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Yksityisyys on jokaisen ihmisen perusoikeus, mikä ei kuitenkaan ole itsestäänselvää 

maailmassa, jossa valtavia määriä tietoa liikkuu digitaalisten laitteiden välillä. Lähes 

rajattomia määriä käyttäjätietoja tallennetaan tietovarastoihin ja kehittyvä teknologia luo 

lisää paineita lainsäädännölle vastata uuden teknologian luomiin haasteisiin yksityishenkilön 

tietojen turvaamisessa. Tämän työn tarkoituksena on tutkia yksityisyyden merkitystä 

käsittelemällä yksityisyyden historian päähetkiä ja yksityisyyden uhkia nykypäivänä sekä 

tulevaisuudessa. Tämän lisäksi pyritään selvittämään, miten yksityisyyden aiheita ja uhkia 

voidaan esittää ihmisjoukolle, jotka eivät ole perehtyneet aiheeseen. Yksityisyyden uhkia 

esitetään kurssimateriaalin muodossa, minkä sisältöä arvioidaan asiantuntija-arvioinnin 

keinoin. Käyttäjien tietoa kerätään käytetystä teknologiasta riippuen hyvin erilaisin keinoin, 

minkä seurauksena aihe on myös hyvin haastava esittää muodossa, jonka avulla lukija pystyy 

saavuttamaan riittävän tietosuojan tason käyttäessään eri verkkopalveluita. On hyvä myös 

muistaa, että yksityisyyden varjelemisen ratkaisut eivät aina ole käyttäjän hallussa. 
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Privacy is a fundamental right of every human being, however it’s not always a given in a 

world where massive amounts of information is being transported between digital devices. 

Almost unlimited amount of user information is being stored in data storages and developing 

technology creates additional pressure for legislation to answer new challenges in securing 

private information from this new technology. The purpose of this work is to explore the 

meaning of privacy by touching on the major moments in the history of privacy and by 

exploring some of the present and future threats to privacy. Additionally, we will explore 

ways to present topics and threats of privacy to a group that is not familiar with the subject. 

Different threats to privacy are presented in a form of course material, which is evaluated by 

conducting expert review on the course material. User information is being collected in very 

different ways depending on the technology used and as a result the topic becomes 

challenging to present in a way that the reader might attain a reasonable level of information 

security when accessing different online services. It’s also good to keep in mind that the 

methods to protect one’s own security are not always in the user’s own hands. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Yksityisyys ja digijalanjälki ovat molemmat olennaisia käsitteitä, jotka koskevat jokaista. 

Yksityisyys käsitteenä on monitulkintainen. Yhden määritelmän mukaan yksityisyys 

voidaan käsittää oikeutena vapauteen luvattomalta ja ulkopuoliselta tunkeutumiselta omaan 

yksityisyyteen. Alan Westin kuvailee yksityisyyttä henkilön vapaaehtoisena ja hetkellisenä 

vetäytymisenä yhteiskunnasta fyysisten ja psykologisten keinojen avulla, joko 

eristäytyneenä muista ihmisistä, pienessä intiimissä ryhmässä, tai suuremmissa ryhmissä 

anonyymisti ja varautuneesti. Yksityisyys on siis eräänlainen tila, jossa henkilö on vapaa 

ulkopuoliselta huomiolta (Aviva de Groot and Bart van der Sloot, 2018; Westin, 2018). 

Digijalanjäljellä sen sijaan tarkoitetaan yksilöllistä tietoa, jota ihmiset luovat sekä 

aktiivisesti että passiivisesti käyttäessään internetiä (Thatcher, 2014). Ennen teknologian ja 

IoT-laitteiden (Internet of Things) yleistymistä yksityishenkilön ei tarvinnut olla jatkuvasti 

huolissaan siitä, mitä tietoa hänestä kerätään ja miten sitä käytetään. Jos sinusta haluttiin 

kerätä tietoa ennen matkapuhelimien yleistymistä, yksi tapa saattoi olla esimerkiksi 

yksityisetsivän palkkaaminen (Schneier, 2015). Nykyään tämä on tarpeetonta, sillä 

käyttämäsi laitteet keräävät monenlaista tietoa automaattisesti ja lähettävät tiedot takaisin 

valmistajalle tai esimerkiksi sovelluksen tekijälle. 

 

Tilastokeskuksen vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 90 % väestöstä käyttää 

internetiä ja noin neljä viidestä 16-89 vuotiaasta suomalaisesta käytti internetiä useasti 

päivässä (Melkas, 2019). Harva kuitenkaan ymmärtää mitä tietoa jättää jälkeen itsestään ja 

tietoturva on valitettavan usealle varsin vieras käsite. Kun selaat verkkosivuja internetin 

välityksellä, kaikki tietosi, kuten vierailemasi sivut sekä mainokset, joiden kanssa olet 

vuorovaikutuksessa ja jopa kirjoittamasi sanat voidaan taltioida. Usein saatat vierailla 

sivustolla, joka on näennäisesti ilmainen, mutta tämä harvoin pitää paikkansa ja sivusto 

todennäköisesti kerää käyttäjätietoja myydäkseen ne eteenpäin muille kiinnostuneille 

osapuolille. (Schneier, 2015) 
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Viime vuosina on yleistynyt sukututkimusten teko erilaisten palvelujen, kuten Ancestry, 

MyHeritage tai 23andMe kautta. Sukututkimuksesta kiinnostunut henkilö lähettää 

yritykselle näytteen syljestään, jonka sisältämä DNA (Deoxyribonucleic acid) analysoidaan 

tietokoneen ymmärtämäksi tiedoksi. Näytteen sisältämää tietoa verrataan muihin 

tietokannan näytteisiin, minkä avulla muodostetaan kuva henkilön omasta sukupuusta, 

mahdollisista sukulaisista ja jopa mahdollisista geneettisistä taudeista tai riskistä sairastua 

niihin. Palvelu voi aluksi kuulostaa houkuttelevalta, mutta mitä tapahtuu, jos tiedot 

luovutetaankin esimerkiksi vakuutusyhtiöille? Vakuutusyhtiöt voivat käyttää saamaansa 

geneettistä tietoa päättääkseen kannattaako henkilölle myöntää vakuutusta. (“How Does An 

AncestryDNA Test Work?”, 2016; Schneier, 2015) 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää yksityisyyteen ja digijalanjälkeen liittyviä uhkakuvia, 

sekä tapoja varautua näihin uhkiin. Työn osana tuotetaan myös oppimateriaalia kurssille 

”CT10A000X Henkilökohtainen tietoturva osa 2”. Työ pyrkii vastaamaan seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

1) Mitä eri uhkakuvia on olemassa yksityisyyteen ja digijalanjälkeen liittyen? 

2) Miten digijalanjälkeä voidaan vähentää? 

3) Miten yksityisyyden ja digijalanjäljen vähentämisen voi esittää aiheena joukolle, 

joka ei ole perehtynyt aiheeseen? 

Materiaalissa keskitytään yleisimpiin yksityisyyden uhkiin ja liian teknisellä tasolla oleva 

materiaali voidaan sivuuttaa, ellei sitä koeta erityisen tärkeäksi. Kurssin oppimateriaalin 

pääasiallisena tarkoituksena on keskittyä ajankohtaisiin teemoihin ja tarjota helposti 

ymmärrettävää materiaalia. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tuoda esille 

kirjallisuudessa käsiteltyjä yksityisyyden uhkia selvittämällä, miten yksityisyys ja sen uhat 

ovat muuttuneet vuosien kuluessa ja selvittämällä nykypäivän suurimmat yksityisyyden uhat 

sekä niihin liittyvät olennaisimmat käsitteet. Tuotetussa kurssimateriaalissa vastataan 

tarkemmin tutkimuskysymyksiin 2 ja 3 esittelemällä olennaiset uhkakuvat varsinaisten 

esimerkkien avulla ja tarjoamalla ratkaisuehdotuksia yksityisyyden parantamiseksi. 

 

1.2.1 CT10A000X Henkilökohtainen tietoturva osa 2 

 

Kurssi ”Henkilökohtainen tietoturva osa 2” on jatkoa kurssille ”CT10A0009 

Henkilökohtainen tietoturva osa 1: Näin meitä huijataan”. Kurssin ensimmäisen osan sisältö 

käsitteli suurelta osin erilaisten huijauksien tunnistamista ja niiltä suojautumista. Toisen 

osan tarkoituksena on laajentaa uhkakuvia entisestään ja tarjota keinoja itsensä 

suojaamiseksi. Kurssin sisältö on ensimmäiseen osaan verrattuna teknisempää ja kurssin 

ainoana mahdollisena esitietovaatimuksena on kurssin aiemman osan suorittaminen, jonka 

vuoksi materiaali pyritään esittämään mahdollisimman selkeästi, mutta samalla tarjoamalla 

oppimateriaalia myös henkilölle, joka on jo valmiiksi tutustunut aiheisiin yleisellä tasolla. 

Mitoitukseltaan kurssi vastaa yhden opintopisteen kurssia, joka asettaa materiaalille 

yhteensä noin 27 tunnin vaatimuksen. Kandidaatintyön osana tuotetaan vain yksi kurssin 
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moduuleista, joten materiaali käsittää vain osan arvioidusta tuntimäärästä. Kurssin 

alkuperäisen suunnitelman mukaisesti osa-alueita tulee olemaan noin viisi kappaletta, joista 

yksityisyys ja digijalanjälki on yksi laajimmista. Muita kurssin osa-alueita ovat laitteiden 

päivittäminen, käyttöjärjestelmän turvallisuus, haittaohjelmat ja data.  
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1.3 Työn rakenne 

 

Työ alkaa johdannolla, jonka tarkoituksena on tutustuttaa lukija aiheeseen ja antaa tietoa 

tämän kandidaatintyön sisällöstä ja tavoitteista. Johdannon jälkeen luvussa kaksi esitellään 

työssä käytetty tutkimusmenetelmä, joka sisältää kuvailun tiedonhakuprosessista, käytetyt 

kirjallisuuden lähteet ja tulosten arvioinnin. Luvussa kolme yksityisyyttä ja digijalanjälkeä 

lähestytään kirjallisuuskatsauksen muodossa. Luku alkaa lyhyellä yksityisyyden historialla, 

jonka tarkoituksena on antaa lukijalle kuva yksityisyyden merkityksestä ajan kuluessa, sekä 

erilaisista yksityisyyttä koskevista olennaisimmista lainsäädännöistä. Muissa aliluvuissa 

käsitellään joitain suurimpia yksityisyyden uhkia ja lyhyesti yksityisyyden tulevaisuutta.  

Kirjallisuuskatsausta seuraa luvussa neljä esitetyt kurssimateriaalin toteutuksen ja arvioinnin 

kuvaukset. Luvussa viisi esitetään työn johtopäätökset ja yhteenveto tiivistetyssä muodossa.  



 

 

 

 

8 

2 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Ensimmäiseksi kirjallisuutta lähdettiin etsimään pääasiassa Google Scholar -hakukonetta 

käyttäen. Hakusanoiksi valittiin aiheen mukaisesti ”digital footprint OR online privacy” ja 

hakutuloksista valittiin aiheeseen sopivaa kirjallisuutta ja tutkimuspapereita lukemalla 

teoksien tiivistelmät ja arvioimalla niiden merkityksellisyyttä aiheelle tutkimuskysymysten 

näkökulmasta. Valitun kirjallisuuden avulla luotiin alustava runko kurssimateriaalille. 

Kurssimateriaalia tukevaksi materiaaliksi etsittiin aihealueiden mukaisesti verkkolähteitä ja 

samalla muita tieteellisiä julkaisuja eri tietokantoja ja hakukoneita hyödyntäen. Primon 

tietokannasta löydettiin myös yksityisyyteen liittyviä tutkimuspapereita, kuten Oxfordin 

julkaisema International Data Privacy Law, joka käsittää monia aiheeseen liittyviä 

tutkimuksia. 

 

Kirjallisuuden valintaa ohjasivat useat kriteerit, jotka muodostettiin tutkimuskysymysten 

pohjalta. Kirjallisuuden haluttiin käsittelevän yksityisyyden ja digijalanjäljen uhkakuvia 

laajalti, mutta ymmärrettävällä tasolla. Myös muut kriteerit, kuten kirjoitusvuosi, teoksen 

julkaisija ja teoksen tunnettavuus vaikuttivat valintaan, varsinkin ensimmäisten teosten 

joukossa, joiden pääasiallisena tarkoituksena oli auttaa tärkeimpien aihealueiden valinnassa. 

 

Kurssimateriaalin arviointi toteutetaan asiantuntija-arvioinnin avulla.  Valituilla henkilöillä 

tulee olla hyvä ymmärrys yksityisyyteen ja tietoturvaan liittyvistä asioista, mutta koska 

kurssin sisällön tarkoituksena on esittää aihe yleisellä ja helposti ymmärrettävällä tasolla, 

asiantuntijalta ei vaadita syvällistä tietämystä yksittäisistä aihealueista. Valitut henkilöt 

tutustuvat tuotettuun kurssimateriaaliin ja vastaavat lyhyeen kyselyyn, jonka tarkoituksena 

on arvioida etenkin tutkimuskysymysten 2 ja 3 täyttymistä. 
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3 YKSITYISYYS JA DIGIJALANJÄLKI 

Tässä kappaleessa käsittelemme yksityisyyden keskeisiä käsitteitä ja sen historian 

keskeisimpiä ajankohtia tukevan kirjallisuuden avulla. Lopuksi käsittelemme myös lyhyesti 

mahdollisia yksityisyyden tulevaisuudennäkymiä. 

3.1 Yksityisyyden historia ja lainsäädäntö 

Yksityisyyden historia on aihealueena valtava ja monimutkainen, minkä vuoksi tässä 

kappaleessa käsitellään yksityisyyden historian tärkeimpiä hetkiä maailmanlaajuisesti ja 

selvitetään, kuinka yksityisyys on muuttunut käsitteenä vuosien kuluessa. Lainsäädäntö 

liittyy läheisesti yksityisyyden historiaan, sillä uusi teknologia ja ihmisten muuttunut 

näkökulma yksityisyyteen liittyvissä asioissa on aiheuttanut monia lainsäädännön 

uudistuksia. Useat esimerkit käsittelevät varsinkin Yhdysvaltojen yksityisyyden historiaa, 

sillä Yhdysvaltojen yksityisyyden historia on kattavasti tutkittu ja dokumentoitu 

tieteellisessä kirjallisuudessa. 

