalle. Identiteettivarkaudet olivat 
Juhalle tuttuja, mutta ei ollut kokenut niitä tai havainnut sosiaalisessa mediassa. Juhan 
mukaan  identiteettivarkaus  oli  pahin  uhka  sosiaalisessa  mediassa,  sillä  varastetulla 
identiteetillä  rikollinen  voi  heikentää  uhrin  mainetta.  Toiseksi  pahin  ongelma  oli 
sosiaalinen  manipulointi,  koska  sosiaalisessa  mediassa  rikollisella  on  hyvät 
mahdollisuudet kalastella tietoa toisesta henkilöstä.

Tommi oli  kokenut  sosiaalisessa  mediassa  klikkauksen  kaappauksen  ja  klikkaus 
huijauksen. Erityisesti hän oli huomannut niitä Facebookissa. Kyselyhuijaukset olivat 
myös  tuttuja,  mutta  hän  ei  ollut  itse  kokenut  niitä.  Huijausohjelmat  olivat  yleisesti 
tuttuja,  mutta  hän  ei  ollut  havainnut  niitä  sosiaalisessa  mediassa.  Sosiaalinen 
manipulointi oli hänelle tuttu ja oli kokenut Facebookissa, että häneltä olisi kalasteltu 
tietoja.  Tommi ei  ollut  kokenut  sosiaalisessa mediassa,  että  häntä olisi  ahdisteltu  tai 
kiusattu, mutta oli havainnut sitä tapahtuvan muille MySpacessa. Identiteettivarkaus oli 
tuttu  Tommille,  mutta  hänellä  ei  ollut  kokemusta  ongelmasta  henkilökohtaisesti. 
Tommin mielestä pahin ongelma oli haittaohjelmat, koska ne voivat aiheuttaa ongelmia 
tietokoneelle sekä haitata palveluiden käyttökokemusta, koska niitä on varottava. Hän ei 
osannut  määrittää,  mikä  olisi  toiseksi  pahin,  koska  ei  ollut  kohdannut  ongelmia 
henkilökohtaisesti sosiaalisessa mediassa.

Tero ei tuntenut klikkauksen kaappausta ja klikkaus huijausta. Kyselyhuijaus ei ollut 
myöskään tuttu Terolle. Huijausohjelmat olivat Terolle tuttuja. Tero oli ennen ladannut 
sosiaalisesta mediasta tiedoston, joka oli asentanut haitallisen ohjelman tietokoneelle. 
Sosiaalinen  manipulointi  oli  myös  Terolle  tuttu.  Tuntematon  henkilö  oli  lähestynyt 
häntä  Facebookissa  ja  kysynyt  sähköpostiosoitetta.  Kyberahdistelu  ja  kyberkiusaus 
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olivat käsitteinä tuttuja, mutta hänellä ei ollut henkilökohtaista kokemusta ongelmasta. 
Identiteettivarkaus  oli  käsitteenä  tuttu,  mutta  hänellä  ei  ollut  itsellä  kokemusta 
ongelmasta.  Pahin  ongelma  näistä  oli  Teron  mielestä  haittaohjelmat,  koska  ne 
aiheuttavat  vahinkoa  tietokoneelle  ja  Terolla  oli  niistä  kokemusta.  Toiseksi  pahin 
ongelma oli identiteettivarkaus, koska Teron mukaan varastetulla identiteetillä voidaan 
aiheuttaa haittaa uhrille usealla tavalla.

7.9  Sosiaalisen median ongelmien vastuu

Tiinan  mukaan  vastuu  sosiaalisen  median  uhkien  toteutuessa  oli  kummallakin 
osapuolella.  Vaikka  hän  korosti  yksilön  vastuuta,  oli  esimerkiksi  haittaohjelmien 
kohdalla  vastuu palveluntarjoajalla  sekä käyttäjällä.  Jos  sosiaalista  mediaa  käytetään 
laittoman materiaalin jakamiseen, oli vastuu kummallakin osapuolella. Vastuu kuitenkin 
riippuu  siitä,  kuinka  paljon  palveluntarjoaja  tietää  ongelmien  laajuudesta  ja  heidän 
palveluissaan tapahtuvista rikoksista.

Veikon  mielestä  käyttäjien  pitäisi  olla  älykkäitä  potentiaalisten  uhkien  suhteen. 
Käyttäjien  oli  oltava  tietoisia  siitä,  että  palveluissa  voi  kohdata  ongelmia.  Toisaalta 
myös  palveluntarjoajilla  on  vastuu  valvoa  palveluaan  ja  kehittää  sen  tietoturvaa. 
Käyttäjästä Veikko totesi myös seuraavasti: "Jos käyttäjät eivät osaa käyttää palvelua 
turvallisesti niin heidät pitäisi potkia pois sieltä, koska he ovat riskitekijöitä myös muille 
käyttäjille. Piste."  Varomattomat käyttäjät, jotka käyttävät palvelua turvattomasti pitäisi 
siis  poistaa  palvelusta  muiden  käyttäjien  turvaamiseksi.  Jos  palvelussa  välitetään 
laitonta materiaalia, vastuu ei ole palveluntarjoajan vastuulla. Hän ei voi aina valvoa 
palveluaan niin, että materiaalin välittäminen olisi mahdotonta.

Aaro uskoi, että vastuu sosiaalisessa mediassa on kummallakin osapuolella. Käyttäjän 
oli vastuullisesti käytettävä palvelua ja palveluntarjoajan tehtävä kaikkensa, että palvelu 
on turvallinen, mutta palveluntarjoaja on voimaton estämään kaikki mahdolliset teot. 
Mikäli palvelussa välitetään laitonta materiaalia, ei palveluntarjoaja täysin ollut 
vastuussa, koska on täysin mahdotonta estää kaikki laittomuudet.

Tero uskoi, että vastuu ei täysin ole palveluntarjoajalla. Vastuusta hän totesi seuraavaa: 
"On  kohtuutonta  olettaa,  että  palveluntarjoaja  reaaliajassa  nuuskisi,  että  oletko  sinä 
antamassa tilitietojasi epäilyttävälle henkilölle." Käyttäjällä on vastuu varoa ongelmia. 
Palveluntarjoajan  ei  voi  olettaa  huomaavan  kaikki  rikokset.  Jos  palveluntarjoaja  on 
tietoinen ongelmista niin sitten hän on vastuussa. Teron mielestä käyttäjä oli enemmän 
vastuussa turvallisuudesta kuin palveluntarjoaja.

Jukan mielestä palveluiden käyttäjillä on vastuu välttää ongelmia sosiaalisessa mediassa 
ja  käyttää  sitä  turvallisesti.  Jos  palvelussa  välitetään  laitonta  materiaalia,  vastuu  on 
palveluntarjoajalla. Jos hän ei kuitenkaan tiedä materiaalin välittämisestä niin vastuu ei 
ole  hänen.  Käyttäjillä  onkin  vastuu  ilmoittaa  mahdollisista  rikkomuksista 
palveluntarjoajalle, koska palveluntarjoaja ei voi tietää kaikista ongelmista.

Leenan mielestä vastuu sosiaalisen median ongelmissa ei ollut palveluntarjoajilla vaan 
käyttäjillä. Leenan mielestä oli mahdotonta luoda sosiaalisen median palvelua, joka on 
täysin varma ja turvallinen. On käyttäjien omalla vastuulla varoa ongelmia ja huolehtia 
omasta  tietoturvastaan  ja  omien  tietojensa  turvallisuudesta.  Jos  palvelussa  välitetään 
laitonta  materiaalia  niin  vastuu  ei  täysin  ole  myöskään  palveluntarjoajan  vastuulla. 
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Palveluntarjoaja ei voi täysin valvoa, mitä palvelussa välitetään. On käyttäjän vastuulla 
raportoida palveluntarjoajalle mahdollisista rikkomuksista.

Antin  ja  Roopen  mielestä  vastuu  sosiaalisen  median  ongelmien  kohdalla  oli  sekä 
käyttäjällä että palveluntarjoajalla.  Roopen mukaan läyttäjien oli oltava varovaisia ja 
tietoisia  mahdollisista  ongelmista  ja  varoa  ongelmia  eikä  olettaa  palveluiden olevan 
täysin  varmoja.  Palveluntarjoajien  oli  taas  tehtävä  palveluista  mahdollisimman 
turvallisia  ja  ehkäistävä  mahdollisia  ongelmia.  Jos  palvelua  käytettiin  laittoman 
materiaalin  välittämiseen,  oli  vastuu  Roopen  mukaan  jälleen  palvelun  tarjoajalle. 
Palveluntarjoajan  on  valvottava  järjestelmänsä  turvallisuutta,  vaikka  se  voi  olla 
vaikeata.  Antin  mielestä  palveluntarjoaja  voi  kärsiä  mahdollisista  ongelmista,  koska 
hänen  palvelunsa  maine  kärsii.  Käyttäjän  olisikin  Antin  mukaan  raportoitava 
ongelmista,  kuten  kyberahdistelusta  palveluntarjoajille,  jotta  he  voivat  reagoida 
tulanteeseen. Antin mukaan alveluntarjoaja ei voi yksin havaita kaikkia ongelmia ja hän 
on vain vastuussa, jos hän oli tietoinen mahdollisista ongelmista eikä ollut reagoinut 
mitenkään tilanteeseen.

Juhan mielestä  turvallisuuden  varmistaminen  oli  palvelun  tarjoajan  vastuulla,  mutta 
käyttäjän  vastuulla  oli  noudattaa  palvelun  asettamia  sääntöjä  ja  varmistaa  omien 
tietojensa  turvallisuus.  Jos  palvelussa  on  jaettu  laitonta  materiaali  niin  vastuu  on 
palveluntarjoajalla,  koska  hänen vastuullaan on valvoa palvelussa  kulkevaa tietoa ja 
estää mahdolliset rikkomukset.

Tommi uskoi, että on täysin palveluntarjoajan vastuulla valvoa palvelua ja varmistaa, 
että  käyttäjillä  on  turvallista  hyödyntää  sitä.  Palvelu  on  tarkoitettu  käyttäjien 
kommunikointiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, joten on palveluntarjoajan vastuulla 
varmistaa kommunikoinnin turvallinen toteutuminen. Tommi oli myös sitä mieltä, että 
mahdolliset  laittomat  palvelun  käytöt  rikolliseen  toimintaan  on  palveluntarjoajan 
vastuulla, jos hän on tietoinen asiasta.

7.10 Yhteenveto haastatteluista

Nuorin opiskelija oli 21 ja vanhin 45. Kaikki olivat myös Oulun yliopiston opiskelijoita 
ja  usealta  laitokselta.  Opiskelijat  hyödynsivät  useita  eri  palveluita,  joista  Facebook, 
Skype ja Twitter olivat tärkeimpiä. Sosiaalisen median käyttö ei ollut uusi ilmiö vaan 
kaikki opiskelijat olivat hyödyntäneet palveluita useita vuosia. Opiskelijat hyödynsivät 
sosiaalista mediaa aktiivisesti.  

