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Johdanto

Tähän tutkimukseen tuli pohjaksi oma 14 vuoden kokemukseni asiakaspalvelussa Helsingin kaupunginkirjastossa, missä olen osana työtehtäviäni toiminut opastajana ja kouluttajana sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille, joista osa on ollut henkilökohtaisesti ja osa
ryhmille. Olen näiden vuosien saatossa muun muassa
-

opastanut ohjelmien asentamisessa ja käytössä.
opastanut sähköpostin luomisessa ja käytössä.
sosiaalisen median käyttöönotossa.
opastanut tietokoneiden, puhelimien ja tablettitietokoneiden sekä hankinnassa että
käyttöönotossa ja lopuksi myös turvallisessa käytöstä poistamisessa.
korjannut tietokoneita, puhelimia ja tablettitietokoneita sekä näiden oheislaitteita.
pitänyt koulutuksia tietoturvasta sen ajan tietoturvaohjeistusten mukaisesti.

Henkilökohtaisissa ja ryhmäopastuksissa olen keskustellut opastettavien kanssa heitä vaivanneista yksityiskohdista ja tunnistautumismenetelmät ovat olleet heille lähes poikkeuksetta hankala aihe. Kysymykset kuten ”miksi jotain tällaista vaaditaan”, ”miksi pitäisi keksiä taas salasana, mitä ei kuitenkaan muista koskaan”, ”miksi kaikki aina tungetaan nettiin” ja ”taasko pitää luoda jokin tunnus” ovat olleet heidän vakiokysymyksiä minulta.

Tässä opinnäytetyössä tutkin tietotekniikkaan liittyvien tunnistautumismenetelmien vaikutusta yksityiskäyttäjän näkökulmasta. Kun tietotekniikka yleistyi kodeissa 1980-luvulla,
tunnistautumismenetelmiä, jos niitä oli käytössä, olivat vain nelinumeroinen koodi, käyttäjätunnus ja salasana. Nykyajan tunnistautumismenetelmät ovat kehittyneet moneen erilaiseen suuntaan vaatien sekä tekniikalta, vaatimustasolta että käyttäjiltä enemmän. Tässä
opinnäytetyössä esitän erilaisia tunnistautumismenetelmiä ja näiden käyttötarkoituksia,
sekä tekemälläni kyselyllä näytän kuinka yksityiskäyttäjät ovat kokeneet näiden tunnistautumismenetelmien monipuolisuuden ja heidän kokeman tulevaisuudenkuvan.

Tämä opinnäytetyö on suunniteltu ohjeeksi niille, jotka joko eivät tiedä tunnistautumismenetelmistä ja näiden vaikutuksesta yksityiskäyttäjille tai haluavat tietää enemmän aiheesta.

Tunnistautuminen ja siihen liittyvät yksityiskohdat ovat monimutkaisia niin käyttäjille kuin
palveluiden tarjoajille. Verkkopalvelut, kuten esimerkiksi verkkokaupat ja verkkopankit,
vaativat henkilökohtaista käyttäjän tunnistamista, mikä vaatii käyttäjälle henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja tähän liitettyä salasanaa tai muuta palvelun käyttämiseksi hyväksyttyä
tunnistautumisen menetelmää, kuten esimerkiksi Kansalaisvarmenne, Mobiilivarmenne ja
verkkopankkitunnukset.

Palveluntarjoajien tulee käsitellä käyttäjien tietoja noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tarjota palveluita tietoturvallisesti sekä mahdollisesti suunnitella palveluiden käytettävyyttä käyttäjien erilaisille laitteille erilaisilla tietoteknisillä vaatimuksilla.

Käyttäjien tulee käyttää verkkopalveluita palveluntarjoajan vaatimuksia noudattaen, joihin
kuuluvat yksityiskohdat kuten esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitteen olemassaolo, salasanan vähimmäisvaatimukset sekä palvelun käyttämiseksi vaadittujen sovellusten ja laitteiden vähimmäisvaatimusten noudattaminen.
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Tunnistautumismenetelmät

Puhelimet ja älypuhelimet, tablettitietokoneet, tietokoneet, numerolukolliset salkut, numerolukolliset pyörälukot, uudehkot autot ja muut motorisoidut ajoneuvot etäkäytettävällä lukolla varustettuna, sähköpostit, verkkopankit, valtion ja kunnan palvelut, työnhakupalvelut,
verkkokaupat, postipalvelut sekä muut mainitsemattomat esineet ja palvelut tarvitsevat tavan tunnistautua, jotta varmistetaan oikean henkilön pääsyn kyseiseen esineeseen tai palveluun.