 

Valtiot ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita sinusta saatavilla olevasta tiedosta, mutta tiedon 

keräyksen ja analysoinnin keinot ovat kehittyneet vasta viime vuosikymmenien aikana 

tietotekniikan kehityksen myötä. Ennen tietotekniikan yleistymistä tiedonkeruu ja sen 

käsittely oli hyvin manuaalista ja vaati paljon työtä monelta eri taholta. 1800-luvulla ja sitä 

edeltävinä ajanjaksoina valtiot keräsivät tietoa esimerkiksi väestönlaskennan avulla. Vuonna 

1880 Yhdysvaltojen väestönlaskennan tuloksia käsitteli yhteensä jopa 1495 virkailijaa ja 

tulosten analysointiin kului 7 vuotta. Väestönlaskennassa kysyttyjen kysymysten määrän ja 

niiden sisällön arkaluontoisuuden kasvaessa syntyi tarve uudelle lainsäädännölle kerätyn 

tiedon luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. (Campbell-Kelly et al., 2014; Holvast, 2007; 

Solove, 2004) 

 

Yksityisyyden merkitys on muuttunut huomattavasti teknologian kehityksen myötä. Ennen 

varsinaista tiedonkeruun mahdollistavaa teknologiaa hyökkäykset yksilön yksityisyyttä 

kohtaan olivat tyypillisesti henkilön lähipiirin suorittamia ja monet saattoivat viedä 

yksityisyyden loukkaukseen liittyvät asiat, kuten luvattoman salakuuntelun, hyvin herkästi 

oikeuteen (Holvast, 2007). Nykyään yksityisyyttä loukkaavia vakoilun muotoja on lukuisia 

ja yksityisyyden suojelu on huomattavasti vaikeampaa, minkä vuoksi 
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yksityisyydenloukkaukset eivät välttämättä aiheuta ihmisissä samanlaista reaktiota kuin 

aiemmin. 1900-luvun alussa puheluiden tallentamisen mahdollistavan teknologian 

kehittäminen antoi Yhdysvalloissa valtiolle edellytykset salakuunnella haluamiensa 

kohteiden puheluita. Vuoden 1928 ”Olmstead v. United States” on hyvin tunnettu tapaus, 

joka kyseenalaisti Yhdysvaltain lainsäädännön yksityishenkilöön kohdistuvasta 

salakuuntelusta. Tapauksessa komisario Roy Olmstead johti laitonta alkoholin 

maahantuontioperaatiota, saaden tukea paikalliselta virkavallalta. Alkoholin kieltolakia 

valvovat toimihenkilöt salakuuntelivat Olmsteadin puhelinkeskusteluja kuukausien ajan 

ilman tuomioistuimen oikeuttavaa määräystä.  Tuomioistuimen päätöksen mukaan 

syytettyjen perustuslaissa säädettyjä oikeuksia ei kuitenkaan rikottu. Vasta vuoden 1967 

Katz v. United States tapauksessa puhelinsalakuuntelun katsottiin rikkovan Yhdysvaltain 

perustuslakia. (Hamm, 2010; Holvast, 2007) 

 

Yhdysvalloissa keskustelu ja tutkimus yksityisyyteen liittyvistä asioista kiihtyi toisen 

maailmansodan päätyttyä. Samoihin aikoihin vuonna 1945 perustettiin Yhdistyneet 

kansakunnat (engl. United Nations), jonka vuonna 1948 julkaisemassa ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisessa julistuksessa (engl. Universal Declaration of Human Rights) säädetään 

yleisistä ihmisoikeuksiin liittyvistä käytännöistä. Julistuksen artikkelin 12 mukaan jokaisella 

ihmisellä on oikeus turvaan omaa yksityisyyttä uhkaavalta häirinnältä. (Aviva de Groot and 

Bart van der Sloot, 2018; “Universal Declaration of Human Rights”, 2015) 

 

Vuonna 1967 Alan Westinin julkaisemassa tunnetussa yksityisyyttä käsittelevässä teoksessa 

Westin esittää neljä eri elämän osa-aluetta, joihin yksityisyys vaikuttaa olennaisesti: 

henkilökohtainen autonomia, emotionaalinen helpotus, itsearviointi ja suojattu 

vuorovaikutus. Tämän jaottelun mukaisesti yksityisyys on olennainen henkilökohtaisen 

autonomian kehittymiselle ja sen säilyttämiselle. Jokaisella yksilöllä on tarve suojella 

yksilöllisyyttään ja estää muiden liiallista vaikutusta omaan käyttäytymiseensä. Jos muilla 

on vapaa pääsy salaisuuksiin, joita yksilö pyrkii suojelemaan, muut tahot voivat vaikuttaa 

yksilön autonomiaan epätoivotulla tavalla. Ihmiset mukautuvat usein eri tilanteisiin luomalla 

itselleen tilanteen vaatiman roolin, jonka ylläpitäminen saattaa olla emotionaalisesti 

raskasta. Tämän vuoksi on tärkeää, että yksilöllä on myös oikeus olla itsensä, ilman 

vaatimusta ylläpitää jonkinlaista roolia. Yksilö siis saa eräänlaista emotionaalista helpotusta 
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ollessaan vapaa muiden jatkuvalta arvioinnilta. Jokainen yksilö tarvitsee yksityisyyttä 

käsitelläkseen kokemuksiaan rauhassa ilman muiden arviointia. Useissa tapauksissa yksilön 

itseisarvioinnin kannalta yksityisyys on välttämättömyys ja sen puuttuessa esimerkiksi 

aivoriihi (engl. Brainstorm) -tapahtumissa ihminen ei muodosta omaa mielipidettään yhtä 

tehokkaasti. Suojatulla vuorovaikutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilö on vapaa 

jakamaan arkaluontoista tietoa luottamiensa henkilöiden kanssa, ilman pelkoa, että välitetty 

tieto vuodetaan muille osapuolille. Yksilö voi myös halutessaan rajoittaa tiedon välittämistä 

vastaanottavan osapuolen mukaisesti. (Westin, 2018) 

 

Tietotekniikan yleistyminen 1900-luvun lopulla mahdollisti entistä tehokkaamman tiedon 

keräämisen ja tallentamisen. EU:n (Euroopan Unioni) ansiosta myös tiedon liikkuminen 

jäsenmaiden välillä helpottui, mutta samalla kasvatti huolia henkilökohtaisen tiedon 

käsittelystä (Rudgard, 2012). Tästä syntyi tarve uudelle henkilötietoa suojelevalle 

lainsäädännölle. Ensimmäinen tietosuojalaki asettui voimaan Saksassa, Hessenin 

osavaltiossa  vuonna 1971, minkä jälkeen useat valtiot, kuten Ruotsi ja Yhdysvallat 

hyväksyivät omat tietosuojalakinsa (Holvast, 2007). Viimeisen vuosikymmenen aikana 

tietosuojalakeja omaavien valtioiden lukumäärä on lisääntynyt nopeasti. Greenleafin vuonna 

2011 tehdyn raportin mukaan 76 valtiossa oli säädetty datan suojauksesta. Tämä lukumäärä 

on kokenut huomattavaa kasvua ja  vain neljän vuoden aikana, vuonna 2015 tietosuojalakeja 

omaavia maita oli jopa 109 kappaletta (Greenleaf, 2015, 2011).  

 

EU on säätänyt jäsenmaidensa tietosuojasta jo usean vuosikymmenen ajan. Vuonna 1995 

EU:ssa astui voimaan tietosuojadirektiivi (engl. Data Protection Directive), jonka 

tarkoituksena oli säätää yksilöiden henkilökohtaisen tiedon käsittelystä rajoittamalla ja 

valvomalla yritysten tietojenkäsittelytoimintaa (Holvast, 2007). Tietosuojadirektiivi antoi 

EU-jäsenmaille vapauden toteuttaa ja valvoa direktiivin toteutumista paikallisen hallinnon 

mukaisesti, minkä vuoksi lain tarjoaman tietosuojan tehokkuus vaihteli jäsenmaasta riippuen 

(Hassan and Hijazi, 2017). Vuonna 2016 tietosuojadirektiivin korvasi yleinen tietosuoja-

asetus (engl. General Data Protection Regulation, GDPR). GDPR:n tarkoituksena on 

edeltäjäänsä tehokkaammin vaatia jäsenmailta asetuksen lainsäädännön noudattamista. 

Vaikka GDPR on laadittu suojelemaan yksityishenkilön yksityisyyttä, osa sen sisältämästä 

lainsäädännöstä on herättänyt kritiikkiä. Esimerkki tästä on GDPR:n sisältämä poikkeus, 
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jonka mukaan tutkimuksessa käytettävän arkaluontoisen datan jatkoprosessointiin ei 

välttämättä vaadita suostumusta henkilöltä, jolta data on peräisin (Pormeister, 2017). 

 

3.2 Yksityisyyden uhat 

Tietotekniikan kehittyessä altistumme jatkuvasti kasvavalle määrälle eri tahoja, jotka 

haluavat osansa meistä saatavilla olevasta tiedosta. Tiedon keräys ja myynti ovat 

nykypäivänä valtavia liiketoiminnan osa-alueita ja usein emme edes huomaa, kun 

tietojamme kerätään. Yksityisyyden historiaa käsitellessä esille tuotiin joitain 

tiedonkeräystapoja, kuten puhelinsalakuuntelu, joiden ongelmana on kuitenkin niiden 

rajoitukset kerättävän tiedon määrässä ja tiedon prosessoinnin manuaalisuudessa. 

Tietotekniikan avulla tiedon keräys ja sen käsittely helpottuu huomattavasti. 

 

Aluksi tallennusvälineitä rajoitti tilan puute, minkä vuoksi kaiken kerätyn tiedon 

tallentaminen ei ollut realistinen vaihtoehto. Tallennusvälineiden kapasiteetit ovat kuitenkin 

jo pitkään kasvaneet räjähdysmäisesti ja tallennustilan hinta gigatavua kohden on vain 

halventunut (Schneier, 2015). Halventuneen tallennustilan seurauksena useat suuret 

yritykset ovat rakentaneet lukuisia määriä tietovarastoja, joiden tarkoituksena on tallentaa 

lähes kaikki mahdollinen käyttäjistä saatavilla oleva data myöhemmin analysoitavaksi 

(Hassan and Hijazi, 2017; Schneier, 2015). Tätä ilmiötä kutsutaan myös termillä ”big data”. 

Big datalle on useita eri määritelmiä, mutta useimpien näiden määritelmien mukaan big data 

viittaa valtavaan määrään dataa, joka on kerättävissä esimerkiksi erilaisista käyttäjän ja 

verkkosivun välillä tapahtuvista kommunikaatioista, tai käytössä olevista IoT-laitteista 

(Madden, 2012). Big dataa kerätään lukuisista eri lähteistä, jonka vuoksi sen käsittely 

sellaisenaan on hankalaa. Jo vuonna 2001 julkaistussa Meta Group:in julkaisussa big dataa 

kuvailtiin kolmen V:n käsitteen avulla, jonka mukaan big data voidaan määritellä sen 

kolmen pääasiallisen ominaisuuden avulla: volyymi, nopeus ja moninaisuus (engl. Volume, 

Velocity, Variety) (Laney, 2001). Volyymi viittaa jo aiemmin mainittuun datan lähes 

rajattomaan keräykseen, kun taas nopeus ja moninaisuus viittaavat nopeasti saatavan 

moninaisen datan käsittelyn haasteisiin.  Datan käsittelyyn tarvitaankin valtavien 

tietovarastojen lisäksi myös tehokasta analysointiin erikoistuvaa laitteistoa ja 

tiedonlouhintasovelluksia (Hassan and Hijazi, 2017). Big datan keräys ja prosessointi 
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helpottuu jatkuvasti. Datan analysointiin käytettävien laitteiden laskentatehon arvioidaankin 

kaksinkertaistuvan joka 18 kuukauden väliajoin (Schneier, 2015). Käyttötarkoituksia 

kerätylle datalle on esimerkiksi kohdennettu mainonta, poliittisten kampanjoiden 

kohdentaminen oikealle yleisölle, sekä datan analysointi tutkimus- ja kehitystyötä varten 

(Schneier, 2015). Tutkimustyötä kuitenkin usein rajoittaa suurien yritysten säätelemä pääsy 

kerättyyn dataan. Saatavilla oleva data on pitkälti ohjelmointirajapinnan säätelemää ja näin 

ollen tutkimustyössä saatavilla oleva data on suurten yritysten armoilla (Thatcher, 2014). 

 

Tiedonkeruuseen erikoistuvat yritykset, kuten Google ja Facebook ovat saavuttaneet 

aseman, jota hyödyntämällä heillä on vapaa pääsy valtavaan määrään yksityishenkilöiltä 

kerättyä tietoa. Google on jo pitkään nauttinut asemastaan maailman suurimpana 

hakukoneena ja Facebook asemastaan suurimpana sosiaalisen median sivustona (Esteve, 

2017). Facebook ilmoitti vuoden 2020 osavuosikatsauksessaan heillä olevan yhteensä yli 

kolme miljardia käyttäjää tuoteperheen sovellusten välillä (“Company Info”, 2020; 

“Facebook Reports Second Quarter 2020 Results”, 2020).  Googlen tiedotteen mukaan 

vuonna 2021 Euroopan tietovarastoihin olisi sijoitettu yhteensä jopa 15 miljardia euroa 

vuodesta 2007 lähtien ja sijoituksista 2 miljardia euroa olisi käytetty Haminassa sijaitsevan 

tietovaraston laajentamiseen (“Unleashing digital opportunities in Europe”, 2019). Nämä 

suuret tiedonkeräykseen erikoistuvat yritykset ovat siis saavuttaneet lähes monopolimaisen 

aseman, jota hyödyntämällä ne voivat kerätä valtavan määrän dataa käyttäjiltään ja käyttää 

kerättyä dataa kehitystyössä parantamaan palveluitansa (Colangelo and Maggiolino, 2018). 

Datan käyttäminen kehitystyötä varten ei välttämättä kuulosta negatiiviselta, mutta suurten 

monopoliaseman omaavien yritysten kerätessä rajattomia määriä dataa, niiden toiminnan 

valvomisesta ja rajoittamisesta tulee hyvin haastavaa. NSA:n (National Security Agency) 

ylläpitämän PRISM-operaation nojalla useilta suurilta yrityksiltä, kuten Microsoftilta ja 

Googlelta voidaan vaatia pääsyä yksityishenkilöistä kerättyyn dataan (Schneier, 2015). 

 

Google ja Facebook keräävät tietoa käyttäjistään monin eri tarvoin. Käyttäjän luodessa tilin 

hyödyntääkseen Facebookin tai Googlen palveluita, käyttäjä suostuu luovuttamaan 

monenlaista tietoa, jota on saatavilla käyttäjän toimien seurauksena. Tämän lisäksi sekä 

Facebook että Google keräävät tietoa henkilöiltä, jotka eivät ole rekisteröityneet viralliseksi 

palvelun käyttäjäksi. Facebook käyttää muille verkkosivuille upotettavia painikkeita, kuten 
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tykkäys- ja jakopainikkeita verkkosivun vierailijoiden valvomiseen.  Jos vierailet sivulla, 

joka käyttää Facebookin painikkeita, tai muita Facebookin tarjoamia lisäosia, Facebook 

pystyy keräämään sinusta tietoa, jota voidaan käyttää esimerkiksi kohdennetussa 

mainonnassa. Googlen hakukonetta käyttäessä hakukyselysi tiedot tallennetaan 

automaattisesti ja yhdistetään käyttäjäkohtaiseksi paketiksi. Muita tiedonkeräysmuotoja ovat 

käyttäjän laitteelle tallennettavat evästeet, sekä käyttäjän laitteesta saadut laitetiedot. 

Googlen ja Facebookin pääasiallinen liiketoiminnan ja samalla myös tiedonkeruun tavoite 

on datan kerääminen kohdennettua mainontaa varten. Verkkomainonta on mainonnan osa-

alue, jonka merkitys on kasvanut teknologian kehittymisen myötä. Kuvassa 1 on esitetty 

IAB:n (Interactive Advertising Bureau) selvityksen mukainen mainostulojen vertailu 

kolmena perättäisenä vuotena. Vuonna 2019 mainostuotot kokivat 17,2 %:n kasvun 

edelliseen vuoteen verrattuna ja vuonna 2020 mainostuotot olivat lisääntyneet 12 % vuodesta 

2019. Kasvu on huomattavasti hitaampaa edellisiin vuosiin verrattuna, mutta syyksi IAB 

arvioi COVID-19-pandemian negatiivisen vaikutuksen mainostuksen budjetteihin. (Esteve, 

2017; Hassan and Hijazi, 2017) 

 

 

Kuva 1. Mainostuottojen kehitys vuosien 2018-2020 vuosineljänneksien aikana (“Internet 

advertising revenue report”, 2020). 
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Google ja Facebook ovat molemmat saaneet paljon kritiikkiä tiedonkeruusta ja 

henkilökohtaisen datan käsittelystä. Joitain suurimpia huolenaiheita ovat käyttäjän 

puutteellinen sitoumuksen vaatiminen henkilökohtaisen tiedon jakamiseen, riittämätön 

käyttäjätietojen ja datan hallinta, sekä uhka, että anonyymista tiedosta voidaan tietoa 

yhdistelemällä luoda henkilön yksilöivää tietoa (Esteve, 2017). Lainsääteisesti Facebook 

pyytää käyttäjiltään suostumuksen tiedonkeräykseen tietosuojaselosteen (engl. Privacy 

Policy) muodossa, mutta harvoin käyttäjä kiinnittää varsinaisesti huomiota 

tietosuojaselosteen sisältöön (Esteve, 2017). Vuonna 2007 toteutetun tutkimuksen mukaan 

73 % vastanneista ei ollut tietoisia, että Facebook jakaa käyttäjistä kerättyä tietoa 

markkinointikäyttöön muiden ulkoisten osapuolien saatavaksi (Pitkänen and Tuunainen, 

2012). 