Opiskelijat myös hyödynsivät ajantasaiseen viestintään tarkoitettuja sosiaalisen median 
palveluita.  Palveluista  käytetyimpiä  olivat  Skype  ja  MSN.  Palveluita  hyödynnettiin 
töissä,  opiskelussa  ja  vapaa-ajalla.  Yleensä  syynä  niiden  käyttöön  oli  niiden 
mahdollistama ajantasainen kommunikointi ja kommunikointi kaikkialle maailmaan.

Opiskelijat  uskoivat,  että  sosiaalisen  median  palvelut  ovat  suhteellisen  turvallisia. 
Kuitenkin käyttäjällä itsellään oli tärkeä rooli turvallisuuden takaamisessa ja palveluista 
teki turvallisen käyttäjien oma toiminta. Kehittyvä teknologia lisäksi muuttaa tilannetta.
Palveluiden käytettävyyden ja turvallisuuden osalta opiskelijat olivat eri mieltä. Suurin 
osa halusi, että palveluiden turvallisuuden ja käytettävyyden välillä on tasapaino. Jos se 
ei kuitenkaan olisi mahdollista, niin suurin osa opiskelijoista haluaisi turvallisemman 
palvelun.
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Identiteetti  oli  opiskelijoilla  selkeä  sosiaalisessa  mediassa.  Kaikki  opiskelijat  olivat 
esiintyneet sosiaalisessa mediassa omalla identiteetillään, mutta joko nimimerkillä tai 
muunnelmalla omasta nimestään. Kukaan ei ollut havainnut, että hänen nimellään olisi 
esiinnytty  sosiaalisessa  mediassa  ainakaan  rikollisessa  tarkoituksessa.  Vastuu 
identiteetin  varastamisesta  oli  eri  opiskelijoiden  mielestä  eri  henkilöillä.  Osa 
opiskelijoista uskoi, että vastuu on palveluntarjoajan ja osa uskoi, että syy on varkauden 
suorittajan.  Palveluntarjoaja  ei  voi  aina tietää,  kun rikkomuksia tapahtuu.  Rikollinen 
toisaalta tiesi, että hänen toimintansa on laitonta. Toisaalta palveluntarjoajan tehtävä on 
valvoa palvelua. Yksi opiskelija myös uskoi, että on itse käyttäjän vastuu valvoa omaa 
identiteettiään ja varmistaa sen turvallisuus.

Opiskelijat  eivät  yleensä  olleet  jakaneet  henkilökohtaisia  tietojaan  sosiaalisessa 
mediassa muille  kuin ystävilleen.  Joiltakin opiskelijoilta  oli  yritetty kalastella  tietoja 
sosiaalisessa mediassa ja silloin kyseessä oli ollut kaunis nainen.

Luottamusta sosiaalisessa mediassa opiskelijoille eniten loi toisen henkilön tunteminen 
fyysisestä  maailmasta.  Henkilöstä  on  myös  hyväksi  olla  tietoja,  kuten  kuva  ja 
koulutustausta. Lisäksi henkilöstä olisi hyvä olla historiaa palvelussa, joilla varmistaa, 
että  henkilö  ei  ole  vain  rikollisia  tarkoituksia  varten  luotu  identiteetti.  Joillekin 
opiskelijoille oli myös eduksi, jos henkilö on ystäviä opiskelijan oman ystävän kanssa.

Opiskelijat  eivät  yleensä  lukeneet  ohjelmien  asennuksessa  tulevia  ohjeita  tai 
käyttösopimuksia tarkasti. Syy tähän oli usein se, että niiden lukeminen vei liikaa aikaa. 
Jotkut opiskelijat kuitenkin myönsivät, että he nopeasti tarkastavat asennuksessa, että 
ohjelma  on  luotettavasta  lähteestä.  Laitteen  kysyessä  oikeuksia  jonkun  toiminnon 
suorittamiseen suurin osa opiskelijoista myönsi, että he lukevat pyynnöt ja varmistavat 
sen  olevan  luotettavasta  lähteestä.  Kaksi  opiskelijoista,  jotka  eivät  lukeneet 
oikeuspyyntöjä kuitenkin myönsi, etteivät heitä mahdolliset ongelmat haittaa, joten he 
eivät lue pyyntöjä tarkemmin.

Opiskelijat hyödynsivät oman profiilin mahdollistavia palveluita ja suosituin palvelu oli 
Facebook.  Opiskelijat  antoivat  palveluihin  tietoja  itsestään,  mutta  suurin  osa  heistä 
rajoitti  niiden  näkyvyyden vain  ystäville  ainakin osittain.  Syynä tietojen antamiselle 
profiiliin  oli  usein  se,  että  ystävien  on nähtävä  nämä tiedot.  Tietojen  rajoittamiselle 
syynä oli se, että rajoittamisella yritetään estää tietojen rikollinen käyttäminen.

Esitetyt sosiaalisen median uhat olivat tuttuja opiskelijoille. Suurin osa haastateltavista 
tunsi  kaikki  esitetyt  ongelmat.  Joillekin  opiskelijoista  klikkauksen  kaappaus  ja 
klikkaushuijaus olivat tuntemattomia ja ne oli selitettävä heille. Kokemukset ongelmista 
kuitenkin  vaihteli.  Eniten  kokemusta  oli  haittaohjelmista  ja  sosiaalisesta 
manipuloinnista ja muista ongelmista oli kokemusta vaihtelevasti. Identiteettivarkaus ja 
haittaohjelmat  olivat  opiskelijoiden  mielestä  pahimpia  ongelmia,  koska 
identiteettivarkaudella  voidaan  aiheuttaa  laajaa  vahinkoa  uhrilleen  ja  haitata  hänen 
mainettaan  sosiaalisen  median  palvelussa.  Haittaohjelmilla  voidaan  toisaalta 
vahingoittaa  uhrin  laitetta  ja  niitä  on  vaikeampi  torjua,  kun  ne  ovat  päässeet 
laitteeseen/tietokoneeseen.

Sosiaalisen median ongelmien vastuussa enemmistö opiskelijoista uskoi, että vastuu on 
sekä palveluntarjoajalla että sen käyttäjällä. Muut joko uskoivat sen olevan käyttäjän 
vastuulla  tai  palveluntarjoajan  vastuulla.  Palveluntarjoajan  on  valvottava  palvelun 
turvallisuutta mahdollisimman hyvin. Hän ei voi kuitenkaan varmistaa täysin turvallista 
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palvelua.  Käyttäjän on käytettävä palvelua turvallisesti  hyödyntäen sen turvallisuutta 
parantavia  toimintoja  sekä  raportoitava  mahdollisista  rikkomuksista.  Jos 
palveluntarjoaja  on  kuitenkin  tietoinen  mahdollisista  rikkomuksista,  on  vastuu 
ongelmista hänellä.
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8.  Päivitetty viitekehys

Haastatteluissa kerättiin paljon materiaalia, jota verrata aiemmin esitettyyn sosiaalisen 
median uhkamalliin. Haastatteluissa kerätyn materiaalin perusteella voidaan sosiaalisen 
median  uhkamalliin  esittää  muutoksia.  Nämä  muutokset  koskevat  mallin  osista 
palvelua, käyttäjää ja vastuuta, koska haastattelut käsittelivät vain niitä osia. Uusi malli 
on esitetty kuvassa kolme.

Kuva 3. Sosiaalisen median päivitetty uhkamalli. Muutokset verrattuna vanhaan malliin on 
ympäröity katkoviivalla.

Ensimmäinen mallin uusi tekijä koskee palvelua. Uusi tekijä on palvelun  Käyttö- ja  
turva-  tekijä.  Haastattelussa  opiskelijoilta  kysyttiin  heidän mielipidettään  siitä,  onko 
käytettävyys  vai  turvallisuus  tärkeämpää  sosiaalisessa  mediassa  ja  mikä  on  syy 
valinnalle.  Suurin  osa  opiskelijoista  piti  tärkeämpänä  tekijänä  turvallisuutta 
sosiaalisessa mediassa. Syinä valinnalle oli esimerkiksi se, ettei sosiaalinen media ole 
sosiaalista  mediaa,  jos  palvelu  ei  ole  turvallinen.   Pienempi  osa  opiskelijoista  piti 
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tärkeämpänä  palvelun  käytettävyyttä.  Enemmistö  opiskelijoista  olivat  kuitenkin  sitä 
mieltä,  että  sosiaalisen  median  palvelussa  turvallisuus  ja  käytettävyys  olisi  oltava 
tasapainossa,  sillä  kummatkin  tekijät  ovat  tärkeitä.  Palveluntarjoajien  olisikin  siis 
yritettävä  luoda  palvelu,  jossa  hyvä  käyttöliittymä  ja  käytettävyys,  mutta  joka  on 
samalla mahdollisimman turvallinen.

Toinen  muutos  koskee  käyttäjien  asennetta  sosiaalisen  median  potentiaalisiin  uhkiin 
sekä kokemusta mahdollisista uhkista. Kun opiskelijoilta kysyttiin sosiaalisen median 
turvallisuuden  ja  käytettävyyden  tasapainosta,  yksi  opiskelija  valitsi 
helppokäyttöisyyden,  koska  hän  ei  ollut  koskaan  itse  henkilökohtaisesti  kohdannut 
ongelmia sosiaalisessa mediassa ja siksi ei kokenut turvallisuutta tärkeäksi. Kysyessä 
opiskelijoilta  eri  sosiaalisen  median  uhkista  opiskelijalle  tietty  ongelma  oli  pahin 
kaikista, koska opiskelija oli itse kokenut kyseisen uhan aiemmin. Toinen opiskelija taas 
ei voinut määrittää toiseksi pahinta ongelmaa, koska hänellä ei ollut henkilökohtaista 
kokemusta  muista  uhkista.  Kun  haastateltavilta  kysyttiin  tietokoneen  omien 
turvallisuustoimintojen hyödyntämisestä kaksi opiskelijaa myönsi, etteivät lue ohjeita 
tai  tietokoneen lähettämiä oikeuspyyntöjä,  koska he eivät  ole  ennenkään lukeneet  ja 
ongelmia ei  ole  vielä  ilmennyt  tai  mahdolliset  ongelmat eivät haittaisi  heitä.  Tämän 
perusteella  mallin  käyttäjälle  annetaan  kaksi  uutta  tekijää:  asenne ja  kokemus. 
Asenteella tarkoitetaan  käyttäjän  suhtautumista  sosiaalisen  median  turvallisuuteen  ja 
potentiaalisiin uhkiin.  Käyttäjän tietämys ongelmista voi olla kattava,  mutta hän voi 
suhtautua  ongelmiin  vaihtelevasti.  Käyttäjä  ei  välttämättä  pelkää  ongelmia  tai  usko 
niiden olevan ongelma hänelle. Asenteeseen taas vaikuttaa aiempi kokemus sosiaalisen 
median  uhkista.  Kokemuksella tarkoitetaan  käyttäjän  henkilökohtaisia  kokemuksia 
sosiaalisen  median  uhkista.  Käyttäjä  voi  olla  esimerkiksi  kokenut  kalastelua  tai 
kyberahdistelua.  Tämä  vaikuttaa  hänen  kokemuksiinsa  ongelmista,  mikä  puolestaan 
vaikuttaa hänen asenteeseensa liittyen sosiaalisen median uhkiin.  Sosiaalisen median 
tietyn uhan kokeminen voi vaikuttaa käyttäjän asenteeseen sosiaalisen median uhkiin tai 
ainakin liittyen tiettyyn ongelmaan, kuten haittaohjelmiin.