Tietotekniikkaan liittyviin tunnistautumiseen käytettäviä tapoja löytyy kirjava valikoima. Perinteisimmistä tavoista mainittakoon numerokoodit, salasanat ja käyttäjätunnukset. Monimutkaisemmista tavoista mainittakoon älypuhelimeen asennettu sovellus, biometriset tunnistautumiset ja two factor authentication, eli kaksivaiheisen todentamisen laite.

Teknologian kehittymisen muoti-ilmiöön kuuluu palveluiden siirtäminen tai lisääminen sähköiseen muotoon. Esimerkiksi pankit vähentävät toimipaikkoja ja siirtävät palvelut verkkosivuilleen, poliisien asiakaspalvelupisteet vähenevät ja keskittyvät vain tietyissä toimipaikoissa oleviin sekä valtion palvelut tuodaan keskitetysti verkkosivulle. Tämä muoti-ilmiö
tuo esiin teknologian kehittymisen suurimpia ongelmia: tietoturvallinen ja luotettava tunnistautuminen palveluun.

2.1

Tunnistautumisen tapoja sähköisissä palveluissa

Jotta näitä sähköisiä palveluita voidaan käyttää, täytyy käyttäjä tunnistautua henkilökohtaisilla tunnuksilla palveluun noudattaen palvelun käyttöehtoja. Yksityiskäyttäjille suunnatuista tunnistautumismenetelmistä suurin osa keskittyvät käyttäjätunnukseen ja salasanaan, mutta tässä listaa eri tunnistautumismenetelmistä, mitä voidaan ehdottaa tai jopa
vaatia palvelun käyttämiseen:
-

-

sähköpostiosoite ja käyttäjän oma päättämä salasana.
käyttäjätunnus, joko käyttäjän itsensä luomana tai valmiiksi saatuna, sekä salasana, joko käyttäjän itsensä luomana tai valmiiksi saatuna.
verkkopankkitunnistautuminen.
käyttäjätunnuksen lisäksi ennalta luotu luettelo kertakäyttöisistä tai usein käytettävistä tunnusluvuista tai koodeista.
käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi tai salasanan korvaamiseksi varmistaminen
käyttäen puhelimeen tulevaa vahvistusta, koodia tekstiviestinä tai puhelimeen
asennettua sovellusta.
käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi varmistaminen käyttäen turvallisuuskysymyksiä, jotka käyttäjä on itse luonut käyttäjätunnuksen luomisen yhteydessä.
biometriset tunnistautumistavat
henkilökortti sähköisen asioinnin mahdollistavalla sirulla.
erikseen käytettävä tunnusluku- tai koodilaite.
mobiilivarmenne.
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2.1.1

Verkkopankkitunnuksilla tunnistautuminen

Kuva 1. Tunnistautumismenetelmät Helsingin kaupungin asiointipalveluun.

Verkkopankkitunnuksilla on voinut tunnistautua valtion ja kunnan palveluihin, postin, puhelinoperaattorin ja muihin luotettavaa käyttäjätunnistusta vaativissa verkkopalveluissa joko
palveluun rekisteröitymiseksi tai palvelun käyttämiseksi. Esimerkkeinä käytössä olevista
pankkitunnuksista mainittakoon seuraavat:
-

-

S-Pankin käyttäjätunnus sekä tunnuslukukortti tai joko älypuhelimeen tai tablettitietokoneeseen asennettavan sovelluksen S-Mobiili ja tähän omavalintainen tunnusluku tai sormenjälki.
Osuuspankin käyttäjätunnus ja salasana sekä avainlukulista.
Nordean käyttäjätunnus sekä vaihtoehtoisesti tunnuslukukortti, tunnuslukusovellus
älypuheen tai tablettitietokoneeseen tai erikseen hankittava tunnuslukulaite.