 

Usein kerätty data ei sellaisenaan ole hyödyllistä ja suuri osa kerätystä datasta on metadataa. 

Metadata on dataa toisesta datasta (Schneier, 2015). Käytännössä metadata voi siis olla 

tiedonkäsittelyn tuloksena tuotettua tietoa, kuten kuviin ja viesteihin liitettyä tietoa, jonka 

tarkoituksena on helpottaa ja mahdollistaa muita operaatioita (Hassan and Hijazi, 2017; 

Schneier, 2015). Jos otat puhelimellasi kuvan, itse kuva on pääasiallista dataa ja kuvaan 

liitetyt tiedot, kuten päivämäärä ja aika, laitetiedot tai jopa paikannustiedot ovat kaikki 

metadataa (Schneier, 2015). Kerätty metadata ei usein vaikuta haitalliselta, sillä kerättyä 

dataa ei välttämättä voida suoraan yhdistää henkilöön merkityksellisesti. Henkilön 

ostoshistorian ja hakukoneissa käytettyjen parametrien perusteella voidaan kuitenkin 

päätellä kiinnostuksenkohteiden lisäksi vaikka henkilön ikä, sukupuoli, terveydellinen- ja 

taloudellinen tilanne (Schneier, 2015). Jos henkilöstä on saatavilla eri lähteistä kerättyä 

anonyymia dataa, niistä voidaan usein muodostaa henkilön yksilöivää dataa (Aviva de Groot 

and Bart van der Sloot, 2018). Kun henkilöistä kerätään mahdollisimman paljon tietoa big 

datan keinoin, jopa harmittomalta näyttävästä datasta voidaan tehdä merkityksellistä ja näin 

ollen myös haitallista käyttäjän yksityisyydelle. 

 

Teknologian ja etenkin tallennustilan halventuminen on vaikuttanut myös valtioiden omiin 

valvontaoperaatioihin. Halventuneiden hintojen ja laskentatehon kasvamisen myötä monet 

valtiot ovat muodostaneet omia massavalvontaa suorittavia organisaatioita, joiden 

tavoitteena on lähes kaiken saatavilla olevan tiedon tallentaminen (James, 2018). Globaalin 
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valvonnan moderni käsitys sai alkunsa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, kun 

Yhdysvallat aloitti yhteistyön Yhdistyneen Kuningaskunnan (engl. United Kingdom) kanssa 

jakaakseen valvonnan avulla kerättyä tietoa (Hassan and Hijazi, 2017; James, 2018). Ajan 

myötä yhteistyön tuloksena syntyi Five Eyes -organisaatio (FVEY), jonka muodostaa 

taulukossa 1 kuvatun viiden maan joukko. Tehostaakseen yhteistyötä ja tiedonkeräystä, 

FVEY rakensi kattavan vakoilua edistävän järjestelmän nimeltä Echelon, joka mahdollisti 

tavallisten ihmisten joukkovalvonnan hyödyntämällä useita eri väyliä tiedon keräämiseksi 

(Hassan and Hijazi, 2017; James, 2018). Echelonin merkittävyyttä korosti sen kyky vakoilla 

lähes kaikkia televiestinnän muotoja (Piodi and Mombelli, 2014). Euroopan parlamentin 

selvityksen mukaan Echelon pystyi kaapata tietoa esimerkiksi satelliitti-, sähköposti- ja 

puhelinviestinnästä (James, 2018; Piodi and Mombelli, 2014). Lisäksi organisaation alaisiin 

tietokantoihin tallennetaan metadataa, kuten evästetietoja, paikannustietoja ja IP-osoitteita 

(Parsons, 2015). 

 

Taulukko 1. Globaalit massavalvonnan organisaatiot. 

 

Maailmanlaajuisten valvonnan projektien lisäksi valtiot ylläpitävät monia tiedonkeräyksen 

operaatioita, joiden keräämää tietoa voidaan jakaa edelleen muiden maiden kanssa. 

XKeyscore on NSA:n ylläpitämä projekti, jonka tarkoituksena on kerätä tietoa internet-

kommunikaatioista. XKeyscore-tietokanta sisältää tietoa monista eri internet-lähteistä, kuten 

sähköpostien sisällöt kokonaisuudessaan, sosiaalisen median keskustelut, videoita, kuvia, 

sekä metadataa, kuten sähköpostiosoitteet ja IP-osoitteet. Tietokanta mahdollistaa 

henkilöiden reaaliaikaisen valvonnan, kun henkilöstä tunnetaan jotain yksilöllistävää tietoa, 

kuten nimi tai sähköpostiosoite. (James, 2018; Schneier, 2015) 

Organisaatio Jäsenmaat  

5 Eyes 

 

Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, 

Kanada, Australia, Uusi-Seelanti  

9 Eyes 5 Eyes maat, Tanska, Ranska, Alankomaat, 

Norja 

14 Eyes 9 Eyes maat, Saksa, Belgia, Italia, Espanja, 

Ruotsi 
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3.3 Yksityisyyden tulevaisuus 

Yksityisyyden ja digijalanjäljen tulevaisuudennäkymät ovat läheisesti yhteydessä 

teknologian kehitykseen. Teknologian kehittyessä lainsäädännön on pystyttävä säätelemään 

teknologian tiedonkäsittelystä tasolla, joka auttaa yksityishenkilöä suojelemaan 

henkilötietojaan ja säilyttämään itselleen sopivan yksityisyyden tason. Tiedonkeruuseen 

erikoistuvien sosiaalisen median yritysten jatkaessa kasvuaan, emme voi luottaa yritysten 

säätelevän omaa tiedonkeräystään, vaan lainsäädännön on pystyttävä rajoittamaan yritysten 

toimintaa. Lainsäädännön on esimerkiksi pystyttävä säätämään siitä, kuinka kauan tietyn 

tyyppistä tietoa on sallittua säilyttää yritysten tietokannoissa ja siitä, millä tavoin tietoa 

voidaan hyödyntää eri käyttötarkoituksissa (Hassan and Hijazi, 2017). Sosiaalisen median 

palvelut vaikuttavat käyttäjän yksityisyyteen myös epäsuorasti kannustamalla käyttäjiä 

jakamaan tietoa itsestään, joita he eivät normaalisti jakaisi julkisesti (van den Hoven et al., 

2020). Seuraavaksi käsitellään joitain mahdollisia tulevaisuudennäkymiä yksityisyyden 

osalta. 

 

Kryptografialla tarkoitetaan tutkimusta tiedon salaukseen liittyvistä matemaattisista 

tekniikoista, joiden tarkoituksena on salata tietoa epämieluisilta osapuolilta (Menezes et al., 

2018). Kryptografian salauksen tekniikat ovat olennaisia jokaisessa tiedon tallentamiseen 

kykenevässä IT-järjestelmässä ja kryptografiaa käytetään esimerkiksi selaimen 

kommunikaation salaamisessa HTTPS-yhteyttä hyödyntäen (van den Hoven et al., 2020). 

Kryptografian kehitys on olennaista yksityisyyden tulevaisuuden kannalta, sillä 

tietomurtoihin käytettyjen tekniikkojen kehittyessä ja laskentatehon kasvaessa kryptografian 

algoritmien murtaminen käy yhä helpommaksi (Hassan and Hijazi, 2017).  

 

Yksi kryptografian tulevaisuuden mahdollisuuksista on kvanttisalauksen hyödyntäminen. 

Kvanttisalauksen keinoin tiedonvälitykseen osallistuvien osapuolien kommunikaatio 

voidaan pitää salaisena tunnistamalla mahdolliset tiedonkaappausyritykset ja keskeyttämällä 

tiedonvälitys ennen vuodon tapahtumista. Osana kvanttisalausta käyttäjät vaihtavat 

keskenään salausavaimia quantum key distribution (QKD) -prosessia hyödyntäen, jonka 

tuloksena käyttäjät saavat haltuunsa tiedon purkamiseen käytettävän avainparin. 

Kvanttisalauksen ominaisuuksien vuoksi yritykset tunnistaa salausavain voidaan havaita ja 

avaimen käyttö voidaan keskeyttää ajoissa. Kvanttisalaukseen liittyy kuitenkin haasteita, 
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jotka on ratkaistava ennen salaustekniikan varsinaista käyttöönottoa. Kvanttiteknologia 

mahdollistaa myös perinteisten salaukseen käytettyjen algoritmien purkamisen ja uusien 

hyökkäysmuotojen syntymisen, jotka voivat hidastaa kvanttisalauksen käyttöönottoa. 

Lisäksi yksi haasteista on kvanttiteknologian käyttöönotto perinteisen infrastruktuuriin 

rinnalla. (Hassan and Hijazi, 2017; Pirandola et al., 2020) 

 

Uusi teknologia houkuttelee käyttäjiä tarjoamalla monia elämää helpottavia 

toiminnallisuuksia. Tulevaisuudessa teknologian, kuten aivokäyttöliittymien mukana tulee 

kaikkien sen tarjoamien hyötyjen lisäksi myös yksityisyyttä uhkaavia huolenaiheita, kuten 

omien ajatuksien vuotaminen muille osapuolille tai käyttäjään kohdistuva vaikuttaminen 

suoraan aivokäyttöliittymän kautta (van den Hoven et al., 2020). IoT-laitteiden suosio on 

kasvanut jatkuvasti ja etenkin päälle puettavat biometrista dataa seuraavat laitteet lähettävät 

arkaluontoista henkilön terveyteen liittyvää dataa internetin välityksellä (Hassan and Hijazi, 

2017). Yksityisyyden kannalta tämä on huolestuttavaa, sillä tavallinen käyttäjä harvoin 

ajattelee teknologian seurauksia omalle yksityisyydelleen. 

 

Evästeitä käytetään tyypillisesti mainosten kohdentamiseen, mutta ne myös mahdollistavat 

käyttäjän verkkokäyttäytymisen valvonnan, samalla loukaten käyttäjän yksityisyyttä 

liiketoiminnan nimissä.  Monet selaimet, kuten Firefox ja Safari ovat jo pitkään estäneet 

kolmannen osapuolen evästeitä (Bump, 2021). Vuoden 2020 alkupuolella myös Google 

ilmoitti osallistuvansa yksityisyyttä uhkaavien kolmannen osapuolen evästeiden estämiseen 

vuoden 2022 loppuun mennessä tarjoamalla vaihtoehtoisen tavan mainosten 

kohdentamiseen loukkaamatta yksilön yksityisyyttä (Bump, 2021; Temkin, 2021). 

Lähitulevaisuudessa voimme siis nähdä jonkinlaisia muutoksia myös evästeiden toiminnan 

rajoituksiin ja hallintaan liittyen. 

 

Tulevaisuuden yksityisyyden uhkakuviin liittyy siis monia eri uhkakuvia ja henkilön 

yksityisyyden säilyminen on riippuvainen siitä, kuinka hyvin lainsäädäntö pystyy 

säätelemään henkilökohtaisen datan käyttötarkoituksista ja datan siirrosta eri osapuolien 

välillä. Myös teknologian kehittyessä uusi teknologia tuo mukanaan uusia haavoittuvuuksia. 

Lainsäädännön on valvottava uuden teknologian suojauksen tason toteutumista, jotta 

mahdollisten tietovuotojen vaikutukset voidaan minimoida. 
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4 KURSSIMATERIAALIN TOTEUTUS JA ARVIOINTI 

Tämän osion tarkoituksena on esitellä tuotetun kurssimateriaalin rakenne ja perustella sen 

sisällön aihevalinnat. Lisäksi esitetään kurssimateriaalin asiantuntija-arvioinnin tulokset ja 

arvioidaan saatuja tuloksia lyhyesti. Kappaleessa 4.1 käsitellään kurssimateriaalin 

rakennetta ja esitetään perustelut aiheiden valinnalle ja rajaukselle. Kappaleen 4.2 

tarkoituksena on esittää kurssimateriaalin arvioinnin keinot ja tarkastella asiantuntija-

arvioinnin perusteella kerättyä dataa. 

 

4.1 Kurssimateriaalin rakenne ja aiheet 

Yksityisyys aihealueena on niin laaja, että vaikka kurssimateriaalin sisältö rajoitetaan 

koskemaan vain internet-yksityisyyttä ja digijalanjälkeä, mahdollisia ajankohtaisia ja 

tärkeitä aiheita on silti lukuisia. Tämän seurauksena kurssimateriaali jaettiin kahteen 

pääasialliseen aiheeseen tukevan kirjallisuuden perusteella: Johdanto yksityisyyteen ja 

valvonnan keinot. Johdanto sisältää esittelyn aiheeseen selittämällä keskeisiä käsitteitä, 

yksityisyyden merkitystä nykyaikana, sekä esittelee lukijalle eri tahoja, jotka hyötyvät 

käyttäjästä kerätystä tiedosta. Sisältö tukeutuu vahvasti yksityisyyden historiaan, mutta 

pyrkii suosimaan ajankohtaisempia aiheita. Johdannon jälkeen lukijalle annetaan tietoa eri 

keinoista, joiden avulla tietoa kerätään ja ehdotetaan ratkaisuja henkilön yksityisyyden 

suojaamiseksi. Kurssimateriaalin sisältö ja tarkempi rakenne on saatavilla liitteessä LIITE 1.  

Oppimateriaali 

 

Kurssimateriaalin tarkoituksena on esittää yksityisyyden teemat mahdollisimman 

yksinkertaisesti, jonka vuoksi havainnollistavia esimerkkejä on käytetty mahdollisimman 

paljon. Aikarajoitteiden ja materiaalin pituuden vuoksi esimerkit keskittyivät Windows-

käyttöjärjestelmään ja suosituimpiin verkkoselaimiin. Käyttöjärjestelmien suosio vaihtelee 

alustasta riippuen. Pöytätietokoneiden käyttöjärjestelmien suosion jakauma eroaa valtavasti 

mobiilialustoista. Pöytätietokoneilla Windows on jo pidempään ylläpitänyt noin 80 %:n 

markkinaosuutta, kun taas mobiilialustoilla suosituin käyttöjärjestelmä on Android, jonka 

markkinaosuus vuonna 2020 on saavuttanut parhaimmillaan noin 75 %:n osuuden 

(“Operating System Market Share Worldwide”, 2020). Windows-käyttöjärjestelmistä 

käsiteltäväksi valittiin Windows 10. Aikaisempia Microsoftin käyttöjärjestelmiä ei 
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huomioida, sillä niiden tuki on lakkautettu Microsoftin toimesta, joka tekee yksityisyyden 

hallinnasta haastavaa (“Product and Services Lifecycle Information”, 2021). 

 

Myös verkkoselainten suosio vaihtelee hieman alustasta riippuen. Statcounterin (2020) 

keräämän datan mukaan Google Chrome on jo pitkään ylläpitänyt asemaansa käytetyimpänä 

verkkoselaimena sekä pöytätietokoneilla että mobiililaitteilla. Vuonna 2020 Chromen 

markkinaosuus ylläpiti noin 65 %:n osuuden kaikista verkkoselaimista. Pöytätietokoneilla 

myös Mozillan Firefox ja Applen Safari verkkoselaimet ovat saavuttaneet noin 9 %:n 

markkinaosuuden, mutta näistä Safari on nauttinut suosiosta lähinnä macOS ja iOS 

alustoilla, minkä vuoksi toiseksi käsiteltäväksi verkkoselaimeksi valittiin Firefox (Bott, 

2016). 

 

4.2 Kurssimateriaalin arviointi 

Kurssille ”Henkilökohtainen tietoturva osa 2” tuotettu materiaali sisältää 35 varsinaista 

tekstisivua, jotka yhdessä muodostavat yhden kurssin moduuleista. Materiaalin arvioinnin 

tarkoituksena oli vastata seuraaviin kappaleessa 1.2 esitettyihin tutkimuskysymyksiin: 

2) Miten digijalanjälkeä voidaan vähentää? 