Kolmas  muutos  on  käyttäjän  luottamukselle.  Haastattelujen  perusteella  tärkein 
luottamusta  luova  tekijä  opiskelijalle  on  toisen  henkilön  tunteminen  fyysisestä 
maailmasta. Toisen henkilön tunteminen virtuaalisen maailman ulkopuolelta ennen tai 
jälkeen  ensimmäisen  virtuaalisen  tapaamisen  parantaa  luottamusta.  Lisäksi 
haastatteluissa  selvisi,  että  jotkut  opiskelijoista  luottivat  enemmän henkilöihin,  jotka 
olivat ystäviä heidän ystäviensä kanssa eli kuuluivat samaan sosiaaliseen verkostoon. 
Opiskelijan  ystävä  takaa  tällöin  toisen  käyttäjän  luotettavuuden  ja  varmistaa,  että 
kyseessä on luotettava ja olemassa oleva henkilö. Näiden perusteella voidaan esittää, 
että  luottamus-tekijä  on  yhteydessä  kontaktit-tekijään.  Kontaktit  voivat  parantaa 
luottamusta,  jos  kontakti  on  tuttu  fyysisestä  maailmasta  tai  on  käyttäjän  tunteman 
henkilön ystävä, joka takaa tämän henkilön luotettavuuden.
 
Viimeinen muutos malliin on Käyttäjän vastuu- ja Palveluntarjoajan vastuu- tekijöiden 
välinen suhde, joka on kuvattu kuvan kolme mallissa. Aiemmassa mallissa nämä vastuut 
eivät olleet  yhteydessä toisiinsa,  koska lähdemateriaalin  perusteella palveluntarjoajan 
vastuu oli riippuvainen tilanteesta. Haastattelujen perusteella käyttäjä ja palveluntarjoaja 
ovat kumpikin vastuussa ennen ja jälkeen uhan toteutumisen. Kun sosiaalisen median 
turvallisuudesta keskusteltiin yleisesti, opiskelijat myönsivät, että käyttäjillä on tärkeä 
osa palveluiden turvallisuuden takaamisessa.  Käyttäjien on raportoitava mahdollisista 
havaitsemistaan rikkomuksista palveluntarjoajalle, jonka tehtävänä on valvoa palvelua, 
ylläpitää turvallisuutta ja reagoida ongelmiin. Käyttäjän ja palveluntarjoajan vastuusta 
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keskustellessa  suurin  osa  opiskelijoista  myönsivät,  että  vastuu  on  kummallakin 
osapuolella. Kumpikin osapuoli kärsii sosiaalisen median rikkomuksista.
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9.  Keskustelua ja merkitys tutkimukselle

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  oli  analysoida  yliopisto-opiskelijoiden  tietämystä 
sosiaalisen  median  uhkista  ja  suhtautumista  sosiaalisen  median  turvallisuuteen. 
Seuraavassa  aiempaa  tutkimusta  ja  uuden  tutkimuksen  tuloksia  vertaillaan  uuden 
viitekehyksen avulla. Ensin keskustellaan palvelusta, sitten itse käyttäjästä ja lopuksi 
vastuunjaosta sosiaalisessa mediassa.

9.1 Palvelu

Palvelun osalta tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden omaa näkemystä sosiaalisen 
median palveluiden turvallisuudesta sekä siitä, pitävätkö he tärkeämpänä palveluiden 
turvallisuutta  vai  käytettävyyttä.  Opiskelijat  pitivät  sosiaalisen  median  palveluita 
suhteellisen  turvallisina.  Suurin  osa  opiskelijoista  piti  palveluita  turvallisina,  mutta 
teknologian  kehitys  muuttaa  tätä  ja  palveluiden  turvallisuutta  on  kehitettävä  tämän 
mukana, minkä on myös Choo (2011) maininnut tärkeäksi tehtäväksi sosiaalisen median 
palveluille.  Lisäksi  opiskelijoiden  kokemaksi  yhdeksi  tärkeäksi  tekijäksi  palvelun 
turvallisuudelle  havaittiin  se,  että  palveluiden  käyttäjät  itse  osallistuvat  palvelun 
turvallisuuden parantamiseen ja käyttävät palvelua turvallisesti. Yksi opiskelija mainitsi, 
että sosiaalisessa mediassa yksi käyttäjä voi vaarantaa muut käyttäjät, jos hänen oma 
tietoturvansa on heikko. Hänen mielestään tällaiset käyttäjät pitäisi poistaa palvelusta. 
Gundecha,  Barbier  ja  Liu  (2011)  ovat  myös  esittäneet  tämän  ratkaisuksi  palvelujen 
turvallisuuden  parantamiseksi.  Palveluita  turvattomasti  käyttävä  henkilö  poistetaan 
palvelusta  muiden käyttäjien tietojen turvaamiseksi.  Se toisaalta  haittaisi  palvelua ja 
sosiaalista ympäristöä yleisesti, mutta parantaisi turvallisuutta.(Gundecha et al., 2011.) 
Palvelut  vaikuttavatkin  olevan  opiskelijoista  turvallisia,  mutta  käyttäjien  on 
osallistuttava omilla teoillaan palveluiden turvallisuuden parantamiseen tai  vastattava 
mahdollisista seurauksista.

Sosiaalisen median palveluissa on usein ongelmana turvallisuuden ja käytettävyyden 
tasapainottaminen.  Palvelut  usein  yksinkertaistavat  sosiaalisen  median  palvelun 
yksityisyyteen  ja  sisäänpääsyyn  liittyviä  mekanismeja,  jotta  sosiaalisiin  yhteisöihin 
liittyminen ei ole vaikeata ja tiedon jakaminen ei ole vaikeata ja käyttäjä ei turhaudu. 
Käyttäjien tietoisuus yksityisyyteen liittyvistä käytännöistä ja mekanismeista on usein 
puutteellista.  (Strater  & Lipford,  2009.)  Myös  Danielin  ja  Danielin  (2011)  mukaan 
palveluilla  on vaikea tasapainottaa palveluiden käytettävyyttä  ja  turvallisuutta  ilman, 
että  toinen  niistä  heikkenee.  Lisäksi  heidän  mukaansa  käyttäjien  suhtautuminen 
turvallisuuden  ja  käytettävyyden  tärkeyteen  vaihtelee.  Osa  käyttäjistä  pitää 
turvallisuutta  tärkeänä  ja  osa  taas  pitää  käytettävyyttä  tärkeimpänä  tekijänä. 
Tutkimuksen mukaan enemmistö opiskelijoista halusi, että käytettävyys ja turvallisuus 
ovat  tasapainossa.  Suurin  osa  opiskelijoista  halusi  turvallisen  palvelun,  mutta 
käytettävyyttä  ei  saa  myöskään  olla  huomioimatta.  Yksi  opiskelija  totesi,  että 
sosiaalisen median palvelu ei ole sosiaalisen median palvelu, jos se ei ole turvallinen. 
Osa opiskelijoista piti  tärkeämpänä käytettävyyttä. Lisäksi kyseiset opiskelijat  pitivät 
sosiaalisen  median  uhkia  vähemmän  ongelmallisina.  Kaksi  opiskelijaa  myönsi,  että 
heitä  ei  haittaa  vaikka  heidän  tietokoneensa  saastuisi.  Vaikuttaa  siis  siltä,  että  sekä 
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turvallisuus että käytettävyys ovat tärkeitä tekijöitä, mutta turvallisuus saa opiskelijoilla 
suuremman prioriteetin.  Olisikin siis tärkeätä ainakin opiskelijoiden kannalta ylläpitää 
sosiaalisen  median  palveluiden  turvallisuutta  niin,  ettei  niiden  käytettävyys  kärsi. 
Palveluntarjoajien  olisi  kehitettävä  vaihtoehtoja  tunnistautumiselle,  jotta  käyttäjä  ei 
turhaudu  prosessissa.  Esimerkkinä  vaihtoehdoista  on  Mansfield-Devinen  (2012) 
ehdottama biometrinen tunnistus, jossa kirjautuminen tapahtuisi kasvojentunnistuksella. 
Tämä helpottaisi kirjautumisprosessia, kun käyttäjän ei tarvitsisi muistaa salasanaansa, 
mutta  toisaalta  heikentäisi  anonyymisyyttä.  (Mansfield-Devine,  2012.)  Käyttäjillä  on 
oikeus  esiintyä  anonyymeinä  palveluissa  ja  enemmistö  tutkimukseen  osallistuneista 
opiskelijoista  esiintyivätkin  anonyymisti  joko  nimimerkillä  tai  poikkeavalla  nimellä. 
Toinen mahdollinen ratkaisu voisi olla Bourimin, Tesorieron, Villanuevan, Karatasin ja 
Schwarten (2011) esittämä multimodaalisuuden hyödyntäminen. Multimodaalisuudessa 
hyödynnetään muita tietojen syöttämisen menetelmiä, kuten ääntä. Nämä menetelmät 
mahdollistavat  rajoittuneiden  ihmisten  sosiaalisen  median  käytön.  Samalla  kuitenkin 
multimodaalisuus  on  myös  mahdollinen  riski.  Käytettävyyden  ja  turvallisuuden 
tasapainottaminen  ei  ole  helppoa,  mutta  palveluntarjoajan  olisi  silti  kehitettävä 
kumpaakin,  jotta  sekä  helppokäyttöisyyttä  että  turvallisuutta  tärkeämpänä  pitävät 
opiskelijat pitäisivät palvelusta.