Pankkitunnusten käyttäminen julkisten palveluiden tunnistautumisessa tai rekisteröitymisessä julkisiin palveluihin uhkasi loppua vuoden 2019 aikana. Pankkitunnistautumisen kulut ovat tähän asti veloitettu palveluntarjoajilta, jotka sallivat sisäänkirjautumisen ja rekisteröitymisen pankkitunnuksilla. Valtion budjetissa tähän oli varattu 5 miljoonaa euroa ja jatkosopimuksen hintavaatimukseen suostuivat vain kaksi pankkia, Osuuspankki ja Nordea,
mahdollistaen vain näiden kahden pankkien asiakkaiden pankkitunnusten käyttämisen
tunnistautumisessa, minkä takia valtio joutui miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. (Lehto
2018; Blencowe 2018; Lampela 2018.)
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Väestörekisterikeskus ja pankit ovat päässeet sopimukseen pankkitunnusten käyttämisestä vuoden 2020 loppuun asti ja samalla mietitään vaihtoehtoisia ratkaisuja tulevaksi
tunnistautumismenetelmäksi, koska nykyisin käytössä olevia tunnistautumisratkaisuja
koetaan vanhanaikaisiksi. (Talouselämä 2018.)

Valtiovarainministeriön pyynnössä Väestörekisterikeskukselta kartoitetaan vuoden 2019
tammikuuhun mennessä pitäisikö uudistaa vahvan tunnistautumisen periaatteita ja Anu
Vehviläisen, julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri, tiedotteessa sanotaan näin: ”Yksityisen sektorin tunnisteisiin, erityisesti nettipankkitunnuksiin, tukeutuminen on ollut tähän saakka varsin toimiva ja käytännöllinen ratkaisu suomalaisille. Kynnys tutun tunnistautumistavan muuttamisesta toiseksi on korkealla. Toisaalta
julkisen sektorin piikki ei voi olla auki kasvaville kustannuksille. Tämän vuoksi ryhdymme
selvittämään tulevaisuuden vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on julkisen sektorin oma tunnistautumisväline”. (Valtiovarainministeriö 2018.)
2.1.2

Luettelo tunnusluvuista tai koodeista

Kuva 2. Esimerkkikuva tunnuslukulistasta. (Viinamäki 2018.)

Verkkopankkeihin tunnistautumisessa usein käytetään valmiiksi luotuja tunnuslukuja ja
koodeja, jotka vanhenevat säännöllisin ajanjaksoin. Esimerkiksi Nordean tunnistautumistavassa käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi käytetään tunnuslukulistaa, missä on kaksi
listaa tunnusluvuista. Ensimmäistä käytetään kertakäyttöisesti kirjautumisen yhteydessä ja
jälkimmäistä käytetään jatkuvasti toimintojen, kuten laskujen, vahvistamiseksi. Nordean
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tunnuslukulista vanhenee joko vuoden aikana tai kun on tarpeeksi monta kirjautumisessa
käytetyistä kertakäyttöisistä koodeista käytetty.

Näitä tunnuslukulistoja on yritetty korvata tuomalla älypuhelimiin ja tablettitietokoneisiin
vastaavia toimintoja korvaavia sovelluksia, kuten esimerkiksi Nordean tunnuslukusovellus
ja S-Pankin S-mobiili. Mutta näiden sovellusten kehittämiseen suuresti vaikutti väärin ymmärretty yksityiskohta EU:n maksupalveludirektiivissa, mikä tuli voimaan tammikuussa
2018. Tunnuslukulistojen käyttäminen on sallittua niin kauan, kuin se ei ole ainoa tunnistautumiseen käytettävä tekijä ja tämä maksupalveludirektiivin yksityiskohta ymmärrettiin
väärin pankeissa, minkä takia esimerkiksi Nordea tiedotti virheellisesti tunnuslukulistojen
tuen loppumisesta vuoden 2018 alussa.

2.1.3

Puhelimeen tai sähköpostiin tuleva varmistus tai koodi

Puhelinta voi käyttää yhtenä tunnistautumismenetelmien apuvälineenä. Puhelimeen tulevat varmistusviestit, esimerkiksi Googlen sähköpostiin kirjautumisen varmistamiseksi
(kuva 3), ja asennettavien sovellusten kautta saatavat koodit, esimerkiksi Google Authenticator (kuva 4), vaativat puhelimen olevan moderni älypuhelin.