3) Miten yksityisyyden ja digijalanjäljen vähentämisen voi esittää aiheena joukolle, 

joka ei ole perehtynyt aiheeseen? 

Kurssimateriaalin arvioinnin tarkoituksena oli siis selvittää kuinka hyvin annetut esimerkit 

hyödyttävät lukijaa ja kuinka ymmärrettävää materiaali on keskivertolukijalle. 

 

Kurssimateriaalin asiantuntija-arviointi toteutettiin kyselyn muodossa. Liitessä 2 esitetty 

kysely alkaa lyhyellä esittelyllä, jonka tarkoituksena on ilmaista käyttäjälle tiedonkeräyksen 

tarkoitus ja ohjeistaa käyttäjää kyselyn suorittamisessa. Kysely jaottuu karkeasti kahteen eri 

osioon, jotka toistuvat jokaisen käsiteltävän kappaleen arvioinnin kohdalla. Ensimmäinen 

osa sisältää väittämät ja toinen osa avoimen palautteen kappaleeseen liittyen. Ensimmäisessä 

osassa jokaisen pääkappaleen sisältöä arvioitiin erikseen väittämillä, joita käyttäjän 

pyydettiin arvioivan Likert-asteikon avulla. Vastausasteikon arvot määritettiin seuraavasti: 

1. Täysin eri mieltä 

2. Jokseenkin eri mieltä 
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3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin samaa mieltä 

5. Täysin samaa mieltä 

 

Väittämät valittiin sitä koskevan kappaleen sisällön perusteella, keskittyen materiaalin 

ymmärrettävyyteen sekä johdonmukaisuuteen. Kuvassa 2 nähtävien johdannon väittämien 

tarkoituksena oli saada palautetta etenkin siitä, miten hyvin kappale suorittaa roolinsa 

johdantona aiheeseen ja kuinka olennaiseksi käsitelty materiaali koettiin. 

 

 

Kuva 2. Kurssimateriaalin arviointi, Johdanto. 

 

Johdantoa seuraavissa kappaleissa käsiteltiin etenkin erilaisia internet-yksityisyyden uhkia, 

jonka vuoksi näitä kappaleita koskevat kyselyn väittämät keskittyivät yleisen kappaleen 

sisällön ymmärrettävyyden ja johdonmukaisuuden lisäksi myös käytettyjen esimerkkien 

ymmärrettävyyteen, kuten nähdään kuvassa 3. 
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Kuva 3. Kurssimateriaalin arviointi, Valvonnan tekniikat. 

 

Kysely toteutettiin Webropol-palvelun avulla, joka mahdollisti kyselyn ulkoasun 

räätälöinnin riittävällä tasolla sekä vastausten helpon keräämisen ja analysoinnin ilman 

muita työkaluja. Kysely jaettiin julkisen nettilinkin avulla, joka lähetettiin viidelle henkilölle 

ja vastauksia vastaanotettiin yhteensä neljä kappaletta. Jokaiselta vastaajalta vaadittiin 

aikaisempaa asiantuntemusta tietotekniikan aihealueilta, mutta yksityisyyteen liittyvä 

tietämys saattoi vaihdella. Pääasiallisena tarkoituksena asiantuntija-arvioinnilla oli selvittää, 

kuinka onnistuneesti yksityisyyden teemat valittiin koskemaan kurssimoduulia ja kuinka 

hyvin materiaali pystyy selittämään nämä teemat lukijalle hänen taustastaan riippumatta. 

 

Kurssimateriaalin arviointi vaatii kurssimateriaalin läpikäyntiä, jonka vuoksi kyselyssä kului 

vastaajalta keskimäärin 79 minuuttia ja 30 sekuntia. Lyhyin vastausaika oli 27 minuuttia ja 

8 sekuntia, kun taas pisin vastausaika oli yhteensä 101 minuuttia ja 4 sekuntia. Kuvassa 4 on 

nähtävissä Webropol-palvelun raportoinnin vastausten keskiarvo koskien kurssimateriaalin 

johdannon sisältöä. Johdannon palautteen mukaan sisältö koettiin helposti ymmärrettäväksi 

ja olennaiseksi aiheen kannalta. Suurin osa avoimesta palautteesta käsitteli kappaleen 

muotoilua ja johdonmukaisuutta. Kuvissa 5–9 esitetään kappaleen ”Miten meitä valvotaan” 

alle kuuluvien aihealueiden arviointi. Osa kappaleista koettiin vaikeaksi arvioida annettujen 

väittämien mukaisesti, koska kappaleen pituudet vaihtelivat suuresti käsiteltävän aiheen 

mukaisesti. 
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Kuva 4. Johdannon arviointi (Webropol). 

 

 

Kuva 5. “Online valvonnan merkitys”-kappaleen arviointi (Webropol). 
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Kuva 6. “Erilaiset valvonnan tekniikat”-kappaleen arviointi (Webropol). 

 

 

Kuva 7. “Online valvonnan haitat”-kappaleen arviointi (Webropol). 
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Kuva 8. “Tiedonkeruu liiketoimintana”-kappaleen arviointi (Webropol). 

 

 

Kuva 9. “Yhteyden salaaminen ja digitaalisen jalanjäljen vähentäminen”-kappaleen 

arviointi (Webropol). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Työn osana käsittelimme yksityisyyttä kirjallisuuskatsauksen muodossa, minkä 

pääasiallisena tarkoituksena oli luoda kirjallinen pohja tuotettavalle kurssimateriaalille. 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta pääasiallisiksi aiheiksi nousivat yksityisyyden historia ja 

lainsäädäntö. Yksityisyyden uhkia käsittelevistä aiheista yleisimmät käsittelivät suuria 

yrityksiä, kuten Facebookia, Googlea ja niiden yksityisyyttä uhkaavaa toimintaa. Näiden 

aihealueiden suosiota voidaan selittää osittain sosiaalisen median vaikutuksen kasvulla, 

tiedonkeruun liiketoiminnan kannattavuudella ja aiheen merkityksellisyydellä keskiverrolle 

ihmiselle. Näiden lisäksi muita suuria nykyajan teemoja ovat muun muassa IoT, sosiaalisen 

median vaikutus käyttäytymiseen, sekä useat yksityisyyteen liittyvät web-teknologiat, kuten 

evästeet ja niiden tulevaisuudennäkymät. Suosituimpien aihealueiden ja kurssimateriaalin 

pituuden rajoitteiden vuoksi kurssimateriaali jaettiin kahteen pääasialliseen osioon; 

Ensimmäinen osio, jonka tarkoituksena on esitellä yksityisyyden keskeiset käsitteet sekä 

lyhyt historia ja toinen osio, joka havainnollistaa erilaisia yksityisyyden uhkia ja tarjoaa 

ratkaisuja yksityisyyden suojaamiseksi. 

 

Kurssimateriaalin asiantuntija-arvioinnin avulla kerätyn palautteen pohjalta voidaan 

päätellä, että toteutettu kurssimateriaali koettiin olennaiseksi ja helposti ymmärrettäväksi. 

Aihealueen laajuuden vuoksi osaan kappaleista kuitenkin kaivattiin lisää havainnollistavia 

esimerkkejä. Etenkin internet-yksityisyyteen liittyvät esimerkit vaihtelevat suuresti käytetyn 

verkkoselaimen mukaan, jonka vuoksi osa käyttäjistä voi kokea käytetyt esimerkit 

epäolennaisiksi. Haasteena on kurssimateriaalin sisällön pitäminen olennaisena myös siksi 

että, teknologian ja lainsäädännön kehittyessä myös kurssimateriaalia tulisi päivittää 

vastaamaan näiden muutosten luomiin uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Kurssimoduulin mitoitus lisäsi haasteita sisällön toteutukseen liittyen. Kuten tämän työn 

aikana esitettiin, yksityisyyden merkitys on muuttunut valtavasti viime vuosikymmenien 

aikana. Nykyään yksityisyys käsittää niin valtavan määrän teemoja, että pelkästään internet-

yksityisyyden aihealueiden priorisointi kurssimateriaalia varten osoittautui haastavaksi. 

Tämän vuoksi aihealueita pyrittiin kartoittamaan kirjallisuuden avulla ja lopulta ainoaksi 

järkeväksi ratkaisuksi päädyttiin rajaamaan internet-yksityisyys käsittelemään Windows 10 

-käyttöjärjestelmää ja sen suosituimpia verkkoselaimia. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Keskeiset käsitteet 

Yksityisyydellä on jokaiselle hieman eri merkitys. Useimmiten yksityisyyttä voidaan 

esimerkiksi kuvata eräänlaiseksi tilaksi, jossa henkilö on vapaa ulkopuoliselta huomiolta 

(Aviva de Groot and Bart van der Sloot, 2018). Toisen tulkinnan mukaisesti yksityisyydellä 

internetissä voidaan tarkoittaa sitä, että kaiken verkossa tapahtuvan kommunikaation tulee 

olla salaista ja henkilön on pystyttävä luottamaan, että kukaan kolmannen osapuolen toimija 

ei pääse osalliseksi tapahtuvaan kommunikaatioon (Hassan and Hijazi, 2017). Kolmannella 

osapuolella tässä tapauksessa viitataan esimerkiksi johonkin muuhun ulkopuoliseen 

toimijaan, kuin itse vierailtava verkkosivu. Tilanteesta ja henkilöstä riippuen yksityisyys saa 

siis hieman erilaisen tulkinnan. Sinulla voi olla oma käsityksesi yksityisyydestä, mutta meitä 

koskevat yksityisyyden uhat ovat todelliset ja koskevat meitä jokaista. Kun vierailet 

verkkosivulla, sinusta kerätään monenlaista tietoa tietämättäsi. Verkkosivut keräävät tietoa 

vierailukerroistasi, painamistasi linkeistä tai videoista, tekemistä hauista ja oikeastaan 

kaikesta minkä kanssa olet vuorovaikutuksessa. Kaikkea tätä koottua tietoa sinusta, jota 

verkkosivu kerää, kutsutaan digitaaliseksi jalanjäljeksi. (Hassan and Hijazi, 2017) 

 

1.2 Miten meitä vakoillaan 

Aluksi on hyvä käydä läpi muutamia esimerkkejä siitä, miten meitä vakoillaan sekä 

maailmanlaajuisesti, että kotimaassakin. 

1.3 Maailmanlaajuinen valvonta 

Meitä vakoillaan monin eri tavoin. Tämä osuus käsittelee pääasiassa sinuun internetin kautta 

kohdistuvaa vakoilua, mutta tietoa on saatavilla internetin lisäksi monesta eri lähteestä. 

Vakoilua perusteellaan tyypillisesti väittämällä, että valvonnalla pyritään vähentämään 

turvallisuuteen liittyviä uhkia ja suojelemaan kansalaisia. Nykyään tietoa kerätään suurissa 

määrin ja tiedon käyttötarkoituksia on vaikea kartoittaa, varsinkin kun vakoilua suorittavat 

hyvin voimakkaat maailmanlaajuiset järjestöt. Järjestöt ovat tyypillisesti valtioiden 

valtuuttamia ja tukemia, jonka vuoksi käytettävissä olevat resurssit ovat myös valtavat ja 

mahdollistavat tiedon keräyksen lähes rajatta. 
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1.4 Globaalit järjestöt 

1.4.1 Five Eyes 

1950 luvulla Yhdysvallat ja Yhdistynyt kungingaskunta (engl. United Kingdom) aloittivat 

yhteistyön jakaakseen valvonnan seurauksena kerättyä tietoa keskenään. Aloitteeseen 

kuitenkin liittyi ajan myötä muita maita ja nykyään se käsittääkin edellä mainittujen maiden 

lisäksi myös Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin. Five eyes:in toimintaa tukee valtava 

maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä nimeltä Echelon, joka sisältää jäsenmaiden 

luoman verkoston ja siihen liittyvät järjestelmät, kuten satelliitit ja tietoliikenteen 

seuraukseen luodut erilaiset järjestelmät. Järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa 

ihmisten tiedon kerääminen mahdollisimman monesta eri lähteestä. 

 

1.4.2 Nine Eyes 

Nine Eyes sisältää kaikki viisi edellä mainittua valtiota, mutta lisänä on neljä uutta 

jäsenvaltiota: Tanska, Ranska, Alankomaat ja Norja. Järjestön toiminta vastaa edellä 

mainittua Five Eyes liittoumaa, mutta tietoa liikkuu useamman jäsenmaan välillä. 

 

1.4.3 Fourteen Eyes 

Saman kaavan mukaisesti Fourteen Eyes sisältää kaikki Nine Eyes:iin kuuluvat jäsenmaat 

ja lisäksi viisi uutta jäsentä: Saksa, Belgia, Italia, Espanja ja Ruotsi. Nämä järjestöt keräävät 

tietoa esimerkiksi puhelimien ja muiden laitteiden geolokaation avulla, sekä julkisiin 

paikkoihin asennettujen kameroiden avulla. Tässä osiossa keskitytään kuitenkin internetin 

kautta meihin kohdistuvaan vakoiluun ja sen ehkäisemisen keinoihin, joten internetin 

ulkopuolisia vakoilun keinoja ei tämän syvällisemmin käsitellä. 

(“5 Eyes, 9 Eyes, & 14 Eyes Countries – What You NEED to Know”, 2021) 

 

Valvontaa toteutetaan myös metadatan avulla. Yksi puolustuksista datan käytön hyväksi 

onkin väite, että kerätty data ei sisällä yksilöllistä tietoa, vaan data on vain metadataa, jota 

ei sellaisenaan voida yhdistää henkilöön. Metadataa käsitellään myöhemmissä kappaleissa 

syvällisemmin, mutta tässä vaiheessa on hyvä tietää mitä metadatalla tarkoitetaan. 

Metadataa voidaan kuvailla eräänlaisena datana toisesta datasta. Kun soitat toiselle 

henkilölle, puheluun voidaan liittää monenlaista tietoa, kuten puhelun kesto tai puhelun 

toinen osapuoli. Puheluun liitetty toissijainen data on tässä tapauksessa metadataa ja puhelun 
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sisältö itsessään varsinaista dataa. Samoin esimerkiksi ottamiisi kuviin voi olla yhdistetty 

tietoja laitteesta, jolla kuva otettiin, tai jopa paikannustietoja, kuten sijaintisi kuvan 

ottamishetkellä. (Hassan and Hijazi, 2017) 

1.5 Valvonta kotimaassa 

Euroopan Union jäsenmaissa tiedonkeruuta rajoittaa vuonna 2018 voimaan tullut 

lainsäädäntö: General Data Protection Regulation, tai lyhyemmin GDPR. GDPR säätää 

tiedonkeruusta ja sen käsittelystä, kun se kohdistuu EU jäsenmaihin. GDPR suojelee 

henkilökohtaisen datan käyttöä säätelemällä tavoista, miten henkilötietoja tulee käsitellä ja 

kuinka kauan tietoa saa säilyttää tietokannassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

verkkosivut joutuvat lain nojalla pyytämään käyttäjältä oikeuden käyttäjän valvontaan. 

Huomattavaa on, että henkilötietoja voidaan kuitenkin anonymisoida, jonka jälkeen tiedon 

käsittely ja jakaminen on vapaampaa. Henkilötiedoiksi luetaan muun muassa: 

• Etu- ja sukunimi 

• Kotiosoite 

• Sähköpostiosoitteet 

• Henkilökortin numero 

• Auton rekisterinumero 

• Paikannustiedot, esim. puhelimen keräämä GPS data 

• IP-osoite 

• Sairaanhoidon data sinusta 

GDPR:n turvin jokaisella on oikeus päästä käsiksi itsestään kerättyyn tietoon, johon voi 

myös pyytää muutoksia tietojen ollessa väärät tai puutteelliset. Kerätyn tiedon poistoa voi 

myös hakea perusteiden täyttyessä. Tarkempaa tietoa aiheesta ja lista poiston perusteista on 

saatavilla GDPR artikkeleista 15 ja 17 (Jakso 2, artikla 15 ja jakso 3, artikla 17). 