Tutkimuksessa  paljastui  yksi  sosiaalisen  median  potentiaalinen  ongelma.  Yksi 
opiskelijoista  ei  ollut  varma,  onko  identiteetin  varastaminen  tai  imitoiminen 
sosiaalisessa  mediassa  laitonta.  Vastaukseksi  hän  arveli,  että  se  riippuu  tilanteesta. 
Esimerkiksi Kierkegaard (2010) on maininnut, että Twitterissä toisen identiteettiä saa 
parodioida,  kunhan  sen  on  ilmaissut  profiilissaan.  Henkilö  saa  siis  esiintyä  toisen 
identiteetillä,  kunhan  on  maininnut  profiilissaan  jollakin  tavalla,  että  kyseessä  on 
parodiointi.  Tällaiset  tapaukset  tekevät  sosiaalisen  median  rikkomuksista  vaikeasti 
torjuttavan ja rikoksista on vaikea rangaista. Lisäksi ilmiöön vaikuttaa Swiren (2009) 
mainitsema  eri  maiden  puutteelliset  lainsäädännöt  ja  Internetin  rikoksia  koskevien 
lakien  täysi  puuttuminen.  Sosiaalisen  median  palveluissa  olisikin  asetettava  selkeät 
säännöt  ja  asetukset,  joilla  tehdä  mahdottomaksi  erilaisten  haitallisten  aktiviteettien 
suorittaminen laillisesti ja ilman rangaistusta.

Implikaatiot  palvelulle  on  selkeät.  Palveluntarjoajien  ei  pitäisi  asettaa  käytettävyyttä 
tärkeämmäksi  kuin  turvallisuutta.  Palvelun  käytettävyyttä  on  kehitettävä,  mutta  sen 
kehittäminen  ei  saa  heikentää  palvelun  turvallisuutta.  Palveluntarjoajien  olisikin 
löydettävä vaihtoehtoja käytettävyyden parantamiseksi niin, ettei turvallisuus heikkene. 
Selkeät  säännöt  käytölle  on myös tärkeätä,  jotta  palveluissa ei  voida suorittaa toisia 
käyttäjiä vahingoittavia aktiviteetteja laillisesti ja palvelun sääntöjä rikkomatta.

9.2 Käyttäjä

Opiskelijasta itsestään tutkimuksessa tarkkailtiin hänen tietoisuuttaan liittyen sosiaalisen 
median  uhkiin  ja  ongelmiin.  Lisäksi  hänen  asennettaan  liittyen  sosiaalisen  median 
uhkiin ja turvallisuuteen tarkkailtiin.  Tutkimuksessa havaittiin luottamuksen merkitys 
käyttäjien  asenteeseen.  Myös  luottamuksen  merkitystä  sosiaalisessa  mediassa 
tarkasteltiin luottamuksen tärkeyden takia.
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9.2.1 Käyttäjän tietoisuus ongelmista

Opiskelijoille esitettiin tutkimuksessa tiettyjä sosiaalisen median uhkia, jotka on esitetty 
kuvan  3  mallissa  luvussa  8.  Nämä  eivät  ole  kaikki  mahdolliset  uhat  sosiaalisessa 
mediassa,  mutta  nämä  uhat  havaittiin  aiemman  tietämyksen  tarkastelussa 
merkittävimmiksi.  Lisäksi  Internetin  kehittyessä  uusia  uhkia  tulee  kehittymään. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden tietoisuutta muutamasta uhasta. On kuitenkin 
tärkeätä tietää, että kyseisistä uhkista yksikään uhka ei ole pahin vaan pahin on lasten 
hyväksikäyttö  sosiaalisen  median  avulla.  Tämän  on  todennut  myös  Weir,  Toolan  ja 
Smeed  (2011).  Sitä  ei  kuitenkaan  esitetty  opiskelijoille  haastatteluissa,  koska 
tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden kohtaamia uhkia.

Tutkimuksessa tarkasteltiin käyttäjien tietoisuutta ongelmista. Esitetyt ongelmat olivat 
tuttuja opiskelijoille. Suurin osa opiskelijoista tunsi kaikki ongelmat tai ainakin kun ne 
selitettiin  heille  tarkemmin.  Ongelmista  haittaohjelmat  sekä identiteettivarkaus  olivat 
tunnetuimpia  eikä  niitä  tarvinnut  selventää.  Yleisesti  sosiaalisen  median  uhat  olivat 
tuttuja  haastateltaville  joko  sosiaalisesta  mediassa  tai  muista  Internetin  palveluista. 
Pahimmiksi  ongelmiksi  havaittiin  opiskelijoille  haittaohjelmat  ja  identiteettivarkaus. 
Syynä  haittaohjelmille  oli  se,  että  niitä  oli  vaikea  torjua,  kun  ne  olivat  päässeet 
tietokoneelle.  Identiteettivarkaus  oli  opiskelijoille  vaarallinen,  koska  sillä  voidaan 
aiheuttaa  ongelmia  eri  tavoilla.  Haittaohjelmat  ovat  McQuaden  (2009)  mukaan 
Internetin  tunnetuin  ongelma,  minkä  tutkimuksen  havainnot  vahvistavat  myös 
opiskelijoiden  osalta.  Lisäksi  haittaohjelmia  sekä  ohjeita  niiden  kehittämiseen  on 
saatavilla Internetissä (Hunton, 2012). Myös kalastelu oli tuttu opiskelijoille ja useilla 
oli  kokemusta  kalastelusta.  Kalastelutapauksissa  miespuolisilla  opiskelijoilla  tietoja 
kalasteleva henkilö oli esiintynyt kauniina naisena. Jagaticin, Johnsonin, Jakobsonin ja 
Menezerin  (2005)  mukaan  tällöin  kyseessä  on  houkutin,  jolloin  kalastelija  esiintyy 
uhriaan  mahdollisesti  kiinnostavana  kohteena  luottamuksen  parantamiseksi. 
Identiteettivarkaus ja kalastelu ovat myös yhteydessä toisiinsa, sillä McQuaden (2009) 
mukaan kalastelulla yritetään usein kerätä tietoja identiteettivarkauksia varten. 

Eri  uhkien  mainitsemisille  pahimmaksi  ongelmaksi  oli  eri  syitä.  Yksi  syy  oli,  että 
opiskelija oli henkilökohtaisesti kokenut ongelman. Toinen syy oli se, että opiskelijan 
mukaan osa ongelmista on helpompi torjua. Esimerkkinä hän mainitsi kyberkiusauksen 
ja kyberahdistelun. Niiltä voi välttyä olemalla välittämättä asiasta. Lisäksi syynä sille, 
mitä uhkaa pitää pahempana oli se, että eri käyttäjät hyödyntävät palveluita eri tavalla ja 
seurauksena  kohtaavat  eri  ongelmia.  Vaikuttaakin  siis  siltä,  että  opiskelijoilla  on 
tietämystä sosiaalisen median tyypillisimmistä uhkista, mutta eri uhat voivat olla muita 
pahempia eri käyttäjille. Haittaohjelmat ja identiteettivarkaus kuitenkin nähdään yleisti 
pahimpina.

Kritzinger ja Holms (2010) ovat esittäneet, että Internetiä käyttäjät jakaantuvat kahteen 
ryhmää: kotikäyttäjiin ja ei-kotikäyttäjiin. Kotikäyttäjillä on yleensä vähemmän tietoa 
mahdollisista  ongelmista,  koska  he  eivät  ole  saaneet  opastusta  ongelmista  kuten  ei-
kotikäyttäjät.  (Kritzinger  & Holms,  2010.)  Tutkimuksen  perusteella  opiskelijat  eivät 
kuulu  täysin  kotikäyttäjiin,  koska  heillä  oli  tietoa  potentiaalista  ongelmista.  Lisäksi 
heidän tietoisuutensa palveluiden omista turvallisuusmekanismeista oli hyvä. Toisaalta 
heitä ei voi täysin asettaa ei-kotikäyttäjiin, koska opiskelijat eivät saa erillistä opastusta 
sosiaalisen  median  uhkista.  Yksi  opiskelija  oli  saanut  opastusta  turvallisuudesta 
työpaikallaan ja seurauksena hänellä oli selkeät mielipiteet sosiaalisen median uhkista ja 
turvallisuudesta.  Vaikuttaakin  siis  siltä,  että  yliopisto-opiskelijat  tietävät  enemmän 
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uhkista  kuin  esitetyt  kotikäyttäjät.  Ei  voida  kuitenkaan  väittää,  että  he  tietäisivät 
enemmän kuin Kritzingerin ja Holmsin (2010) esittämät ei-kotikäyttäjät.  

Kuitenkin on tärkeää tietää, että mahdollisista ongelmista tietäminen ei aina estä uhkien 
toteutumista  vaan  voi  vaikuttaa  negatiivisesti  niiden  ehkäisyyn.  Provoksen  (2009) 
mukaan  useat  haittaohjelmat  on  naamioitu  ja  ohjelmoitu  muistuttamaan  laillisia 
ohjelmia. Esimerkiksi video voi sisältää sekä oikean sisällön ja samalla haittaohjelman. 
Käyttäjä voi ladata videon sosiaalisen median palvelusta samalla kuitenkin varautuen 
siihen, että kyseessä voi olla haittaohjelma. Kun video toistetaan käyttäjälle, hän luulee, 
että  kyseessä  ei  ollut  haittaohjelma  eikä  suorita  tarvittavia  toimenpiteitä  ongelman 
korjaamiseksi.  (Provos,  2009).  Kyseisellä  tavalla  käyttäjän  omaa  tietoisuutta  ja 
odotuksia  ongelmista  käytetään  häntä  vastaan.  Tutkimuksessa  jotkut  opiskelijat 
suhtautuivat  sosiaalisen  median  turvallisuuteen  heikommin  kuin  muut.  He  toisaalta 
tiesivät  sosiaalisen  median  uhkista,  kuten  haittaohjelmista.  Tässä  tapauksessa  hyvä 
tietämys ja heikko suhtautuminen luovat vaarallisen yhdistelmän. Opiskelija voi tietää 
sosiaalisen  median  uhasta  ja  sen  vaaroista,  mutta  ei  huomioi  ongelmaa  vakavana. 
Esimerkiksi  Provoksen  (2009)  esittämien  haittaohjelmien  tapauksessa  opiskelija  voi 
tietää  haittaohjelmista,  mutta  heikon  suhtautumisen  takia  hän  ei  kuitenkaan  suorita 
tarvittavia toimenpiteitä tai ei pidä ongelman toteutumista todennäköisenä. Sosiaalisen 
median turvallisuutta enemmän arvostava ja varovaisempi opiskelija voi epäillä tässä 
tilanteessa ja  suorittaa  tarvittavat  toimenpiteet,  kuten  ladatun tiedoston tarkistamisen 
virustentorjuntaohjelmalla.  Opiskelijoilla tietämys ei  ainoa tärkeä tekijä.  Tärkeätä on 
myös  tämän  tietämyksen  hyödyntäminen.  On  myös  hyväksi  suhtautua  varauksella 
kaikkeen, mitä Internetistä siirtää laitteellensa. Luottamus on hyvä asia, mutta epäluulo 
ei ole haitaksi.