Kuva 3. Puhelimeen tuleva varmistus.
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Kuva 4. Puhelimeen asennettava sovellus Google Authenticator.

Vaihtuvat, kertakäyttöiset varmistuskoodit tulevat joko tekstiviestinä (kuva 5) tai sähköpostina (kuva 6). Vaihtoehtoisesti varmistuskoodit voidaan näyttää puhelimeen asennetun
kaksivaiheisen todennussovelluksen kautta. Näitä koodeja yleensä voidaan käyttää vain
lyhyen ajanjakson aikana, jotta koodeja ei voitaisi väärinkäyttää.

Puhelimeen asennettavat sovellukset ovat puhelimen varastamisen, häviämisen tai rikkoontumisen kannalta hankalia, koska sovelluksen ja kaksivaiheisen todentamisen siirto
seuraavaan älypuhelimeen ei välttämättä ole yksinkertaista. Kaksivaiheisen todennuksen
aktivoinnissa usein annetaan ohjeistus, kuinka toimia puhelimen vaihdon yhteydessä.
Tämä ohjeistus, ja siihen mahdollisesti liittyvät turvallisuuskoodit, annetaan kun sovellus
aktivoidaan palvelun, esimerkiksi sähköpostin lukemiseksi, kaksivaiheisen todentamisen
lisäturvana.

Tekstiviestinä tulevat varmistuskoodit eivät vaadi käytettävän puhelimen olevan uudehko
tai älypuhelin, mutta tekstiviestinä tulevia varmistuskoodeja on kyetty kaappaamaan niin,
että käyttäjä ei huomaa. (Shaikh 21.9.2017.)
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Kuva 5. Tekstiviestinä tuleva varmistuskoodi.

Kuva 6. Microsoftin suojauskoodi sähköpostissa.

Varmennustavat ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi käytettäviä esimerkkejä
Googlen palveluihin kirjautumiseen käytettävistä kaksivaiheisen varmennuksen tavoista.
Sovellusvarmennuksessa, kuvan esimerkissä Google Authenticator, puhelimen tulee olla
moderni älypuhelin, jossa on ohjelmiston tukema käyttöjärjestelmä.

Vastaavia varmennustapoja voidaan käyttää myös muiden palveluntarjoajien palveluissa.
Esimerkiksi tietokonepelien pelaamiseksi, sosiaalisen median käyttämiseksi ja postin pakettiautomaateissa.
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2.1.4

Biometriset tunnistusmenetelmät

Älypuhelimien, tablettitietokoneiden ja tietokoneiden sekä näiden ominaisuuksien kehittyessä ja lisääntyessä yksityiskäyttäjille on tullut mahdolliseksi käyttää esimerkiksi puhelimen aukaisuun perinteisten koodin ja kuvion lisäksi salasanat, sormenjälkitunnistus, kasvojentunnistus ja iiristunnistus. Koska kyseiset ominaisuudet mainituissa laitteissa ovat
suunnattuja yksityiskäyttäjille, eivät biometriset lukijat ole yhtä luotettavaa laatua kuin esimerkiksi armeijalle tarkoitetuissa lukijoissa.

Biometristen tunnistusmenetelmien murtaminen on monesti todistetusti tehty. Esimerkiksi:
-

-

Samsung Galaxy S8-puhelimen mukana tullut iiristunnistus murrettiin tulostamalla
kuva iiriksestä ja käyttämällä kontaktilinssiä kaartuvuuden saamiseksi. (46halbe
2017.)
OnePlus 6-puhelimen kasvojentunnistus voidaan ohittaa tulostamalla käyttäjän
kasvo. (Sundell 2018.)
Sormenjälkitunnistus voidaan ohittaa pahimmassa tapauksessa jopa muovailuvahalla. (Yates 12.7.2017.)