(“Henkilötietojen käsittely”, 2020; “Mikä on henkilötieto?”, 2020; “What is GDPR, the 

EU’s new data protection law?”, 2018; Kröger et al., 2020) 

 

Kotimaassa valvontaa suorittaa suojelupoliisi. Suojeluspoliisin tehtäviin kuuluu myös 

vastatiedustelu, jonka tarkoituksena on torjua vieraiden valtioiden laitonta tiedustelua 

(“Vastatiedustelu torjuu laitonta tiedustelua”, 2020). Sivuillaan suojeluspoliisi listaa 

käyttämiänsä tiedustelumenetelmiä. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI#d1e2572-1-1
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Taulukko 10: Suojeluspoliisin lista lainmukaisista tiedustelumenetelmistä. Tarkemmat 

kuvaukset osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110872. 

(“Tiedonhankinta”, 2020) 

 

Vaikka lainsäädännössä on perusteltu tiedustelumenetelmien käyttö tarkoin, on syytä silti 

pitää mielessä, että lainsäädäntöä ei välttämättä noudateta yhtä tarkkaan, kuin olisi syytä. 

Esimerkkinä tästä toimii Edward Snowdenin paljastamat asiakirjat NSA:n (National 

Security Agency) toiminnasta, minkä mukaan tiedonkeruu organisaatiot tulkitsevat lakia 

omalla tavallaan ja saattavat kiertää lainsäädäntöä esimerkiksi tekemällä yhteistyötä muiden 

maiden kanssa. Vuodettujen NSA asiakirjojen ansiosta tiedämme myös tapauksista, joissa 

Yhdysvaltojen hallinto on vaatinut suuria palveluntarjoajia joko suoraan luovuttamaan 

käyttäjätietoja tai jättämään palveluun eräänlaisen takaoven, joka mahdollistaa vakoilun. 

Ideaalisessa maailmassa valtioiden ei pitäisi pystyä pakottamaan palveluntarjoajaa 

luovuttamaan käyttäjiensä tietoja, mutta valitettavan useassa valtiossa tiedustelupalveluiden 

auktoriteetti mahdollistaa esimerkiksi palveluntarjoajien taloudellisen painostamisen. 

(Schneier, 2015) 

 

Muuta: Voit halutessasi lukea oheisen lyhyen artikkelin suojeluspoliisin toiminnasta.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110872
https://yle.fi/uutiset/3-9572218
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1.6 Tahot, jotka haluavat datasi 

1.6.1 Verkkomainostajat 

Verkkomainonta on internetin käytön yleistymisestä asti ollut valtavan suosittu 

markkinoinnin keino. Interactive Advertising Bureaun (IAB) julkaiseman raportin mukaan 

vuonna 2019 mainokset tuottivat maailmanlaajuisesti yhteensä 124.6 miljardia dollaria, jopa 

15.9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vastaavanlainen kasvu verkkomainonnassa on 

ollut tyypillistä jo usean vuoden ajan. Millä tahansa sivulla vierailetkin, et voi välttyä 

mainoksilta ilman mainoksenesto-ohjelmia tai yksityisyyden suojelemiseen kehitettyjä 

selaimen lisäosia. Verkkomainokset ovat hyvä tapa yrityksille mainostaa tuotteitaan 

maailmanlaajuisesti suurelle yleisölle ja itse verkkosivun ylläpitäjä saa mainoksista 

rahallista vastinetta. 

  

Minkä vuoksi verkkomainontaan erikoistuvat yritykset siis haluavat datasi? 

Verkkomainostajat haluavat kohdistaa mainoksensa suoraan ihmisille, jotka entuudestaan 

ovat todennäköisesti kiinnostuneita heidän tuotteistaan. Tämä on mahdollista yksilöllisesti 

räätälöityjen ja sinulle suunnattujen mainosten avulla. Facebook esimerkiksi tarjoaa 

mainostajille mahdollisuuden valita kohderyhmänsä, jolle mainoksia pääasiallisesti 

näytetään. Facebook liittää henkilön eri kohderyhmiin monien saatavilla olevien tietojen 

perusteella, kuten profiilitietojen tai lisättyjen kavereiden kiinnostusten perusteella. 

(“Facebook-mainonnan kohdennusvaihtoehdot”, 2020; “Internet advertising revenue 

report”, 2020; Hassan and Hijazi, 2017) 

 

1.6.2 Tiedustelupalvelut 

Kuten aiemmin jo lyhyesti mainittiin, erilaiset valtioiden sisäiset ja maailmanlaajuiset 

tiedustelupalvelut keräävät monenlaista tietoa jopa sinusta. Olet saattanut kuulla vanhasta 

sanonnasta: ”If you have nothing to hide, then you have nothing to fear.” Merkitykseltään 

tämä sanonta väittää, että sinulla ei pitäisi olla mitään pelättävää, jos et koe tehneesi mitään 

väärää. Ajatuksena tämä voi kuitenkin olla vaarallinen, sillä jokaisella on halu hallita omaa 

elämäänsä. Mitä tapahtuu, jos tietoon pääsee käsiksi ei-toivottu osapuoli? (Hassan and 

Hijazi, 2017; Schneier, 2015) 
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1.6.3 Internet-palveluntarjoajat 

Internet-palveluntarjoaja pystyy tarkkailla internet-selailuasi ja saa vähintään tiedot 

vierailluista verkkosivuista, ja siitä kuinka kauan olet viipynyt kyseisellä sivulla. Jos yhteys 

ei ole salattu, pääsee palveluntarjoaja käsiksi oikeastaan kaikkeen tietoon, joka kulkee 

palveluntarjoajan ja sinun välilläsi. Näihin tietoihin kuuluu käytetyt käyttäjätunnukset ja 

salasanat. Yksityishenkilöllä on kuitenkin keinoja salata internet-selailunsa 

palveluntarjoajalta. Näitä keinoja käsitellään myöhemmin kurssin materiaalissa. (“Is your 

ISP selling your data?”, 2019) 

 

Muuta: artikkeli aiheesta. 

 

1.6.4 Mustahattu hakkerit  

Mustahattu hakkerit voivat tavoitella tietojasi monesta eri syystä. Motivaatioksi voi riittää 

vain huvin ja jännityksen tavoittelu, mutta usein tarkoituksena on rahallisen hyödyn 

saaminen tai eräänlaisen jalansijan saavuttaminen, minkä avulla kaapattuja järjestelmiä 

voidaan hyödyntää tulevissa hyökkäyksissä. Esimerkiksi vuoden 2020 lokakuussa tuli ilmi, 

että psykoterapiakeskus Vastaamo on ollut tietomurron kohteena, jonka seurauksena usean 

potilaan tiedot on vuodettu. Itse tietovuoto on kuitenkin tapahtunut huomattavasti 

aikaisemmin. Vuodettu tieto sisälsi hyvin arkaluontoista tietoa potilaista, kuten potilaiden 

henkilötietoja ja potilaskertomuksia. Tässä tapauksessa tietomurron toteuttajana on toiminut 

mustahattu hakkeri, jonka toiminnan mahdollisti Vastaamon kehno tietoturvan taso. Tekijän 

motivaationa on myös toiminut rahallisen hyödyn saavuttaminen kiristämällä rahaa ensin 

Vastaamolta ja myöhemmin myös suoraan potilailta, jotka ovat olleet tietomurron kohteena. 

(Hassan and Hijazi, 2017; Knowles, 2016; “Psykoterapiakeskus joutui tietomurron 

kohteeksi – potilastiedot varastettiin”, 2020) 

 

 

Mustahattu hakkeriksi (engl. Black Hat Hacker) kutsutaan henkilöä, joka aiheuttaa 

laittomasti haittaa hupia tai rahallista hyötyä tavoitellen. Valkohattu hakkerit sen sijaan 

ovat henkilöitä, jotka käyttävät asiantuntemustaan laillisesti, esimerkiksi paljastamaan 

rikollista toimintaa tai auttamaan kehittämään yritysten tietoturvaa. 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nain-helposti-palveluntarjoaja-voi-vakoilla-alykotia-tietaa-jopa-milloin-nukut/6554710
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1.6.5 Muut 

Myös muut tahot voivat olla kiinnostuneita sinuun liittyvistä tiedoista. Etenkin lähipiiriin 

kuuluvat ihmiset ja entiset tuttavat saattavat tietämättäsi käyttää sinusta saatavilla olevia 

tietoja omaksi hyödykseen. Tuleva työnantajasi voi olla kiinnostunut tietämään mitä olet 

puuhaillut sosiaalisen median sivustoilla. Sosiaalisessa mediassa lähetetyt viestit ja lisätyt 

kuvat voivat antaa sinusta hyvin erilaisen kuvan, kuin haluaisit muuten esittää 

työnantajallesi. Vakuutusyhtiöt ja pankit voivat myös käyttää sinusta saatavilla olevia tietoja 

selvittääkseen kannattaako sinulle myöntää vakuutusta tai lainaa. (Hassan and Hijazi, 2017)  
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2 MITEN MEITÄ VALVOTAAN 

2.1 Online valvonnan merkitys 

Internetissä sinua voidaan vakoilla monin eri keinoin ja valvontaa toteutetaan työkalujen 

avulla, joiden käyttötarkoituksena ei alun perin ollut tuottaa haittaa käyttäjälle, vaan parantaa 

käyttökokemusta. Kun vierailet verkkosivulla ja vaihdat kieltä, teemaa tai jotain muuta sivun 

asetusta, verkkosivu muistaa valinnan seuraavallakin käynnillä. Myös verkkokauppojen 

ostoskorit toimivat samalla periaatteella. Tieto ostoskorin sisällöstä tallennetaan muistiin, 

jotta tiedot eivät katoa käyttäjän poistuessa sivulta. Verkkosivut usein keräävät tietoa 

käyttäjiltä kehitystyötä varten. Tietoa voidaan esimerkiksi kerätä Googlen analytiikka 

palveluiden avulla, mutta valitettavasti tämän vuoksi Google voi käyttää kerättyä tietoa 

myös omiin tarkoituksiinsa. Muita valvonnasta koituvia haittoja käsitellään seuraavaksi 

esimerkkien avulla. (Hassan and Hijazi, 2017) 

2.2 Erilaiset valvonnan tekniikat 

2.2.1 Evästeet 

Vieraillessasi verkkosivulla laitteellesi saatetaan tallentaa tietoa evästeiden muodossa (engl. 

Cookie). Evästeet ovat pienikokoisia, yleensä salattuja tekstitiedostoja, minkä vuoksi vain 

evästeen luonut verkkosivu pystyy lukemaan evästeeseen tallennetut tiedot. Evästeet 

tallentavat monenlaista tietoa käyttäjästä ja käyttäjän laitteesta. Esimerkkejä tallennetusta 

datasta: 

• IP-osoite 

• Kellonaika 

• Käytetyt sivut 

• Selaimen tietoja 

• Verkko-osoite ja palvelin, jolta käyttäjä on saapunut 

Evästeet voidaan luokitella niiden ominaisuuksien ja käytetyn tekniikan perusteella eri 

ryhmiin, mutta evästeistä on olemassa 2 pääasiallista tyyppiä: istuntokohtaiset (engl. session 

cookie) ja pysyvät evästeet (engl. persistent cookie). Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat 

käyttäjän lopettaessa sen hetkisen istunnon ja pysyvät evästeet vanhenevat määritetyn 

aikarajoituksen mukaisesti. (“Luottamuksellinen viestintä”, 2021; “What are Website 

Cookies?”, 2021) 
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2.2.2 HTTP-evästeet 

HTTP-evästeeksi kutsutaan evästettä, jonka verkkosivu voi vieraillessa lähettää selaimelle 

tallennettavaksi. Verkkosivut voivat pyytää evästeestä tietoa toteuttaakseen edellä mainittuja 

toimintoja, kuten ostoskori, teemat, kieliasetukset ja analytiikka. (“Using HTTP cookies”, 

2021) 

 

Seuraavaksi käsitellään kaksi eri tapaa tarkastella ja poistaa evästeitä Chrome-selaimessa. 

  

Tapa 1 

Tarkastellaksesi evästeitä Chrome-selaimella: 

1. Avaa valikko selaimen oikeasta yläreunasta 

2. valitse Settings / Asetukset 

3. Privacy and security otsikon alla valitse Cookies and other site data / Evästeet ja 

muut sivuston tiedot. 

 

 

 

Kuva 1. Chromen yksityisyys asetukset. Kuvan esimerkissä kielenä englanti. 
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4. Tarkastellaksesi evästeitä tarkemmin valitse See all cookies and site data / Näytä 

kaikki evästeet ja sivuston tiedot. 

 

 

 

Kuva 2. Chromen eväste asetukset. 

5. Auennut lista näyttää verkkosivut, jotka ovat tallentaneet dataa jossain muodossa. 

Jos listattu verkkosivu on tallentanut tietoa evästeisiin, näkyy sen alla maininta 

evästeiden määrästä. 

 

 

Kuva 3. Aalef evästeet ja muu data. 

Kuvassa näkyy, että Aalef on tallentanut tietoa neljään eri evästeeseen. Jos haluat 

poistaa kaikki tallennetut tiedot voit painaa roskakori-painiketta. Tässä esimerkissä 

tarkastelemme keksien sisältöä tarkemmin. Aalef listaa seuraavat evästeet: 

 

 

Kuva 4. Tarkempi näkymä Aalefin tallentamasta tiedosta. 
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Evästeet sisältävät erilaista tietoa, jota on kerätty käyttäytymisesi ja laitteesi 

ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi language-eväste sisältää tiedot sivustolla 

käytetystä kielestä. 

Tapa 2 

1. Avaa Chromen kehittäjätyökalut painamalla ctrl + shift + I tai paina oikeaa hiiren 

painiketta ja valitse Inspect / Tarkista. 

2. Valitse avautuneen ruudun yläreunan valikosta Application. Avautuneen ruudun 

pitäisi näyttää jotakuinkin tältä: 

 

 

Kuva 5. Chromen kehittäjätyökalujen Application-näkymä. 

3. Laajenna Cookies-valikko painamalla nuolta vasemman reunan valikossa Cookies-

valinnan vierellä. 

4. Vasempaan laitaan aukeaa lista sivun käyttämistä evästeistä. Jos haluat tarkastella 

evästettä tarkemmin, valitse jokin evästeistä. 

 

 

Kuva 6. Evästeen ominaisuudet. 

Evästeillä on useita eri ominaisuuksia. Kuvassa esimerkki-evästeellä on seuraavat 

ominaisuudet, joihin voit halutessasi tutusta alla olevien selitysten avulla: 

• Name: Evästeen nimi. 
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• Value: Evästeelle asetettu arvo. 

• Domain: Domain kentän arvot määrittävät mitkä verkkotunnukset pääsevät 

käsiksi evästeen tietoihin. Kuvassa is.fi-verkkotunnisteella on pääsy evästeeseen. 

• Path: Määrittää tarkemman verkkotunnuksen jälkeisen osoitteen, joka määrittää 

reitin johonkin verkkosivun resursseista. Esimerkiksi kuvan path ”/” tarkoittaa, 

että kaikki ”is.fi/”-alkuisille osoitteille voidaan luovuttaa kyseinen eväste. Jos 

osoitteena olisi ”is.fi/uutiset”, kyseinen eväste voitaisiin luovuttaa. 

• Expires / Max-Age: Evästeen vanhentumispäivämäärä. Jos kentässä lukee arvo 

”Session”, kyseessä on istuntokohtainen eväste, eli eväste vanhenee istunnon 

päättyessä. Jos päivämäärä on näkyvissä, kyseessä on pysyvä eväste, joka 

vanhenee päivämäärän määrittämänä aikana. 

• Size: Evästeen koko tavuissa (Byte). 

• HttpOnly: Määrittää onko eväste käytettävissä vain HTTP:n kautta. Jos eväste 

on HttpOnly, siihen ei ole pääsyä JavaScriptin avulla.  