9.2.2 Käyttäjän asenne ja kokemus

Gradigon  ja  Pircin  (2011)  mukaan  kyberrikollisuutta  torjuessa  ensimmäinen  tärkeä 
tekijä on käyttäjän asenne. Heidän mukaansa se on myös tärkein tekijä sosiaalisessa 
mediassa  ilmenevien  uhkien  ehkäisemisessä.  (Gradigo  &  Pirc,  2011.)  Tutkimuksen 
perusteella opiskelijoiden asenne sosiaalisen median turvallisuuteen ja uhkiin vaihteli. 
Enemmistö haastateltavista piti tärkeimpänä tekijänä turvallisuutta ja käytettävyys oli 
vähemmän  tärkeä.  Myös  suurin  osa  opiskelijoista  halusi  kuitenkin  niiden  välille 
tasapainon. Suurin osa opiskelijoista myös rajoitti profiilinsa näkyvyyttä sosiaalisessa 
mediassa  vain  ystävilleen  tai  muille  tuntemilleen  henkilöille.   He  myös  tiesivät 
profiilien  tietojen  hallinnoinnista  ja  rajoituksista.  Tämä  erosi  Cosoin  (2011) 
havainnoista. Hänen mukaansa käyttäjät eivät aina hyödynnä palveluiden turvallisuuden 
hallinnointiin tarkoitettuja komponentteja. Myös Strater ja Lipford (2009) ovat sanoneet 
samaa.  Heidän  mukaansa  käyttäjät  ovat  tietoisia  palveluiden 
turvallisuusominaisuuksista,  mutta  ei  tietoisesti  hyödynnä  niitä.  (Strater  &  Lipford, 
2009.)  Vaikuttaakin  siis  siltä,  että  opiskelijat  ovat  tietoisia  sosiaalisen  median 
palveluiden turvallisuusmekanismeista ja hyödyntävät niitä tarvittaessa. 

Joidenkin  opiskelijoiden  asenne  sosiaalisen  median  turvallisuuteen  oli  kuitenkin 
heikompi  kuin muilla.  Osa  opiskelijoista  ei  pitänyt  sosiaalisen  median  turvallisuutta 
tärkeämpänä  kuin  käytettävyyttä.  Lisäksi  tietokoneen  tai  laitteen  omia 
turvallisuusominaisuuksia  hyödynnettiin  vaihtelevasti.  Opiskelijat  eivät  lukeneet 
asennuksessa tulevia ohjeita ja moni opiskelija ei lukenut ollenkaan laitteen lähettämiä 
oikeuspyyntöjä. Cosoin (2011) mielestä tämä on myös yleisesti ongelmana.  Opiskelijat 
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eivät siis hyödynnä laitteiden omia turvallisuusmekanismeja niin hyvin kuin palveluiden 
mekanismeja. 

Käyttäjät,  jotka  eivät  välitä  sosiaalisen  median  turvallisuudesta  tai  uhkista  ja  niiden 
seurauksista  ovat  sosiaalisten  verkostojen  takia  ongelma  myös  muille  käyttäjille. 
Gundechan Barbierin ja Liun (2011) mukaan sosiaalisen median käyttäjät muodostavat 
verkoston sosiaalisessa mediassa. Verkostoon kuuluvat käyttäjät kuitenkin eivät ole aina 
tietoisia  siitä,  että  heidän  oma  turvallisuutensa  vaikuttaa  myös  muiden  käyttäjien 
turvallisuuteen. Jos käyttäjä on altis ongelmille ja hänen turvallisuutensa on heikko niin 
se vaarantaa myös muut käyttäjät.  (Gundecha et  al.,  2011.) Tutkimuksessa joidenkin 
opiskelijoiden  suhtautuminen  turvallisuuteen  oli  heikompi.  Lisäksi  kaksi  opiskelijaa 
myönsi, etteivät heitä mahdolliset ongelmat haittaisi. Yksi opiskelija myönsi, ettei häntä 
haittaa vaikka hänen koneensa saastuisi.  He eivät selvästi  tienneet,  että sosiaalisessa 
mediassa heidän oma heikko turvallisuus vaarantaa myös heidän ystävänsä sosiaalisten 
verkostojen  kautta.  Esimerkiksi  Kelton  (n.d)  esittää,  että  monet  haittaohjelmat 
hyödyntävät sosiaalisessa mediassa uhriensa kontakteja levitessään eteenpäin muiden 
käyttäjien  laitteisiin  saastuttaen  nämä.  Opiskelijoiden  ja  myös  muiden  sosiaalisen 
median käyttäjien olisikin siis  tärkeätä  tietää,  että  vaikka he eivät  itse välittäisikään 
mahdollisista  ongelmista,  heidän  altistuminen  uhkille  vaarantaa  myös  heidän 
kontaktinsa ja ystävänsä, jotka voivat itse arvostaa turvallisuutta enemmän. Seurauksena 
myös näiden kontaktien ja ystävien turvallisuus vaarantuu. Yksi heikko osa verkossa voi 
siis vaarantaa monien muiden turvallisuuden.

Tärkeimmäksi tekijäksi asenteeseen havaittiin opiskelijoilla kokemus. Kokemus vaikutti 
opiskelijoiden mielipiteisiin. Yksi opiskelija havaitsi käytettävyyden tärkeämmäksi kuin 
turvallisuuden, koska hän ei ollut kokenut ongelmia sosiaalisessa mediassa aiemmin. 
Yksi opiskelija ei osannut määrittää toiseksi pahinta uhkaa esitetyistä uhkista, koska ei 
ollut  kokenut muita uhkia aiemmin. Toiselle opiskelijalle haittaohjelmat olivat pahin 
ongelma,  koska  hänellä  oli  kokemusta  niistä.  Eri  opiskelija  myönsi,  että  hänen 
asenteensa sosiaalisen median turvallisuuteen muuttuisi, jos hän ensin kokisi ongelmia 
sosiaalisessa  mediassa.  Myös  yksi  opiskelija  myönsi,  ettei  hän  lue  tietokoneensa 
antamia ohjeita tai oikeuspyyntöjä, koska hän ei ollut aiemminkaan lukenut ja hänelle ei 
ollut vielä ilmennyt ongelmia. Vaikuttaakin siis siltä, että ainakin opiskelijoille tärkein 
asenteeseen liittyen sosiaalisen median turvallisuuteen vaikuttava tekijä on kokemus. 
Kokemus vaikuttaa heidän asenteeseensa ja mielipiteeseensä liittyen sosiaalisen median 
uhkiin  ja  turvallisuuteen.  Strater  ja  Lipford  (2009)  mainitsevat,  että  heidän 
tutkimuksellaan  oli  vaikutus  niihin  henkilöihin,  joita  he  haastattelivat  liittyen 
Facebookin  profiiliin.  Tutkimuksen  jälkeen  opiskelijat  myönsivät  tarkastelevansa 
heidän profiilejaan ja niiden tietojen suojelemista uudelleen. (Strater & Lipford, 2009.) 
Saatuaan  enemmän  henkilökohtaisempaa  ja  tarkempaa  tietoa  mahdollisista  uhkista 
osallistujat alkoivat tarkastella sosiaalisen median turvallisuutta tarkemmin. Kokemus 
opettaa. 

9.2.3 Käyttäjän luottamus

Tutkimuksessa selvitettiin myös käyttäjän luottamusta muihin henkilöihin sosiaalisessa 
mediassa. Luottamuksella on sosiaalisessa mediassa tärkeä merkitys, koska luottamus 
määrittää sen, julkaiseeko toinen henkilö yksityistä tietoa toiselle henkilölle (Robertson, 
2010). Luottamus on myös tärkeä sen määrittämisessä, voiko toisen henkilön jakamaan 
materiaalin varmasti luottaa. Tällaista materiaalia voi olla videot ja kuvat. (Anderson et 
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al., 2012). Haastattelujen perusteella havaittiin, että tärkein tekijä luottamukselle oli se, 
että  opiskelija  tunsi  henkilön  virtuaalisen  maailman  ulkopuolelta  eli  oli  tavannut 
henkilön fyysisessä maailmassa. Luottamusta paransi, jos henkilön oli tavannut ennen 
tai  jälkeen  virtuaalisen  tapaamisen.  Tällainen  luottamuksen  luominen  voi  helpottaa 
Moturun,  Yangin  ja  Liun  (2009)  esittämää  ongelmaa  luottamuksesta,  jonka  mukaan 
luottamuksen luominen on vaikeaa sosiaalisessa mediassa, koska henkilöstä on vähän 
henkilökohtaista tietoa. Henkilön tapaaminen fyysisessä maailmassa voi merkittävästi 
helpottaa  tätä.  Myös  Strater  ja  Lipford  (2009)  mainitsevat,  että  Internetissä 
päätöksenteko on vaikeampaa, koska käyttäjän identiteetistä ei ole varmuutta. Mesch 
(2012) on myös omassa tutkimuksessaan havainnut,  että  Internetin luottamuksella  ja 
fyysisen  maailman  luottamuksella  on  yhteys.  Tämän  tutkimuksen  mukaan  hänen 
tutkimuksensa on ainakin  osittain  oikeassa.  Trend Micro  (2011) on myös maininnut 
oppaassaan tärkeäksi sosiaalisen median turvallisuutta parantavaksi tekijäksi sen, että 
tuntee  henkilön  fyysisestä  maailmasta.  Suoritetut  tutkimuksen  sekä  aiemman 
tietämyksen  perusteella  voidaankin  päätellä,  että  sosiaalisessa  mediassa  käyttäjät 
luottavat eniten käyttäjiin, jotka he ovat tavanneet virtuaalisen maailman ulkopuolella. 
Tällöin  käyttäjät  voivat  varmistaa,  että  kyseessä  on  oikea  henkilö,  eikä  esimerkiksi 
Jang-Jaccardin ja Nepalin (2014) esittämän haittaohjelman nimeltään Koobface luoma 
tyhjä tili, jolla yritetään tartuttaa muut käyttäjät. Lisäksi sosiaalisessa mediassa ei voi 
aina luottaa siihen, että jaettu materiaali tai niiden arvostelut ovat luotettavia (Anderson 
et  al.,  2012).  Hyödyntämällä  vain  tuntemiensa  henkilöiden  materiaalia  voi  palvelun 
käytön turvallisuutta parantaa, mutta varmaa se ei kuitenkaan ole. Haittaohjelmat, kuten 
Koobface,  myös  kaappaa  käyttäjien  tilejä  ja  käyttää  niitä  tilien  omistajien  ystävien 
tartuttamiseen  hyödyntämällä  sitä,  että  ystävät  luottavat  kyseiseen  henkilöön  (Jang-
Jaccard  &  Nepal,  2014).  Sosiaalinen  media  voi  olla  turvallisempi  käyttää,  jos  sitä 
käytetään fyysisessä maailmassa luotujen sosiaalisten verkostojen tukemiseen.