Biometrisiä tunnistusmenetelmiä, huolimatta huonosta maineestaan, kehitetään yhä ja
esimerkiksi Apple on kehittänyt kasvojentunnistusta uusimman iPhone X-mallien suhteen
ja Apple väittää puhelimien mukana tulevan kasvojentunnistuksen olevan kehittynein versio tähän puhelinsarjaan mennessä. Heidän päätöksensä jättää sormenjälkitunnistus kokonaan pois kyseisistä malleista on saanut voimakasta kritiikkiä käyttäjäystävällisyyden
menettämisestä.

Kuva 7. Xiaomi Redmi Note 3:n sormenjälkilukija. (Plekhanov 2016.)
Sormenjälkilukijan seuraavassa kehitysmallissa siirretään lukija kosketusnäyttöön, jotta
puhelimesta vapautuisi pinta-alaa muuhun käyttöön ja voidaan luopua yhdestä fyysisestä
lukijasta puhelimen kuoren pinta-alasta.
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2.1.5

Sähköisen asioinnin mahdollistava henkilökortti

Poliisilta saatu henkilökortti (kuva 8) sisältää sähköisen asioinnin mahdollistavan sirun ja
käyttäjä voi halutessaan ottaa käyttöön tähän väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteen. Kansalaisvarmennetta käytetään tunnistautumiseen, sähköpostien ja dokumenttien
salaamiseen sekä sähköiseen allekirjoitukseen. Kansalaisvarmennetta käytettäessä sähköisesti allekirjoitettu dokumentti on lain mukaan yhtä sitova ja kiistämätön kuin käsin allekirjoitettu dokumentti. (Väestörekisterikeskus 2016.)

Kuva 8. Esimerkki henkilökortista. (Poliisi.)

Kansalaisvarmenteen käyttämiseksi tarvitaan tietokone, sopiva kortinlukija ja kortinlukijaohjelmisto sekä kansalaisvarmenteen käyttämiseksi tulee käyttäjän asettaa kaksi tunnuslukua eri käyttöjä varten: tunnistautuminen ja sähköinen allekirjoitus.
2.1.6

Tunnuslukulaite ja muut erikseen hankittavat laitteet

Tietosuojan parantamiseksi yritykset ovat käyttäneet jo useita vuosia erikseen hankittuja
laitteita, joilla voi saada kertakäyttöisen tunnuskoodin perinteisen käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi kirjautumisen mahdollistamiseksi. Yksi tunnetuimpia näiden laitteiden
edustajia on RSA:n SecurID (kuva 9). SecurID:n suojaustekniikka perustuu säännöllisesti
ajan mukaisesti vaihtuviin kertakäyttöisiin koodeihin, mikä pitää kirjoittaa palveluun kirjautumisen yhteydessä. SecurID:n tietoturva ei ole pysynyt ajan tasalla ja on poistumassa
käytöstä muiden vaihtoehtojen tullessa markkinoille.

10

Kuva 9. RSA:n SecurID-laite. (Klink 2008.)

Nordea on ottanut käyttöönsä mobiilisovelluksen, tunnuslukusovelluksen vaihtoehdoksi
erikseen ostettavan tunnuslukulaitteen (kuva 10), mikä toimii aktivoinnin jälkeen käyttäjän
valitsemalla 4 – 7 numeroisella koodilla. Tämän laitteen avulla varmistetaan verkkopankissa sisäänkirjautuminen ja maksujen sekä toimintojen vahvistaminen.

Kuva 10. Nordean tunnuslukulaite. (Nordea.)

Vuodesta 2007 alkaen kehitetty YubiKey (kuva 11) on saavuttanut version 5 syyskuussa
2018 ja toimii käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi kaksivaiheisena todentajana. Esimerkiksi kirjautuessaan Googlen sähköpostiin kirjaston tietokoneella, tämä laite tulee olla
kiinnitettynä tietokoneeseen ja käyttäjän tulee painaa YubiKeyssä olevaa painiketta tietyssä kohtaa sisäänkirjautumista varmistaakseen pääsyn sähköpostiin. Yubikeystä on
tehty useita eri malleja eri käyttötarkoituksia varten, kuten esimerkiksi vain tietokoneessa
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käytettävä malli tai sekä tietokoneessa että puhelimien tai laitteiden kanssa, jotka tukevat
Near Field Communication, eli NFC-teknologiaa. (Yubico.)