• Secure: Jos eväste on secure, siihen on pääsy vain suojatun HTTPS-yhteyden 

kautta. 

• SameSite: Saa kolme vaihtoehtoista arvoa: strict, lax tai none. Jos arvoksi on 

asetettu strict, evästettä ei voida lähettää muille kuin alkuperäiselle sivulle, jossa 

eväste on luotu. Jos arvona on lax, eväste voidaan lähettää joissain tapauksissa 

muille sivuille. None puolestaan ilmaisee, että evästeellä ei ole rajoituksia, mille 

sivuille se voidaan luovuttaa. 

• Priority: Kolme vaihtoehtoista arvoa: low, medium tai high. Arvo kuvaa 

evästeen arvoasemaa muihin evästeisiin verrattuna. Arvosta on hyötyä 

tilanteissa, missä evästeiden kapasiteetti on saavutettu ja evästeitä joudutaan 

karsimaan. 

(Basques, 2015) 

 

2.2.3 Flash-evästeet 

Flash-evästeet (engl. flash cookie, myös local shared object tai LSO) on evästetyyppi, jota 

Adobe Flashia hyödyntävät verkkosivut tallentavat käyttäjän laitteelle. Flash-evästeet 

koetaan hankalammiksi hallita, kuin HTTP-evästeet, sillä ne tallentuvat levylle ja pysyvät 

laitteessa käyttäjän poistaessa selainkohtaisia evästeitä. Lisäksi Flash-evästeitä on 

mahdollista tallentaa käyttäjän laitteelle ilman, että käyttäjä edes huomaa Flashin olevan 

toiminnassa. Poistetut Flash-evästeet voivat myös luoda uudelleen poistettuja HTTP-

evästeitä käyttäjän huomaamatta. Flash-evästeet eroavat HTTP-evästeistä myös koon 

JavaScript on yleisesti etenkin web-ympäristöissä käytetty komentosarjakieli, jonka 

tarkoituksena on mahdollistaa verkkosivun interaktiivinen toiminnallisuus. 
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puolesta; HTTP-evästeille on asetettu 4 kilotavun kokorajoitus, kun taas Flash-evästeillä 

oletuskoko on jopa 100 kilotavua. 

 

Esimerkiksi vuonna 2009 havaittiin valvontaan erikoistuvan yrityksen Quantcastin 

harjoittavan uusiutuvien eväisteiden sijoittamista asiakkaidensa sivuille. Näitä evästeitä 

havaittiin muun muassa sivuilla ESPN ja Hulu. Flashin hyödyntämisen lisäksi evästeiden 

uusimisessa Hulu.com käytti ETag teknologiaa, jota käsitellään myöhemmin materiaalissa 

evästeiden jälkeen. (Ayenson et al., 2011; Singel, 2010) 

 

Voit poistaa Flash-evästeitä ja muuttaa niiden asetuksia Windows-käyttöjärjestelmällä 

seuraavasti (Ohje toimii Windows-käyttöjärjestelmällä kirjoitushetkellä, mutta tulevissa 

vuoden 2020 jälkeisissä Windows-versioissa Flash Player -asetukset voivat jäädä pois): 

1. Avaa Windows ohjauspaneeli / control panel. Pääset helposti ohjauspaneeliin 

avaamalla windowsin hakukentän ja kirjoittamalla hakusanaksi ohjauspaneeli tai 

control panel käyttöjärjestelmän kielestä riippuen. 

2. Ohjauspaneelissa näet Flash kuvakkeen, joka on varustettu tekstillä ”Flash Player”. 

Paina kuvakkeesta. 
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3. Jos haluat tyhjentää Flash-evästeet valitse Delete All. 

 

 

 

Kuva 7. Flash-evästeiden poisto Windows-käyttöjärjestelmässä. 

Flash-evästeiden tarkempaan tarkasteluun on kehitytty ohjelmia, kuten CCleaner tai 

Nirsoftin FlashCookiesView. Nirsoftin FlashCookiesView on kevyt ohjelma, joka listaa 

laitteeltasi löytyneet Flash-evästeet ja antaa monenlaista tietoa evästeistä. CCleaner on 

turhien väliaikais- ja lokitiedostojen siivoamiseen luotu ohjelma. CCleanerissa voit 

tarkastella evästeitä navigoimalla Options > Cookies (huomattavaa, että tämä on lista 

kaikista evästeistä, eikä vain Flash-evästeistä). Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi valita 

vasemman laidan valikosta Custom Clean > Applications > Tarkista, että multimedia 

kategorian alla on adobe flash player valittuna > Analyze. 
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Kuva 8. Flash-evästeiden tarkastelu CCleanerissä. 

 

Käyttäjä voi myös painaa Adobe Flash Player valinnasta oikealla hiiren painikkeella ja valita 

analyze tarkastellakseen Flash-evästeitä. 

 

Adobe Flash on ilmoittanut lopettavansa uusien päivitysten jakamisen vuoden 2020 lopun 

jälkeen, minkä vuoksi verkkosivut pyrkivät välttämään Flash-teknologian käyttöä 

tulevaisuudessa ja Flash-evästeet ovat nyt jo hyvin harvinaisia. Monet suuret yritykset, kuten 

Google, Facebook, Apple, Microsoft ja Mozilla ovat jo ilmoittaneet aikeistaan luopua Flash-

teknologiasta ja aikeista siirtyä tukemaan uudempia ja turvallisempia teknologioita. On 

kuitenkin hyvä tietää etenkin evästetyypin olemassaolosta, sillä usealla laitteella voi olla 

evästeitä tallennettuna, joita pahimmillaan käytetään muiden evästeiden uusimisessa. 

(“Adobe Flash Player End of Life”, 2021; “What is a Flash Cookie?”, 2020; Hassan and 

Hijazi, 2017) 

 

2.2.4 Evercookie-evästeet 

Evercookie on JavaScript-pohjainen eväste, joka nimensä mukaisesti voi olla hyvin vaikea 

poistaa. Tämä johtuu Evercookien kyvystä tallentaa datansa moneen eri sijaintiin, kuten 

HTTP- ja Flash-evästeisiin, silverlight ja HTML5 tallennustilaan. Jos käyttäjä yrittää poistaa 

evästeitä, Evercookie pystyy tunnistamaan poisto yrityksen ja uudistamaan itsensä. 

Evercookie-evästeet ovat harvinaisia, mutta silti todellinen uhka. 

 

2.2.5 ETag 

ETag tai entity tag on evästeitä harvinaisempi tapa valvoa käyttäjää. Kun vierailet 

verkkosivulla, verkkosivu voi käyttää monia eri resursseja, kuten kuvia, videoita tai 

musiikkia. Monet näistä resursseista ovat suurikokoisia ja niiden uudelleenlataus ei 

välttämättä olisi järkevää jokaisella vierailukerralla. ETag hyödyntää selaimen välimuistia 

tallentaakseen tarvittavat resurssit tilapäisesti käyttäjän laitteelle. 
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Kuvittele tilanne, jossa vierailet verkkosivulla ensimmäistä kertaa ja verkkosivu hyödyntää 

taustamusiikkia etusivullaan. Verkkosivu lähettää vierailulla käyttäjälle vastauksen, jonka 

osana on itse tarvittava resurssi ja ETag-tunniste. Resurssi tallennetaan selaimen välimuistiin 

ja käyttäjän vieraillessa verkkosivulla uudestaan, verkkosivulta löytyvän resurssin 

tunnistetta verrataan käyttäjän välimuistissa olevan resurssin tunnisteeseen. Jos tunniste on 

sama, resurssia ei ole syytä ladata uudelleen, vaan voidaan käyttää välimuistista löytyvää 

versiota. 

 

Koska ETagit hyödyntävät välimuistia tallennuspaikkana, niitä voidaan hyödyntää 

evästeiden uusimisessa, vaikka käyttäjä estäisi HTML- ja Flash-evästeet. ETagit 

käyttäytyvät samoin, kuin pysyvät evästeet, sillä palvelin kykenee jatkuvasti lähettämään 

ETagin uudelleen pitääkseen ne muistissa vaikka loputtomiin ilman käyttäjän puuttumista. 

Poistaakseen Etagit käyttäjä voi tyhjentää selaimen välimuistin. (Avinash, 2021; “What is 

HTTP ETag?”, 2020) 

 

Chrome selaimessa välimuistin tyhjennys tapahtuu seuraavasti: 

1. Avaa Chromen oikeasta yläreunasta valikko. 

2. Valitse More Tools / Lisää työkaluja. 

3. Valitse Clear browsing data / Poista selaustiedot. 

4. Varmista että avautuneessa ikkunassa on valittuna Cached images and files / 

Välimuistissa olevat kuvat ja tiedostot. Jos haluat poistaa kaiken väliaikaisen 

tiedon, valitse pudotusvalikosta All time / Kaikki. 
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Kuva 9. Välimuistin tyhjentäminen Chrome-selaimella. 

 

Firefox-selaimessa välimuistin tyhjennys tapahtuu seuraavasti: 

1. Avaa oikean yläkulman valikko. 

2. Valitse Options / Asetukset. 

3. Valitse vasemman laidan valikosta Privacy & Security / Tietosuoja ja 

turvallisuus. 

4. Siirry sivulla alaspäin, kunnes löydät kohdan Cookies and Site Data / Evästeet ja 

sivustotiedot. Valitse Clear Data… / Tyhjennä tiedot… 

 

 

Kuva 10. Välimuistin tyhjennys Firefox-selaimella. 
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5. Varmista että ikkunassa on valittuna Cached Web Content / Välimuistissa oleva 

verkkosisältö. Tyhjää välimuisti painamalla Clear / Tyhjennä.  

 

 

Kuva 11. Välimuistin tyhjennys Firefox-selaimella. 

 

2.2.6 Sormenjäljet 

Vieraillessasi verkkosivuilla olet saattanut huomata verkkosivun käyttäytyvän eri tavoin 

käyttämästäsi laitteesta riippuen. Verkkosivut saavat monenlaista tietoa käyttäjältä, kuten 

tietoa selaimesta ja laitteesta. Kerättyyn tietoon kuuluu esimerkiksi käytetty selain ja siihen 

asennetut lisäosat, sekä laitteesta kerätyt tiedot, kuten käyttäjän käyttöjärjestelmä, 

järjestelmän kieli ja resoluutio. Verkkosivut käyttävät saatua tietoa parantaakseen 

käyttökokemusta, esimerkiksi tarjoamalla lokalisoitua sisältöä. Sellaisenaan nämä tiedot 

saattavat vaikuttaa harmittomilta, sillä ne eivät suoraan yksilöllistä käyttäjää, mutta yhdessä 

tiedoista saadaan muodostettua hyvin yksilöllinen kuva käyttäjästä. 

 

Testataksesi kuinka uniikki selaimesi on, voit käyttää EFF (Electronic Frontier Foundation) 

tarjoamaa palvelua, joka on saatavilla osoitteesta: https://panopticlick.eff.org/  

 

https://panopticlick.eff.org/
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Kuva 12. EFF:n tarjoama panopticlick -palvelun tulosnäkymä. 

Jos haluat saada tarkempaa tietoa selaimesi yksilöllisyydestä ja siitä, mitä tietoa selaimestasi 

voidaan kerätä, voit katsoa testin jälkeiset tarkemmat tulokset. Sormenjäljen vähentämiseksi 

on olemassa monia eri keinoja, mutta hyvä alku on tutustua selaimen yksityisyyttä 

parantaviin lisäosiin, kuten HTTPS Everywhere, Privacy Badger ja NoScript. Näistä lisää 

myöhemmin. (Hassan and Hijazi, 2017; Hauk, 2021) 

 

2.2.7 Metadata 

Metadata on dataa toisesta datasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että metadata on toiseen 

dataan liitettyä sitä kuvaavaa informaatiota. Usein metadata on esimerkiksi kuviin liitettyä 

tietoa, jonka tarkoituksena on antaa ylimääräistä tietoa kuvaan liittyen, kuten teknistä tietoa 

kuvasta tai sitä kuvaavaa informaatiota. Tekninen tieto voi olla esimerkiksi laitteen tiedot, 

jolla kuva on otettu, kuvan resoluutio, koko tai luontipäivämäärä. Kuvaavaa tietoa voi olla 

kuvan tiedostonimi, kuvan ottaja tai muut kuvaan liitetyt kommentit. Omiin kameralla 

otettuihin kuviin voi olla liitettynä geolokaatio-tietoja, jonka vuoksi omista kuvista 

kannattaa aina tarkistaa saatavilla olevat tiedot ennen niiden jakamista muille.  

 

 

Geolokaatio-tiedoilla (myös esim. geotagging) tarkoitetaan sijaintitietoja, joita kamerat 

ja useat sovellukset pystyvät lisäämään kuvatiedostojen metadataan paikantamalla 

käyttäjän esimerkiksi GPS:n tai internetin välityksellä. Geolokaatio-tiedot voivat 

mahdollisesti olla vaarallisia varsinkin, kun kuvia jaetaan suurelle ihmisjoukolle. 

Geolokaation saa puhelimissa pois päältä useimmiten puhelimen tai kameran 

asetuksista. 



Liite 1. (jatkoa) 

  (jatkuu) 

Kuvan metadatan tarkasteluun ja muokkaukseen on olemassa vaihtoehtoisia tapoja. 

Windows-käyttöjärjestelmässä voit painaa kuvatiedostosta oikealla hiiren painikkeella ja 

valita Ominaisuudet (engl. Properties) > Tiedot (engl. Details), joka tuo näkyviin kuvan 

tiedot. Samasta valikosta on mahdollista myös muokata tai poistaa ei-haluttuja tietoja. Voit 

myös käyttää ohjelmia, kuten exiftool tai GIMP, joista molemmat tarjoavat keinoja kuvien 

metadatan käsittelyyn. 

 

Myös muissa tiedostomuodoissa, kuten PDF-, Microsoft Office- ja audio-tiedostoissa on 

metadataa. Windowsilla metadatan tarkastelu tapahtuu samalla tavalla, kuin edellisessä 

esimerkissä. Eri tiedostomuodoille on myös olemassa ilmaisia ohjelmia, joilla voi tarkastella 

ja muokata metadataa. Metadatan tarkistusta suositellaan aina ennen tiedoston jakamista 

muille. 

 

 

Kuva 13. EXIF laitetiedot. 

 

 

Kuva 14. EXIF GPS-tiedot. 

Kuvissa esimerkkinä kuvatiedostoon liitettyä GPS- ja laitetietoja. Huomaa, että kuvissa 

näkyvä tieto on vain pieni osa saatavilla olevaa metadataa ja kuvissa osa tiedoista jouduttu 
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poistamaan, sillä esimerkiksi GPS-data on usein hyvin tarkasti ilmoitettu. (Hassan and 

Hijazi, 2017) 

2.3 Online valvonnan haitat 

Käsitellyissä valvontatavoissa annettiin joitain esimerkkejä siitä, miten eri keinoja 

hyödynnetään yksilön valvonnassa. Tässä osiossa annetaan esimerkkejä siitä, kuinka muut 

osapuolet voivat hyödyntää kerättyä tietoa sinulle haitallisella tavalla. 

 

Olet saattanut kuulla tapauksista, joissa verkkokauppojen hinnat eroavat hinnoista, joita 

sinulle tarjottaisiin paikan päällä. Samalla tavalla monet hinnat, kuten hotellien ja 

lentolippujen hinnat voivat vaihdella dynaamisesti henkilön mukaan. Myös 

verkkokauppojen tarjoukset saattavat vaihdella asiakaskohtaisesti. Evästeet ja muut 

seurantaan käytetyt teknologiat vaikuttavat suoraan monien verkkokauppojen hinnoitteluun; 

katso esimerkiksi kuvat 15 ja 16, joissa hinnat eroavat toisistaan käyttäjästä saatavilla olevan 

tiedon mukaan. Hotellin varaussivustolla on suoritettu sama haku, mutta toinen hauista on 

suoritettu selaimen yksityistilassa, jossa hinnoitteluun ei oteta mukaan esimerkiksi 

evästeiden sisältämää tietoa. 