Toinen  tutkimuksessa  tärkeäksi  havaittu  luottamusta  parantava  tekijä  oli  toisesta 
henkilöstä saatavilla oleva tieto. Jos henkilöstä oli hyvin tietoa saatavilla, oli käyttäjien 
luottamus  parempi.  Tällaisia  tietoja  olivat  kuva,  nimi  sekä  koulutus.  Myös  kaksi 
opiskelijaa  myönsi,  että  kyseinen  tekijä  paljasti  heidän  tietojensa  kalasteluyritykset. 
Tietojen kalastelijoista oli kuvan lisäksi hyvin vähän tietoa, joten he epäilivät henkilön 
tarkoituksia. Käyttäjästä tarjolla oleva tieto voi lievittää Moturun, Yangin ja Liun (2009) 
mainitsemaa  ongelmaa  liittyen  henkilökohtaisen  tiedon  vähyyteen.  Vaikka  saatavilla 
oleva tieto ei ole henkilökohtaista tietoa, voi se parantaa luottamusta, koska esimerkiksi 
Koobface-mato  luo  tilejä,  joilla  muiden  käyttäjien  tietokoneet  tartutetaan. 
Tarkastelemalla  tilin  tietoja  voidaan päätellä,  jos  kyseessä on mahdollinen  ongelma. 
Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että opiskelija luotti toiseen henkilöön enemmän, jos 
kyseinen käyttäjä oli ystäviä hänen ystävänsä kanssa. Tällöin opiskelijan ystävä takasi 
toisen  henkilön  luotettavuuden  eli  sosiaalinen  verkosto  vaikutti  luottamuksen 
kehittymiseen.

9.2.4 Yhteenveto käyttäjästä

Opiskelijat  pitävät sosiaalisen median palveluita suhteellisen turvallisina,  mutta tämä 
voi muuttua tulevaisuudessa. Lisäksi käytettävyys ei ollut enemmistölle opiskelijoista 
tärkeämpi  kuin  turvallisuus.  Straterin  ja  Lipfordin  (2009)  mukaan  palvelut  pyrkivät 
pitämään  palvelujensa  turvallisuusmekanismit  yksinkertaisina  ja  heikkoina,  jotta 
käyttäjillä  ei  ole  ongelmia  palvelun  käytössä  ja  he  eivät  turhaudu.  Tutkimuksen 
perusteella  ainakin  opiskelijoille  tämä  on  väärä  lähestymistapa.  Palveluntarjoajien 



71

pitäisi  pyrkiä  tasapainottamaan  turvallisuus  ja  käytettävyys.  Lisäksi  heidän  pitäisi 
kehitellä vaihtoehtoja turvallisuuden ja samalla käytettävyyden varmistamiseksi, kuten 
biometrinen tunnistus.  Potentiaalisena ongelmana sosiaalisessa mediassa on myös se, 
etteivät haitalliset aktiviteetit, kuten toisen identiteetillä esiintyminen ole kiellettyä.

Opiskelijoiden  tietoisuus  sosiaalisen  median  ongelmista  oli  suhteellisen  hyvä.  Useat 
ongelmat  olivat  heille  tuttuja  ja erityisesti  haittaohjelmat  ja identiteettivarkaus olivat 
tunnettuja. Tähän voi vaikuttaa haittaohjelmien laajuus sekä se, että ne ovat vaikuttaneet 
Internetin  alusta  alkaen.  Identiteettivarkauksien  kohdalla  mahdollisina  vaikuttavina 
tekijöinä ovat niiden mahdolliset hyödyntämistavat sekä se, että identiteettivarkauksia 
usein  edeltää  muiden  haitallisten  menetelmien  hyödyntäminen,  kuten  kalastelun 
hyödyntäminen.  Uhkista ja ongelmista tietäminen ei kuitenkaan aina suojele käyttäjää 
vaan käyttäjän odotuksia ongelmista voidaan käyttää häntä vastaan.

Opiskelijoiden asenne sosiaalisen median uhkiin ja turvallisuuden vaihteli. Suurin osa 
opiskelijoista koki turvallisuuden tärkeäksi, mutta joidenkin opiskelijoiden asenne oli 
heikko. Heidän asenteensa on myös ongelma muille, sillä sosiaalisessa yhden käyttäjän 
heikko turvallisuus voi altistaa myös muut käyttäjät ongelmille. Kokemuksen havaittiin 
vaikuttavan asenteeseen merkittävästi, sillä ongelmia sosiaalisessa mediassa kohdanneet 
opiskelijat pitivät turvallisuutta tärkeämpänä. Vaikuttaakin siis siltä, että Gradigo ja Pirc 
(2011)  olivat  oikeassa  todetessaan,  että  kyberrikollisuutta  torjuessa  ensimmäinen 
korjattava asia on käyttäjä itse.

Tutkimuksen  ja  aiemman  tietämyksen  perusteella  luottamuksella  on  tärkeä  rooli 
sosiaalisen  median  palveluiden  turvallisuudessa.  Luottamus  määrittää  sen,  jakaako 
käyttäjä  tietoa toisen henkilön  kanssa tai  luottaako hän kyseisen  henkilön jakamaan 
tietoon.  Käyttäjät  luottavat  enemmän  henkilöihin,  jotka  ovat  tuttuja  virtuaalisen 
maailman ulkopuolelta  Lisäksi  luottamusta luo käyttäjästä  esillä  olevat  tiedot.  Myös 
sosiaaliset  verkostot  parantavat  luottamusta.  Jotkut  uhat  kuitenkin  käyttävät  hyväksi 
käyttäjien välistä luottamusta, joten henkilön luotettavuus ei aina estä ongelmia. Lisäksi 
monien sosiaalisten palveluiden jaetun materiaalin hakeminen ei ole turvallista, koska 
materiaalin  jakajien  luotettavuus ei  ole  kriteereinä haussa.  Lisäksi  on myös  tärkeätä 
havaita,  ettei  yksi  tietty  tekijä  vaikuta  sosiaalisen  median  turvallisuuteen  niin,  että 
käyttäjä välttyy ongelmilta. Vaikka tietämys sosiaalisen median uhkista auttaa niiden 
ehkäisyssä,  voidaan  käyttäjien  odotuksia  ja  tietämystä  ongelmista  hyödyntää  häntä 
vastaan. Toisaalta luottamus on tärkeä sosiaalisessa mediassa, mutta myös luottamusta 
tiettyä  henkilöä  kohtaan  voidaan  myös  hyödyntää  käyttäjää  vastaan.  Sosiaalisessa 
mediassa hyvään turvallisuuteen vaikuttaa useat tekijät yhtäaikaisesti. Lisäksi käyttäjän 
älykäs ja turvallinen sosiaalisen median käyttö on tärkeätä.

Implikaatiot  käyttäjän  osalta  tutkimuksessa  ovat  mielenkiintoiset.  Opiskelijoilla  on 
tietämystä sosiaalisen median uhkista, mutta joidenkin opiskelijoiden asenne ongelmiin 
on heikompi kuin muilla oppilailla. Lisäksi kokemuksella oli tärkeä osa. Olisikin siis 
tärkeämpi  tiedottaa  opiskelijoille  sosiaalisen  median  uhkien  vakavuudesta  ja  niiden 
vaikutuksista  ja  vahingoista  kuin  uhkista  yleisesti.  Lisäksi  opiskelijoiden  on 
huomattava, että he vaarantavat palvelujen turvattomalla hyödyntämisellä itsensä lisäksi 
myös  muut  käyttäjät.  Luottamus on hyväksi  käyttäjille.  Käyttäjien  kannattaa  luottaa 
tuntemiinsa henkilöihin. Lisäksi toisen käyttäjän luotettavuutta voidaan määrittää hänen 
tietojensa  perusteella.  Käyttäjän  kannattaa  tarkastella  tietoja  ja  määrittää  henkilön 
luotettavuus.  Palvelujen  olisi  myös  huomioitava  luotettavuus  tärkeänä  tekijänä. 
Käyttäjillä  on  kuitenkin  tärkeä  havaita  olla  varovainen  myös  aiemmin  luotettavien 
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henkilöiden kanssa, sillä jotkut sosiaalisen median uhat hyödyntävät luottamusta.

9.3 Vastuujako sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa  mediassa  käyttäjällä  ja  palveluntarjoajalla  on  selkeä  vastuu  uhkien 
ehkäisemisessä.  Lisäksi  vastuu  on  selvitettävä,  kun  ongelma  on  toteutunut. 
Haastattelujen  perusteella  suurin  osa  opiskelijoista  oli  sitä  mieltä,  että  vastuu  on 
kummallakin osapuolella torjua mahdolliset ongelmat. Muut joko pitivät käyttäjää tai 
palveluntarjoajaa  vastuussa  ongelmista.  Palveluntarjoajalla  on  tehtävänä  valvoa 
palveluaan,  parantaa  sen  tietoturvaa  ja  reagoida  käyttäjien  raportoimiin  ongelmiin. 
Käyttäjillä  on  vastuu  käyttää  palvelua  turvallisesti  hyödyntäen  sen 
turvallisuusominaisuuksia  ja  myös  raportoida  palveluntarjoajalle  havaitsemistaan 
ongelmistaan. Jagaticin, Johnsonin, Jakobsonin ja Menezerin (2005) mukaan sosiaalisen 
median  palveluissa  käyttäjien  paha  virhe  on  se,  etteivät  he  raportoi  kohtaamistaan 
rikkomuksista.  Myös  Downland,  Furnell,  Illingworth  ja  Reynolds  (1999)  pitävät 
tärkeänä  sitä,  että  käyttäjä  raportoi  palvelussa  tapahtuvista  rikoksista  ja  ongelmista. 
Palveluntarjoaja ei ole yksin vastuussa, koska on mahdotonta luoda täysin turvallista 
palvelua.  Uhan  toteuduttua  vastuun  jakaminen  oli  riippuvainen  tilanteesta.  Jos 
palveluntarjoajalla ei ollut tietoa mahdollisista ongelmista, ei häntä voi pitää vastuussa. 
Jos hän kuitenkin tietää ongelmista edes vähän, hän on vastuussa. Palveluntarjoaja ei 
myöskään  ole  vastuussa,  jos  palvelua  käytetään  laittoman  materiaalin  välittämiseen. 
Enemmistö  opiskelijoista  oli  myös  sitä  mieltä,  että  identiteettivarkauden tapahtuessa 
vastuu ei aina olisi palveluntarjoajalla vaan se riippuu siitä, miten varkaus suoritettiin ja 
tiesikö palveluntarjoaja mahdollisista ongelmista, jotka mahdollistivat varkauden. Myös 
identiteettivarkaudessa useat  opiskelijat  totesivat,  että  rikosta  on usein vaikea torjua. 
Myös Judah (1997) on todennut saman asian. Hänen mukaansa palveluntarjoaja ei voi 
aina  olla  vastuussa  ongelmista.  Palveluntarjoajan  vastuullaan  on  estää  mahdolliset 
ongelmat parhaansa mukaan, mutta hän ei ole vastuussa kaikista ongelmista. Lisäksi 
hän ei voi valvoa kaikkea laitonta materiaalia, jota palvelussa mahdollisesti välitetään, 
koska palveluilla on paljon käyttäjiä ja palveluissa jaetaan usein linkkejä eri sivustoille. 
(Judah, 1997.) Saman mielipiteen on myös ilmaissut Tantum (1998). Hänen mukaansa 
palveluntarjoaja  on  vastuussa  palveluissa  tapahtuvista  rikoksista  vain,  jos  hän  on 
tietoinen ongelmista. Hän ei ole vastuussa, jos hän ei tiedä ongelmista. Ongelmana on 
kuitenkin sen määrittäminen, kuinka paljon palveluntarjoajan on tiedettävä ongelmista, 
jotta hän on vastuussa. (Tantum, 1998.) 

Tutkimuksen ja aiemman tietämyksen perusteella voidaankin implikaationa tutkimuksen 
kannalta esittää, että vastuu sosiaalisen median uhkien ehkäisyssä ja vastuunjakamisessa 
uhan toteuduttua ei ole selvästi vain yhdellä osapuolella. Sekä palvelun käyttäjät että 
palveluntarjoaja  ovat  vastuussa  uhkien  ehkäisystä.  Palveluntarjoajan  on  valvottava 
palvelua  ja  ylläpidettävä  sen  turvallisuutta  ja  reagoitava  käyttäjän  raportoimiin 
ongelmiin. Käyttäjien on hyödynnettävä palvelua turvallisesti ja viisaasti ja raportoitava 
ongelmista. Käyttäjän ja palveluntarjoajan onkin tehtävä yhteistyötä turvallisen palvelun 
takaamiseksi.  Kun uhka on toteutunut, vastuu riippuu tilanteesta.  Palveluntarjoaja on 
vastuussa,  jos  hänellä  on  ollut  tarpeeksi  tietoa  ongelmista  eikä  ole  reagoinut  niihin 
mitenkään.  Tarvittavan  tiedon  määrä  on  kuitenkin  vaikea  määrittää.  Kuitenkin 
palveluista on mahdotonta tehdä täysin turvallisia, joten käyttäjät eivät voi aina syyttää 
vain  palveluntarjoajaa,  kun  he  kohtaavat  ongelmia  vaan  arvioitava  myös  omia 
aktiviteettejaan. Heidän on osallistuttava palvelun turvaamiseen hyödyntämällä palvelua 
turvallisesti tai vastattava mahdollisista ongelmista ja seurauksista.
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10.Yhteenveto

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää se, mitä uhkia yliopisto-opiskelija voi kohdata 
sosiaalisessa  mediassa  ja  miten  he  suhtautuvat  näihin  uhkiin  ja  turvallisuuteen 
sosiaalisessa  mediassa.  Lisäksi  tarkoituksena  oli  selvittää  luottamuksen  merkitys 
sosiaalisen  median  turvallisuudelle  sekä  vastuunjakamista.  Tutkimusmenetelmänä 
tutkimuksessa  hyödynnettiin  laadullisen  tutkimuksen  haastatteluja.  Tutkimuksen 
tuloksena havaittiin, että opiskelijat pitävät sosiaalista mediaa turvallisena, mutta tilanne 
voi  muuttua  teknologian  kehittyessä.  Lisäksi  käyttäjän  omalla  toiminnalla  on  tärkeä 
vaikutus palvelun turvallisuuteen. Opiskelijat pitävät sosiaalisen median turvallisuutta 
tärkeänä,  mutta  myös  käytettävyys  on  heille  tärkeä  eikä  kumpaakaan  tekijää  saa 
unohtaa.  Sosiaalisessa  mediassa  on  useita  uhkia,  joista  opiskelijoille  pahimmat  ovat 
haittaohjelmat ja identiteettivarkaus. Nämä eivät kuitenkaan olleet ainoat ongelmat ja 
uusia  tulee  varmasti  kehittymään.  Opiskelijoiden  asenne  sosiaalisen  median 
turvallisuuteen  ja  kokemus  sosiaalisen  median  uhkista  vaihtelee.  Opiskelijat 
hyödyntävät sosiaalisen median omia turvallisuusominaisuuksia ainakin osittain, mutta 
laitteiden  omia  ominaisuuksia  hyödynnetään  vaihtelevasti.  Suurin  osa  opiskelijoista 
pitää turvallisuutta tärkeänä,  mutta jotkut eivät pidä sitä tärkeänä ja lisäksi eivät ole 
huolissaan  mahdollisista  ongelmista.  Tämä  toisaalta  paljastaa  sosiaalisen  median 
ongelman.  Sosiaalisessa  mediassa  yhden  käyttäjän  heikko  turvallisuus  voi  aiheuttaa 
ongelmia  myös  hänen  ystävilleen  ja  kontakteilleen  sosiaalisten  verkostojen  kautta. 
Lisäksi aiempi kokemus ongelmista vaikutti asenteeseen. Opiskelijat, joilla on aiempaa 
kokemusta  uhkista  pitävät  kokemaansa  uhkaa  pahempana  kuin  muita  tai  eivät  voi 
määrittää  uhan  merkitystä,  koska  eivät  olleet  kokeneet  sitä.  Myös  haastattelulla  oli 
vaikutus  joidenkin  opiskelijoiden  mielipiteeseen  liittyen  uhkiin.  Luottamuksella  on 
myös  merkitys  sosiaalisen  median  turvallisuuteen  ja  opiskelijoille  tärkeimmät 
luottamusta  luovat  tekijät  sosiaalisessa  mediassa  oli  henkilön  tunteminen  fyysisessä 
maailmassa sekö henkilöstä tarjolla oleva tieto. Vastuunjakaminen ei ole tutkimuksen 
perusteella ole selkeästi yhdellä osapuolella vaan uhkien ehkäisy on sekä käyttäjien ja 
palveluntarjoajan  vastuulla.  Palveluntarjoajan  tehtävä  on  valvoa  ja  kehittää  palvelua 
sekä reagoida käyttäjien raportoimiin ongelmiin. Käyttäjän on hyödynnettävä palvelua 
turvallisesti  ja  raportoida  ongelmista.  Jos  käyttäjä  ei  tee  näin,  niin  on  hänen  oma 
vikansa,  jos  hän  kohtaa  ongelmia  tai  hänet  poistetaan  palvelusta  muiden  käyttäjien 
suojelemiseksi. Jos uhka on toteutunut niin vastuu ei aina ole vain palveluntarjoajalla. 
Vastuunjakaminen riippuu tilanteesta ja siitä, tiesikö palveluntarjoaja heidän palvelunsa 
turvallisuuden vaarantumisesta.

Tutkimuksen pohjalta voidaan esittää, että sosiaalisen median palveluiden turvallisuus 
on riippuvainen palveluntarjoajien ja käyttäjien omista teoista ja heidän yhteistyöstään. 
Palveluntarjoajille  tärkeätä  on  palveluiden  turvallisuuden  ja  käytettävyyden 
tasapainottaminen ilman, että toinen tekijä kärsii. Turvallisuutta on kehitettävä niin, ettei 
käyttäjä turhaudu käyttäessään palvelua. Käyttäjille tärkeätä on oikea asenne sosiaalisen 
median uhkiin ja omien tietojensa suojaamiseen. Kokemus kehittää asennetta parhaiten. 
Lisäksi heidän on tajuttava, että heidän turvallisuutensa heikkoudet vaikuttavat myös 
muiden  käyttäjien  turvallisuuteen.  Luottamus  on  tärkeä  osa  sosiaalisen  median 
turvallisuutta ja sitä luo parhaiten fyysisessä maailmassa luodut sosiaaliset verkostot ja 
käyttäjistä  saatavilla  oleva  tieto.  Vastuunjako  on  myös  tapahduttava  selkeästi 
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palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä. Lisäksi tutkimuksen pohjalta luodulla sosiaalisen 
median uhkamallilla voidaan tarkastella sosiaalisen median uhkia ja niihin vaikuttavia 
tekijöitä, joihin vaikuttamalla voidaan palveluiden käyttämisen turvallisuutta parantaa.

Tutkimuksella  oli  rajoituksensa,  joita  voidaan  tarkastella  Kleinin  ja  Myersin  (1999) 
esittämien periaatteiden avulla. Ensimmäiseksi rajoituksesi voidaan laskea kohderyhmä. 
Tutkimuksen tarkoituksena  oli  tarkastella  sitä,  miten  yliopisto-opiskelijat  havaitsevat 
sosiaalisen median uhat. Tutkimus siis rajoittui vain yliopiston opiskelijoihin. Kuitenkin 
tutkimuksesta  saa  helposti  kuvan,  että  opiskelijat  ovat  erillinen  ryhmä  sosiaalisen 
median käyttäjistä. Tämä on vastoin Kleinin ja Myersin (1999) esittämää periaatetta 2 
eli  kontekstuaalisuuden  periaatetta.  Kyseisessä  periaatteessa  on  tärkeätä  tarkastella 
tutkimuksen taustan sosiaalista ja historiallista taustaa, jotta tutkimuksen kohdeyleisö 
voi nähdä sen, kuinka tutkittava tilanne on kehittynyt. Tämän periaatteen pohjalta on 
havaittavissa, että tutkimuksessa on liikaa painotettu sitä, että opiskelijat ovat erillinen 
ryhmä  sosiaalisen  median  käyttäjistä.  On  tärkeää  havaita,  että  opiskelijat  ovat  osa 
suurempaa  kokonaisuutta  eikä  täysin  erillinen  ryhmä,  joka  on  kehittynyt  omaksi 
erilliseksi  ryhmäksi  muista  sosiaalisen  median  käyttäjistä.  Sosiaalista  mediaa 
hyödynnetään kaikkialla maailmassa ja sen potentiaalisille uhkille altistuu kaikki sen 
käyttäjät, eivät pelkästään opiskelijat. Olisikin siis tärkeätä suorittaa tutkimuksia, joissa 
tarkastellaan  sosiaalisen  median  muiden  käyttäjien  tietämystä  sosiaalisen  median 
uhkista  ja  sosiaalisen  median  turvallisuudesta.  Tämä  edellyttäisi  eri 
tutkimusmenetelmän  hyödyntämistä,  jotta  tutkimustietoa  saadaan  useammalta 
henkilöltä. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella opiskelijoiden havaitsemia uhkia sosiaalisessa 
mediassa. Tarkastelussa olivat siis ne uhat, jotka vaivaat heitä tutkimuksen toteutuksen 
hetkellä. Tällaisessa näkökulmassa on kuitenkin se ongelma, että se olettaa sosiaalisen 
median  uhkien  olevan  staattisia.  Kuitenkin  usein  tutkimuksessa  ja  aiemmassa 
tietämyksessä  on  todettu  se,  että  tietotekniikka  ja  teknologia  kehittyvät  ja  samalla 
kehitetään  uusia  menetelmiä,  joilla  suorittaa  rikoksia  sosiaalisessa  mediassa. 
Menetelmät  ovat  kehittyneet  Internetin  alusta  asti  ja  jatkavat  kehitystään.  Tämä  on 
tutkimuksen heikkoutena Kleinin ja Myersin (1999) viidennen periaatteen perusteella. 
Kyseisen  periaatteen  mukaan  tutkimuksella  voi  olla  rajoituksia,  jos  tutkimuksessa 
kerätyt  havainnon  poikkeavat  niistä  olettamuksista,  joita  tutkija  asetti  tutkimuksen 
suunnittelussa.  Tässä  tutkimuksessa  esitetyt  uhat  eivät  välttämättä  ole  muutaman 
vuoden  kuluttua  pahimpia  ongelmia  eikä  tämä  tutkimus  ole  lopullinen  ratkaisu 
ongelmaan  vaan  se  on  osa  suurempaa  ja  jatkuvaa  taistelua  ongelmaa  vastaan. 
Sosiaalisen median uhkia olisikin siis tutkittava myös tulevaisuudessa.