 

 

Kuva 15. Yksityistilassa suoritettu haku (kuvasta poistettu yksilöllistävää tietoa). 
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Kuva 16. Puhelimella suoritettu haku (kuvasta poistettu yksilöllistävää tietoa). 

 

Dynaaminen hinnoittelu ei ole valvonnan ainoa uhka. Muihin uhkiin kuuluu esimerkiksi 

käyttäjälle suunnattu sisältö, kuten yksilöidyt mainokset. Suunnatut mainokset kuulostavat 

harmittomilta ja useissa tilanteissa voivat olla jopa käyttäjälle mieluisia. Tämä on kuitenkin 

ongelma tilanteissa, joissa sinulle suunnattua sisältöä priorisoidaan digitaalisen jalanjälkesi 

perusteella. Esimerkkejä tästä ovat verkkokauppojen haut, joiden tulokset vaihtelevat sinusta 

saatavilla olevan tiedon mukaan, kuten mitä olet aiemmin hakenut ja mistä tuotteista 

saattaisit olla kiinnostunut. (Hassan and Hijazi, 2017) 

2.4 Tiedonkeruu liiketoimintana 

Ihmiset jakavat valtavia määriä henkilökohtaista tietoa erilaisilla sosiaalisen median 

sivustoilla. Kaikki jakamasi tieto ei välttämättä julkaisuhetkellä vaikuta merkittävältä 

yksityisyyttäsi ajatellen, mutta vaikuttaa silti henkilöön tavoilla, joita on vaikea ennustaa. 

Tiesitkö Facebookin kykenevän tarkkailemaan internet-selailuasi, vaikka et olisi luonut 

käyttäjätiliä? 
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Tässä osiossa käsitellään suuria teknologian alan yrityksiä, kuten Facebookia ja Googlea, 

sekä niiden toimintaa käyttäjien datan keräyksessä ja sen hyödyntämisessä. Suuret 

teknologian alan yritykset ovat saavuttaneet kilpailijoihinsa nähden suuren etulyöntiaseman 

tekemällä tiedonkeruusta valtavan liiketoiminnan osa-alueen, jota ne pääsevät 

hyödyntämään lähes rajatta. Tämän etulyöntiaseman mahdollistaa suurten käyttäjämäärien 

lisäksi muut resurssit, jotka mahdollistavat suuren mittakaavan tiedonkeruun. Tätä ilmiötä 

kutsutaan myös nimellä Big Data. (Colangelo and Maggiolino, 2018; Hassan and Hijazi, 

2017) 

 

 

Moni tuntee Facebookin sosiaalisen median sivustona, mutta Facebook omistaa myös monia 

muita sosiaalisen median ja tekniikan alan yrityksiä, kuten Instagram, WhatsApp, Oculus 

VR, sekä tarjoaa muita analytiikan palveluita. Facebook kerää tietojasi monella eri tavalla. 

Facebookilla on pääsy sosiaalisessa mediassa julkaisemiisi viesteihin ja kuviin, mutta sen 

lisäksi kerää tietoa muiden keinojen avulla. Facebook pystyy valvomaan internet-käyttöäsi 

myös muiden osapuolien sivustoilla. Tähän kuuluu Facebookin omistamat palvelut, sekä 

muut sivustot, jotka hyödyntävät Facebookin palveluita. Jos verkkosivulla on Facebookin 

tykkäyspainike, kirjautumisvaihtoehto tai vaikka Facebookin tarjoamia 

analytiikkapalveluita, Facebook pystyy keräämään monenlaista tietoa käyttäjän toiminnasta 

näillä sivustoilla. Kerätty tieto yhdistetään käyttäjäkohtaiseksi paketiksi, joka on kuitenkin 

lainsäädännön ansiosta ladattavissa Facebookin sivuilta. 

 

Jos haluat ladata Facebookin sinusta keräämät tiedot, voit noudattaa seuraavia ohjeita: 

1. Avaa Facebookin valikko oikean yläreunan nuolesta. 

2. Valitse Asetukset ja yksityisyys ja paina asetukset. 

3. Valitse vasemman reunan valikosta ”Facebook-tietosi”.  

4. Valitse ”Näytä” kohdasta ”Tarkastele Tietojasi”. 

5. Paina kuvassa 17 näkyvää hyperlinkkiä avataksesi latausvalinnat. 

6. Valitse haluamasi asetukset ja lopuksi valitse ”Luo tiedosto”. 

7. Seuraavaksi Facebook valmistelee paketin ja se tulee lyhyen ajan kuluttua saatavaksi 

”Saatavilla olevat kopiot”-välilehteen (kts. Kuva 18). 

Big Datalla tarkoitetaan valtavia määriä kerättyä dataa, jota on vaikea käsitellä ilman 

erityisiä keinoja. Big Datan keräys edellyttää kerääjältä suurta tallennustilaa ja datan 

analysointiin erikoistuvaa ohjelmistoa, sekä laitteistoa. 
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8. Lopuksi valitse tiedoston kohdalta ”Lataa”. 

 

 

 

Kuva 17. Facebookin "Tarkastele tietojasi"-valikko. 

 

 

Kuva 18. Facebookin tietopaketin lataus. 

 

Facebook on saanut viime aikoina paljon kritiikkiä toiminnastaan. Yksi viimeaikaisista 

kohun aiheuttajista on Facebook – Cambridge Analytica -skandaali, jossa Cambridge 

Analytica keräsi valtavan määrän Facebook käyttäjien ja heidän kaveripiiriensä dataa 

kolmannen osapuolen sovelluksen avulla. Kerättyyn dataan ei vaadittu suostumusta 

käyttäjiltä ja dataa hyödynnettiin monissa poliittisissa kampanjoissa, tarjoamalla käyttäjälle 

kohdistettua sisältöä. (Gilbert, 2020; Reiff, 2020) 

 

Google on jo pitkään nauttinut asemastaan tekniikan alan jättiläisenä ja melkein jokainen 

meistä käyttää Googlen palveluita päivittäin. Tieteellisiä tekstejä kirjoittaessasi olet 

saattanut käyttää Google Scholar- ja Google -hakukoneita tai etsiessäsi viihdettä olet 

saattanut käyttää Youtubea. Googlen omistamien palveluiden ja IoT (Internet of Things) -

laitteiden lista on niin valtava, että kaikkien tuotteiden listaaminen tässä ei olisi järkevää 

(kts. Esimerkiksi Wikipedian lista Googlen tuotteista). Toistaiseksi riittää, että tiedostat 

Googlen palveluiden olevan kaikkialla. Et tule välttymään Googlen vakoilulta, mutta on 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_products
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hyvä tietää, miten tietojasi kerätään ja miten voit vähentää digitaalista jalanjälkeäsi 

käyttäessäsi Googlen palveluita. 

 

Kun käytät Googlen hakukonetta, hakuparametrit yhdistetään automaattisesti Google-

käyttäjätiliisi. Vaikka et olisi luonut käyttäjätiliä, tiedot voidaan yhdistää sinuun joko IP-

osoitteen avulla tai muun Googlen palvelun, kuten Gmailin avulla. Jos omistat gmail-

päätteisen sähköpostin, saatat esimerkiksi tarkistaa saapuneet viestisi Gmail-palvelusta ja 

sulkea ikkunan, jättäen käyttäjäsi kirjautuneeksi. Tämä mahdollistaa muualta saadun tiedon 

linkittämisen Google-käyttäjätiliisi. Käyttäessäsi Android-puhelinta tämä painajainen 

pahenee entisestään; useat Android-puhelinten toiminnot vaativat sinun olevan 

kirjautuneena Google Play -palveluun, joka puolestaan tarkoittaa, että tietojasi on entistä 

helpompi yhdistää käyttäjätiliisi. (Hassan and Hijazi, 2017) 

 

Google tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden hallita ja tarkastella, mitä tietoa hänestä kerätään. 

Voit tarkastella ja hallita sinusta tallennettua tietoa navigoimalla Googlen käyttäjätilin 

asetuksiin ja valitsemalla Tiedot ja personointi. Täältä pääset esimerkiksi tarkastelemaan 

tallennettuja hakujasi valitsemalla Toiminta ja aikajana -osiosta ”Omat tapahtumat” (kts. 

Kuva 19). Tallennetun tiedon tarkastelun lisäksi voit myös poistaa sinusta tallennetut tiedot 

valitsemalla vasemman laidan valikosta ”Poista tapahtumia päivämäärän mukaan” ja 

valitsemalla ”Koko Historia”. 

 

Saatoit edellisessä kohdassa poistaa sinusta tallennetut tiedot, mutta se ei vielä estä Googlea 

keräämästä tietoa tulevaisuudessa. Seuraavaksi käydään läpi joitain tärkeitä asetuksia, joilla 

käyttäjä itse voi vähentää Googlen seurausta. Siirry käyttäjätilin asetuksista Toiminnan 

hallintaan valitsemalla ”Ylläpidä toimintojen hallinnan asetuksia” (Käyttäjätilin asetukset > 

Tiedot ja personointi > Toiminnan hallinta > Ylläpidä toimintojen hallinnan asetuksia). 

Seuraavassa näkymässä sinulle listataan osa Googlen käyttämistä ominaisuuksista, jotka 

tallentavat dataasi alkaen Verkko- ja sovellustoiminnasta. Verkko- ja sovellustoiminta 

hyödyntää muista palveluista saatavia tietoja tarjotakseen sinulle esimerkiksi suunnattua 

mainontaa tai hakutulosten priorisointia. Voit ottaa tämän pois päältä painamalla otsikon 

vieressä olevaa liukuvalitsinta. Uudessa näkymässä vahvista valinta painamalla ”Keskeytä”. 

Samalla tavalla voit halutessasi keskeyttää sijaintihistorian ja YouTube-historian keräyksen. 

https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/
https://myactivity.google.com/activitycontrols
https://myactivity.google.com/activitycontrols
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Sivun pohjalla on saatavilla myös mainosten personointiin liittyvät asetukset. Avaamalla 

asetukset näet melko kattavan listan mahdollisista mielenkiinnon kohteistasi, joka on 

rakennettu keräämällä tietojasi useasta eri lähteestä. (Smith, 2020) 

 

 

Kuva 19. Omien tapahtumien seuranta Googlen hallinta-asetuksissa. 

 

Google Alerts on hyödyllinen palvelu, jolla voit seurata, mitä sinusta puhutaan verkossa. 

Palvelussa voit asettaa hakusanan, jonka perusteella Alerts käy läpi hakutuloksia etsien 

mainintaa hakusanasta. Jos haluat Google Alertsin ilmoittavan sinulle uusista maininnoista 

voit myös luoda Alertin valitsemalla ensin haluamasi kriteerit ja sitten painamalla ”Create 

Alert” (kts. Kuva 20). 
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Kuva 20. Uuden ilmoituksen luominen Google Alerts:ssa. 

 

2.5 Yhteyden salaaminen ja digitaalisen jalanjäljen vähentäminen 

Olemme käsitelleet lyhyesti keinoja, joita hyödynnetään datan keräyksessä ja olemme 

esittäneet joitain ratkaisuja esimerkiksi evästeiden, välimuistin ja hakuhistorian 

tyhjentämiseksi. Tämän osion tarkoituksena on tutustua erilaisiin ratkaisuihin, joiden 

tavoitteena on tiedon poiston lisäksi tarkkailun ehkäiseminen eri keinoin. 

 

2.5.1 Hakukoneet 

Hakukoneiden rooli internet-selauksessa on olennainen ja ilman hakukoneita olisi vaikeaa 

löytää itselle mieluisaa sisältöä. Jos asut Suomessa, käytät luultavasti Googlea pääasiallisena 

hakukoneenasi. Samoin, jos internet-selaimesi on Chrome tai Firefox, todennäköisesti 

hakukoneesi käyttää Googlea. Kuvassa 21 on esitetty hakukoneiden markkinaosuus 

Suomessa viimeisen 12 kuukauden aikana ja Google on saavuttanut jopa 96 % 

markkinaosuuden. Vaikka kuva ei muuten ole varsin informatiivinen, se auttaa 

hahmottamaan eron hakukoneiden suosion välillä. Hakuja Googlen kautta tehdäänkin 

päivässä noin 3.5 miljardia kappaletta. Google ei kuitenkaan välttämättä ole yksityisyytesi 

kannalta paras vaihtoehto. Aiemmin näytimme, miten Google tallentaa tietojasi ja suuri osa 

tästä tiedosta on peräisin Googlen hakukoneista. 
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Vaihtoehtoja Googlelle on useita. Yksi käyttäjän yksityisyyden suojeluun erikoistuva 

hakukone on DuckDuckGo, joka kuvaa itseään vannomalla hakukoneen pidättäytyvän 

yksityisen tiedon keräämisestä ja jakamisesta muille osapuolille. Googleen nähden 

DuckDuckGo kärsii varsinkin hakutulosten kattavuuden osalta, mutta saavuttaa silti riittävän 

tason normaalille käyttäjälle. StartPage on toinen yksityisyyttä suojeleva hakukone. 

StartPage on turvallisuutensa puolesta samaa tasoa, kuin DuckDuckGo, mutta eroaa siitä 

toimintaperiaatteeltaan. StartPage luo suojatun tunnelin Googleen, jota kautta käyttäjä voi 

suorittaa hakuja ikään kuin Googlea käyttämällä. Tämän vuoksi StartPage saavuttaa 

Googlea vastaavaan hakutulosten tarkkuuden. Koska haut menevät StartPagen kautta 

Google ei kuitenkaan voi yhdistää hakuja sinuun yksilönä. Katso lisäksi kuva 22, jossa on 

suoritettu näiden hakukoneiden vertailua yleisellä tasolla. (“Comparison of web search 

engines”, 2020; “Google Search Statistics - Internet Live Stats”, 2020; “Search Engine 

Market Share Worldwide”, 2020; Hassan and Hijazi, 2017; Samar, 2020) 

 

 

Voit vaihtaa selaimesi oletushakukoneen käyttämään joitain yksityisyyteen paremmin 

soveltuvia vaihtoehtoja. Huom. Firefox tukee DuckDuckGo:ta automaattisesti, mutta 

Chromessa käyttäjän on itse lisättävä se selaimeensa. 

Chromessa: Asetukset > Hakukone > Hakukone, jota käytetään osoitepalkissa 

 

Firefoxissa oletushakukoneen vaihtaminen: 

Asetukset > Haku > Oletushakukone 
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Kuva 21. Hakukoneiden markkinaosuus 2019-2020 (gs.statcounter.com). 

 

 

 

Kuva 22. Hakukoneiden vertailu (*Tallentaa hakuparametrejä, mutta anonyymisti). 

 

2.5.2 Älä seuraa -signaali 

Useimmat selaimet tarjoavat käyttäjälleen mahdollisuuden lähettää verkkosivuille ”Älä 

Seuraa” (Do Not Track) -signaalin, jonka tarkoituksena on kertoa verkkosivulle halustasi 

jäädä verkkosivujen seurannan ulkopuolelle. Huomattavaa on kuitenkin, että signaalin 

kunnioittaminen on itse verkkosivusta kiinni, minkä vuoksi vaikka olisit ottanut Älä seuraa 

-signaalin käyttöön, se ei poista kaikkea sinuun kohdistuvaa seurantaa. (Hassan and Hijazi, 

2017; “How do I turn on the Do Not Track feature?”, 2020; “What is Do Not Track?”, 2020) 
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2.5.3 IP-osoite 

IP-osoite (Internet Protokolla -osoite) on jokaiselle internetiin yhdistetylle laitteelle annettu 

yksilöllinen tunniste. IP-osoite ei itsessään vielä ole keino, jolla käyttäjä voi vähentää 

digitaalista jalanjälkeään, mutta koska IP-osoite toimii yksilöllisenä tunnisteena, se 

luokitellaan Suomessa henkilötiedoksi. Käyttäjän on hyvä tietää keinoista, joita hänellä on 

käytettävissä IP-osoitteen salaamiseksi. Jos haluat tietää julkisen IP-osoitteesi, helpoin tapa 

on käyttää jotain lukuisista IP-osoitteen selvitys -palveluista. Tähän voit käyttää hakukonetta 

tai esimerkiksi whatismyip-palvelua. 