Tutkimuksessa  tarkasteltiin  luottamuksen  merkitystä  ja  yhdeksi  tärkeäksi  tekijäksi 
luottamukselle havaittiin se, että toisesta käyttäjästä on saatavilla tietoa, jolla voidaan 
selvittää kyseisen käyttäjän luotettavuus.  Tutkimuksessa ei  kuitenkaan selvitetty sitä, 
millaista  tietoa ja kuinka paljon tietoa toisesta  käyttäjästä  on oltava,  jotta  luottamus 
kehittyy.  Tämä  alue  tarvitsisikin  uusia  jatkotutkimuksia.  Tutkimuksissa  voitaisiin 
tarkastella ja vertailla  erilaisten profiilien sisältämiä tietoja ja selvittää,  mitkä tekijät 
tietyissä profiileissa saa käyttäjän luottamaan niihin ja mahdollisesti  jakamaan tietoa 
heidän kanssaan.
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Liite A. Haastattelujen kysymykset

Kysymys Lähteet

1. Olet iältäsi?
Mikä on koulutustaustasi?
Mitä sosiaalisen median palveluita käytät?
Milloin muistat aikaisinten elämässäsi käyttäneesi mitään 
sosiaalisen median palvelua(tarvittaessa selvennän 
käsitettä)?Kuinka monta minuuttia/tuntia viikossa käytät 
sosiaalisen median palveluita?

2. Nykyään ongelmana sosiaalisessa mediassa on 
turvallisuuden ja helpon käytön väliset ongelmat. 
Haluaisitko itse turvallisemman vai helpommin käytettävän 
sosiaalisen median palvelun? Perustele näkökantasi.

Daniel, L., & Daniel, L. (2011). Social 
Media. In L. Daniel & L. Daniel 
(eds.), Digital Forensics for Legal 
Professionals(pp. 245-251)Waltham, 
USA: Syngress

3. Havaitsetko seuraavat sosiaalisessa mediassa ilmenevät 
ongelmat:
A) Klikkauksen kaappaus
B) Klikkaus huijaus
C) Kyselyhuijaus
D) Huijausohjelmat
E) Sosiaalinen manipulointi
F) Kyberkiusaus ja kyberahdistelu
G) Identiteettivarkaus
Mitkä näistä ongelmista on sinusta huomattavimpia?

Brabury, D. (2012). Spreading fear on 
Facebook. Network Security, 
2012(10), 15-17

Brunty, J., & Helenek, K. (2013). 
How Social Media Is Used . In J. L. 
Brunty, K. Helenek & L.S. Miller 
(Eds.), Social Media Investigation for 
Law Enforcement (pp. 17-40). 
Anderson Publishing

Trend Micro. (2011). You have one 
new friend request: A quide to Threats 
on Social Media. California, USA: 
Author.

4. Mitkä tekijät sinusta edistävät omaa luottamustasi muihin 
käyttäjiin sosiaalisissa palveluissa, kuten Facebookissa, 
Twitterissa yms? Perustele tekijät.

Gustavo, S. M. (2012).  Is online trust 
and trust in social institutions 
associated with online disclosure of 
identifiable information online? 
Computers in Human Behavior, 28, 
1471-1477

5. Oletko käyttänyt sosiaalisen median palveluita kuten 
Twitteriä tai Skypeä ennen?
Millä tavalla olet käyttänyt kyseisiä palveluja?
Esim opiskelussa, vapaa-ajalla, harrastustoiminnassa, 
työssä. Miksi olet valinnut kyseisen palvelun kyseiseen 
tehtävään?

6. Oletko koskaan kokenut sosiaalisessa mediassa tai 
ajantasaiseen viestintään tarkoitetussa palvelusssa, että 
sinulta on pyydetty henkilökohtaisia tietoja? Oletko 
koskaan julkaissut henkilökohtaista tietoa kyseisissä 
palveluissa ja miksi?

Kierkegaard, S.(2010). Twitter thou 
doeth?. Computer law & security 
review, 26, 577-594

Brunty, J., & Helenek, K. (2013). 
How Social Media Is Used . In J. L. 
Brunty, K. Helenek & L.S. Miller 
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(Eds.), Social Media Investigation for 
Law Enforcement (pp. 17-40). 
Anderson Publishing

7. Oletko esiintynyt sosiaalisen median palvelussa eri nimellä 
tai havainnut palvelussa toisen henkilön, joka esiintyy 
sinuna? Jos havaitsisit, että joku toinen esiintyy sinuna, 
syyttäisitkö sen onnistumisesta kyseisen tilin luojaa vai 
palvelun tarjoajaa.

Kierkegaard, S.(2010). Twitter thou 
doeth?. Computer law & security 
review, 26, 577-594

Tantum, M. (1998). Internet crime: 
Legal responsibility of internet service 
providers. Computer Law & Security 
Report, 14(6), 383-289

8. Asentaessasi tietokoneellesi tai puhelimeen sovellusta 
luetko niiden mukana olevat ohjeet ennen asentamista tai 
erinlaisten oikeuksien antamista ohjelmalle? Miksi?

Cosoi, C. (2011). The evolving threat 
of social media. Computer Fraud & 
Security, 2011(6) 14-16

9. Käytätkö sosiaalisia palveluita, kuten Facebookia, joissa 
profiiliin voidaan antaa henkilökohtaisia tietoja, kuten 
nimi, syntymäpäivä, puhelinnumero yms.
Annatko palveluun vastaavia tietoja? Miksi?

Fogel, J., & Nehmad, E. (2009). 
Internet social network communities: 
Risk taking, trust and privacy 
concerns. Computers in Human 
Behavior, 25, 153-160

Strater, K., & Lipford, H. R.(2008). 
Strategies and struggles with privacy 
in an online social networking 
community. In Proceedings of the 
22nd British HCI Group Annual 
Conference on HCI 2008: People and 
Computers Xxii: Culture, Creativity, 
interaction. 1, 111-119

10. Entä mitä olet mieltä sosiaalisen median palveluissa 
tapahtuvien rikosten vastuusta? Onko vastuu median 
käyttäjillä varoa ongelmia vai onko palvelun tarjoajan 
vastuulla valvoa toimintaa tarkasti? 
Jos palvelussa välitetään laitonta materiaalia palvelun 
tarjoajan tietämättä. Onko tällöin laillinen vastuu palvelun 
tarjoajalla? Perustele näkökantasi.

Tantum, M. (1998). Internet crime: 
Legal responsibility of internet service 
providers. Computer Law & Security 
Report, 14(6), 383-289

11. Mikä on tämän haastattelun perusteella oma näkökantasi 
sosiaalisen median turvallisuudesta, uhkista sekä 
sosiaalisen median rikoksia koskevista laista? Voit ilmaista 
mielipiteesi vapaasti, mutta perustele ne.


	Tiivistelmä
	Alkusanat
	Sisällys
	1.  Johdanto
	2.  Kyberrikollisuus 
	2.2  Kyberrikollisuus yhteiskunnassa
	2.3  Organisaatioiden ratkaisut ongelmiin
	2.4  Tietoisuuden merkitys kyberrikollisuuden torjumisessa
	2.5  Vastuunjako

	3.  Sosiaalinen media
	3.1  Sosiaalisen median käsite
	3.2  Sosiaalisen median käyttö
	3.3  Sosiaalisen median ongelmat 
	3.3.1  Käytettävyys vastaan turvallisuus
	3.3.2  Uhat käyttäjille
	3.3.3  Yritysten ja organisaatioiden kohtaamat haasteet

	3.4  Organisaatioiden ratkaisut ongelmiin
	3.5  Käyttäjien tekemät virheet ja keinot ongelmien välttämiseksi
	3.6  Luottamuksen merkitys

	4.  Tutkimuksen viitekehys 
	5.  Tutkimusmenetelmä
	5.1  Tutkimusmenetelmän teoria
	5.2  Soveltaminen
	5.2.1  Tutkimusongelma 
	5.2.2  Kysymykset


	6. Empiirisen aineiston hankinta
	6.1 Haastattelujen toteutus
	6.2 Tutkimuksen osallistujat

	7.  Kerätyn materiaalin analyysi
	7.1  Ajantasainen viestintä sosiaalisessa mediassa
	7.2  Sosiaalisen median palveluiden turvallisuuden tila
	7.3  Palvelun turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden dilemma
	7.4  Identiteetin havainnointi palvelussa
	7.5  Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen jakaminen
	7.6  Käyttäjän luottamus
	7.7  Käyttäjä ja turvallisuustoimintojen hyödyntäminen
	7.8  Sosiaalisessa mediassa ilmenevät uhat
	7.9  Sosiaalisen median ongelmien vastuu
	7.10 Yhteenveto haastatteluista

	8.  Päivitetty viitekehys
	9.  Keskustelua ja merkitys tutkimukselle
	9.1 Palvelu
	9.2 Käyttäjä
	9.2.1 Käyttäjän tietoisuus ongelmista
	9.2.2 Käyttäjän asenne ja kokemus
	9.2.3 Käyttäjän luottamus
	9.2.4 Yhteenveto käyttäjästä

	9.3 Vastuujako sosiaalisessa mediassa

	10.Yhteenveto
	Lähteet
	Liite A. Haastattelujen kysymykset