 

IP-osoitteen rooli henkilökohtaisena tunnisteena ei ole ainut uhka, joka käyttäjään voi 

kohdistua IP-osoitteen paljastuessa. Hajautetut palvelunestohyökkäykset (engl. Distributed 

Denial of Service, DDoS) ovat yksi verkkohyökkäyksien muoto, jossa hyökkääjä pyrkii 

hidastamaan tai estämään tietoliikenteen kulun IP-osoitteen määräämälle palvelimelle. 

DDoS-hyökkäykset toteutetaan usein kaapattuja järjestelmiä hyödyntäen. Esimerkiksi IoT -

laitteita voidaan hyödyntää palvelunestohyökkäyksissä. Useimmiten kohteena 

palvelunestohyökkäyksissä ovat verkkosivut, mutta hyökkäyksiä on kohdistunut myös 

yksittäisiin käyttäjiin. Jos käyttämäsi verkkosivu hidastelee tai ei vastaa pyyntöihisi, on 

hyvin mahdollista, että se on DDoS-hyökkäyksen kohteena. (“What Is a Distributed Denial-

of-Service (DDoS) Attack?”, 2020) 

 

Yksi esimerkki tunnetusta palvelunestohyökkäyksestä on vuonna 2016 tapahtunut Mirai 

IoT-laitteiden verkon aiheuttama palvelunestohyökkäys. Mirai hyökkäyksen mahdollisti 

Älä seuraa (Do Not Track) -signaalin saa päälle seuraavasti: 

 

Chrome: Asetukset > Evästeet ja muut sivun tiedot > Lähetä selaustietojesi mukana Do 

Not Track -pyyntö 

Firefox: Asetukset > Tietosuoja ja turvallisuus > Lähetä sivustoille Älä seuraa -

signaali, että et halua sinua seurattavan (Aina) 

 

Signaalin käyttöönotto voi vaikuttaa suunnatun mainonnan osuvuuteen. 

https://www.whatismyip.com/what-is-my-public-ip-address/
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IoT-laitteiden kehno tietoturvan taso, sillä useat laitteet käyttivät oletus käyttäjätunnuksia ja 

salasanoja. Mirai hyökkäyksessä hyökkääjä kaappasi satunnaisesti löytämänsä IoT-laitteet 

ja kohdisti niiden avulla hyökkäyksen haluamaansa kohteeseen. Suurimmillaan Mirai:n 

arvioidaan saastuttaneen jopa 600 000 IoT-laitetta, joista suurin osa oli reitittimiä ja 

kameroita. (“Inside the infamous Mirai IoT Botnet”, 2017) 

 

(Patrizio, 2020) 

 

2.5.4 VPN 

VPN (Virtual Private Network), tai suomeksi virtuaalinen erillisverkko, on tietoliikenteen 

salaukseen käytetty ohjelmisto, jonka tehtävänä on yhdistää käyttäjä internetiin luomalla 

suojattu tunneli, joka puolestaan suojelee käyttäjän ja verkkosivun välillä liikkuvaa tietoa. 

Normaalisti tietoliikenteesi kulkee internet-palveluntarjoajan kautta, jolloin 

palveluntarjoajan lisäksi muut osapuolet voivat päästä helpommin käsiksi sinun ja 

palvelimen välillä liikkuviin tietoihin, varsinkin käyttäessäsi julkisia, ei-suojattuja verkkoja. 

Käyttäessä VPN-yhteyttä muodostat yhteyden valittuun VPN-palvelimeen, jolloin palvelu 

antaa sinulle anonyymin IP-osoitteen ja kaikki tietoliikenne kulkee VPN-palveluntarjoajan 

kautta suojatusti. Aiemmin käsiteltiin, kuinka tiedonkeruuseen erikoistuvat yritykset 

yhdistävät tietojasi IP-osoitteen perusteella; kun käytät VPN-yhteyttä seurausta harrastavat 

tahot eivät pysty enää yhdistää tietoa näin yksinkertaisesti sinuun. VPN:llä on myös muita 

käyttötarkoituksia, kuten maantieteellisten sisältörajoitusten ohittaminen. (Haun, 2021) 

 

IP osoitteesta on yleisesti käytössä kaksi eri versiota: IPv4 (Internet Protokolla versio 4) 

ja IPv6 (Internet Protokolla versio 6). Näistä yleisempi on IPv4, mutta tarve IPv6:lle 

syntyi IPv4 osoitteiden määrän kasvaessa, sillä IPv4 tukee maksimissaan 2^32 uniikkia 

osoitetta. Tämä luku on peräisin IP osoitteen rakenteesta, joka on yhteensä 32 bittiä ja 

joista jokainen voi saada arvon 1 tai 0. IPv6 puolestaan on 128 bittinen, minkä vuoksi se 

pystyy tukemaan huomattavasti enemmän osoitteita, kuin edeltäjänsä. 
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Kuva 23. VPN-yhteyden toiminta. 

 

 

2.5.5 TOR ja Tails 

Tor (The Onion Router) on käyttäjän salaamiseen kehitetty verkko. The Onion Router nimi 

on peräisin Yhdysvaltojen merivoimien samannimisestä projektista, jonka tavoitteena oli 

Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden kommunikaation salaus. TOR salaa käyttäjän IP-

osoitteen ja datan käyttämällä useita välipalvelimia (vähintään kolme), joista jokainen 

pystyy purkamaan vain osan käyttäjän lähettämän datan sisällöstä. Kolmella 

välipalvelimella prosessi etenisi suurin piirtein näin: Käyttäjä lähettää pyynnön, joka 

ohjataan ketjun ensimmäiselle palvelimelle. Tämä palvelin ei tiedä mikä lopullinen pyynnön 

kohde on, mutta tietää ketjussa seuraavan olevan palvelimen osoitteen, johon pyyntö 

suunnataan. Kun ketjun toinen palvelin saa pyynnön, se ei tiedä mistä IP-osoitteesta pyyntö 

on lähtöisin, mutta osaa suunnata pyynnön ketjun viimeiselle jäsenelle. Ketjun viimeinen 

jäsen purkaa suojauksen viimeisen kerroksen ja tietää nyt mille verkkosivulle pyyntö 

kohdistetaan ja mitä tietoa pyyntö sisältää, mutta ei tiedä keneltä se on peräisin. Näin ollen 

käyttäjän yksityisyys säilyy ketjussa ja vastaus verkkosivulta palautetaan käyttäjälle 

samanlaisen prosessin avulla. Helpoin tapa käyttää TOR-verkkoa on TOR-selain. 

Huomattavaa tässä on kuitenkin se, että jos et käytä VPN-yhteyttä, internet-

palveluntarjoajasi pystyy näkemään, että käytät TOR-selainta, mutta ei kuitenkaan pysty 

näkemään lähetetyn tiedon sisältöä. TOR selaimessa liikenne siis kulkee usean välietapin 

kautta, minkä vuoksi internetin selaus hidastuu myös huomattavasti. 
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Kuva 24. TOR-verkon toimintaperiaate 

 

Tails (The amnestic incognito live system) on Linux-pohjainen tietoturvallisuuteen tähtäävä 

käyttöjärjestelmä. Tails on täysin itsenäinen käyttöjärjestelmä, jonka pystyy suorittamaan 

vaikka USB-tikulta ja operoi isäntälaitteen välimuistissa. Tails ei tallenna tietoa 

isäntälaitteen kovalevylle vaan oletuksena poistaa käyttäjän luomat tiedostot. Jokaisella 

käynnistyksellä Tails siis aloittaa täysin tyhjältä alustalta. Tails käsitellään yhdessä TOR-

verkon kanssa, sillä Tails-käyttöjärjestelmän kaikki internet-kommunikaatio kulkee TOR-

verkon kautta. Lisäksi käyttöjärjestelmä sisältää monia turvallisuutta tehostavia valmiiksi 

asennettuja ohjelmia ja selaimen lisäosia. 

 

Katso lopuksi video aiheesta VPN & TOR (kesto ~30 min) 

 

2.5.6 Yksityinen selaus 

Yksityistä selausta käsiteltiin jo useiden keinojen, kuten TOR-selaimen tai vaihtoehtoisten 

hakukoneiden avulla. Joskus käyttäjä kuitenkin kaipaa vain tilapäistä ratkaisua yksityiseen 

internet-selaukseen. Tähän ongelmaan helpotusta tuo suosittujen selainten, kuten Chromen 

ja Firefoxin yksityisen selauksen tilat. Yksityinen selaus ei luo käyttäjälle varmaa suojausta 

Tails käyttöjärjestelmän latauskoko on noin 2.5 GB, minkä vuoksi USB-tikulta 

suositellaan 8GB tallennustilaa. USB:n ylimääräinen tallennustila voi olla tarpeen 

varsinkin, jos haluat tallentaa käyttöjärjestelmällä luotuja tiedostoja. 

 

Edward Snowden käytti Tails käyttöjärjestelmää välttääkseen NSA:n ja muiden 

tiedustelupalvelujen huomiota. 

https://www.youtube.com/watch?v=RMd7O2O9PYQ
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seurantaa vastaa, eikä estä internet-palveluntarjoajan tarkkailua, mutta tarjoaa joitain 

helpottavia ominaisuuksia. Yksityisen selauksen tilassa selain ei tallenna selaushistoriaasi ja 

estää joitain tunnetuimmista seuraajista. Kun käyt esimerkiksi Facebookin sivuilla 

yksityisen selauksen tila estää automaattisesti tunnetuimmat mainostukseen käytetyt 

evästeet, mutta voi sallia joitain käyttökokemusta helpottavia evästeitä. Nämä evästeet ja 

muut tallennettu data tyhjennetään automaattisesti. Suuria eroja yksityisen selauksen tilassa 

Firefoxin ja Chromen välillä ei toistaiseksi ole. (Hassan and Hijazi, 2017; “Private Browsing 

- Use Firefox without saving history”, 2020) 

 

 

 

 

 

Kuva 25. Mozilla Firefoxin oma kuvaus yksityisestä selauksesta. 

Firefoxissa voit avata yksityisen selauksen tilan joko yläkulman valikosta tai painamalla 

CTRL + SHIFT + P.  

Chromessa yksityisen selauksen tila on saatavilla myös yläkulman valikosta tai 

näppäinyhdistelmällä CTRL + SHIFT + N. 
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Kuva 26. Chromen kuvaus yksityisen selauksen tilasta. 

 

2.5.7 Selaimen lisäosat 

Verkkoselaimeesi on olemassa monia yksityisyyttä parantavia lisäosia, joista osa mainittiin 

lyhyesti jo aikaisemmin. Lisäosia on saatavilla lähes jokaiseen käyttötarkoitukseen ja niiden 

hyöty vaihtelee henkilökohtaisesti, jonka vuoksi tässä osiossa käsitellään joitain 

suosituimmista selaimen lisäosista. Lisäosien saatavuus vaihtelee myös käytetyn selaimen 

mukaan. 

 

Mainostenesto lisäosat 

Mainosten estoon on olemassa useita eri mainoksenesto-lisäosia, kuten uBlock Origin, 

AdBlock tai AdBlock Plus. Jos käyttäjän tavoitteena on mainosten esto valikoimatta tai 

suosimatta osaa mainoksista, käyttäjälle suositellaan uBlock Originia. Lisäosaan on myös 

mahdollista lisätä itse tai muiden luomia suodatuslistoja, jos käyttäjä kaipaa tehokkaampaa 

mainosten suodatusta. 

 

Huomaa kuitenkin, että uBlock Origin on peräisin uBlock-lisäostasta, mutta ei vastaa sitä 

toiminnallisuuksiltaan. Alkuperäisen uBlock:in omistaa nykyään AdBlock ja lisäosan on 

havaittu sallivan mainoksia maksua vastaan. Osa verkkosivuista voi myös tunnistaa 

mainoksenesto-ohjelmat ja estää käyttäjän pääsyn verkkosivulle. (Flynt, 2018) 
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HTTPS Everywhere 

HTTPS Everywhere on EFF:n (Electronic Frontier Foundation. Aiemmin käytetty 

panopticlick-palvelu oli saman ryhmän luoma.) ja Tor-projektin yhdessä luoma selaimen 

lisäosa, jonka tarkoituksena on edistää käyttäjän yksityisyyttä salaamalla käyttäjän ja 

verkkosivun välinen kommunikaatio. Lisäosa pakottaa HTTP:tä hyödyntävät verkkosivut 

käyttämään HTTPS-protokollaa ja näin ollen suojaa käyttäjän yksityisyyttä ulkopuolisilta 

tahoilta. Muistathan, miten tunnistat HTTPS-salatut verkkosivut (kts. Kuva 27)? 

 

 

Kuva 27. HTTPS-yhteyttä käyttävä verkkosivu. Tunnistat HTTPS käyttävän verkkosivun 

osoitepalkin viereisestä lukon kuvasta. 

 

HTTPS Everywhere ei kuitenkaan välttämättä toimi kaikilla käyttämilläsi verkkosivuilla, 

sillä osa toiminnallisuudesta saattaa vaatia HTTP-yhteyttä tai verkkosivu ei muuten 

välttämättä tue lisäosan toimintaa. On myös mahdollista, että lisäosan säännöissä ei ole 

mainittu käyttämääsi verkkosivua. Nähdäksesi listan verkkosivuihin vaikuttavista lisäosan 

säännöistä voit vierailla HTTPS Everywhere Atlaksessa. (“HTTPS Everywhere”, 2011) 

 

Privacy Badger 

Samoin kuin HTTPS Everywhere, myös Privacy Badger on EFF:n kehittämä selaimen 

lisäosa. Lisäosan tarkoituksena on rajoittaa ei-haluttuja seuraajia vakoilemasta toimiasi 

https://atlas.eff.org/
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verkkosivuilla. Toisin kuin edellä mainitut mainoksenesto-lisäosat, Privacy Badger ei toimi 

estolistojen perusteella, vaan tunnistaa useilla sivuilla toimivia seuraajia vieraileviesi 

verkkosivujen perusteella ja muuttaa toimintatapaansa jatkuvasti estämään haitalliset 

seuraajat. Lisäosan toimintaa on hankala yksinkertaistaa, mutta sen tiedetään tunnistavan 

esimerkiksi Evercookie-evästeitä ja joitain sormenjäljellistämiseen käytettyjä tekniikoita. 

Lisäosa vaatii harvoin käyttäjältä minkäänlaista toimintaan puuttumista, jonka ansiosta on 

hyvin todennäköistä, että et huomaa sen olemassaoloa. (Barnett, 2020) 

 

NoScript 

Kun selaat internetiä, verkkosivut tarjoavat erilaista dynaamista sisältöä, joiden toiminta 

perustuu selaimen lataamiin komentosarjoihin. Useat internetin kautta sinuun kohdistetut 

hyökkäykset käyttävät apunaan verkkosivulla suoritettavia komentosarjoja, kuten JavaScript 

tai Flash sisältöä. Tämä voi olla ongelmallista, sillä selaimesi saattaa suorittaa komentosarjat 

sinulta kysymättä. NoScript on selaimen lisäosa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on estää 

JavaScriptin, Flashin tai muiden verkkosivun lisäosien luvattoman suorituksen. NoScript voi 

tuottaa aluksi tavalliselle käyttäjälle enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä lisäosa oletuksena 

estää useita verkkosivun toimintoja globaalisti (kts. Kuva 28). Oikein käytettynä lisäosa on 

varsin tehokas yksityisyyden suojelemisessa ja haittaohjelmien välttämisessä. (Walsh, 2019) 

 

 

Kuva 28. NoScriptin aiheuttama Twitterin virhesanoma.  
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Kuva 1. Webropol-kyselyn ensimmäinen sivu. 
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Kuva 2. Webropol-kyselyn toinen sivu (1/2). 
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Kuva 3. Webropol-kyselyn toinen sivu (2/2). 
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Kuva 4. Webropol-kyselyn kolmas sivu. 