Kuva 11. YubiKeyn eri vaihtoehtoja. (Yubico 2015.)
2.1.7

Mobiilivarmenne

Mobiilivarmenne toimii lähes kaikissa puhelimissa, mutta voi vaatia uuden SIM-kortin, idSIM, hankkimista teleoperaattorilta ja ominaisuuden aktivointi täytyy tehdä operaattorin
kanssa. Mobiilivarmenteessa käytetään tunnistautumisen ja allekirjoittamisen koodina 4-8
numeroa pitkää tunnuslukua, minkä saa käyttäjä itse luoda ja kummassakin, sekä tunnistautumisessa että allekirjoittamisessa voi olla sama koodi. On kuitenkin suositeltavaa
käyttää eri koodeja tunnistautumiseen ja allekirjoittamiseen väärinkäytön hankaloittamiseksi.

Mobiilivarmenteeseen voidaan myös asettaa häirinnänestokoodi, minkä avulla voidaan
estää mobiilivarmenteen väärinkäyttöä. Tapauksissa, kuten esimerkiksi puhelinnumeron
väärinkirjoituksessa, tulee väärälle henkilölle tunnistuspyyntö (kuva 12) ja väärä henkilö
voisi epähuomiossa päästää tämän henkilön tietoihinsa. Tunnistuspyyntöä ei tule, jos puhelinnumero ja häirinnänestokoodi eivät ole oikeat.
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Kuva 12. Mobiilivarmenteen tunnistuspyyntö.

Kuva 13. Mobiilivarmenteen tunnuskoodin kirjoittaminen.
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2.1.8

Salasanat

Alussa salasanoissa oli vain kaksi vaatimusta: salasana pitää olla ja sitä ei saanut kertoa
toisille. Salasanaa ei vaihdettu muussa tapauksessa kuin vain silloin, kun se paljastui
asiattomille tahoille. Nykyään salasanojen vähimmäisvaatimuksissa voi olla isot ja pienet
kirjaimet, numerot, erikoismerkit ja salasanan vähimmäispituus. Osassa sähköisiä palveluita salasanan voi itse päättää ja osassa annetaan salasana palvelun luomana.

Tietoturva-asiantuntijat myöntävät, että mitä vaikeampi salasana, sitä vaikeampaa on salasanan muistaminen. Asiantuntijat myös suosittelevat eri salasanojen käyttöä eri palveluissa ja apuohjelmien käyttöä, mutta käytännössä ottaen usein käyttäjät käyttävät samoja
salasanoja eri palveluissa tai samanlaisia salasanoja riippuen salasanan vähimmäisvaatimuksista. Esimerkiksi nakitjamuussi, Nakitjamuussi1 ja Nakitjamuu$si1.

Salasanat ja lisäturvallisuudeksi käytettävät ohjelmat, laitteet, tunnuslukuluettelot tai muut
fyysiset esineet sekä biometriset tunnistautumiset eroavat tietoturvallisuuden suhteen.
Laitteet, luettelot ja muut fyysiset esineet voidaan varastaa ja biometriset tunnistautumiset
voidaan tavalla tai toisella kopioida. Salasanoja, jos niitä ei ole laitettu ylös paperille tai
muuhun muistiinpanovälineeseen, ei voida varastaa vaan vaatii käyttäjältä tarvittavien tietojen luovuttamista toisen henkilön käyttöön. On tietenkin tapoja murtaa toisen henkilön
salasanoja, kuten esimerkiksi käyttämällä niin sanottua brute force-tekniikkaa, missä ohjelmallisesti käydään lävitse käyttäen kaikenlaisia mahdollisia salasanoja.

Jos salasanaa kirjoittaa tarpeeksi monta kertaa väärin, palvelussa tai laitteessa voi olla
varmistustoiminta, mikä voi lukita kyseisen palvelun tai laitteen tietyksi määräajaksi tai kokonaan ja jopa joissakin tapauksissa voi tyhjentää laitteen. Esimerkiksi Applen puhelimessa ja tablettitietokoneessa löytyy erikseen aktivoitava ominaisuus, minkä avulla, jos
on yritetty 10 kertaa käyttää väärää salasanaa, koodia tai muuta tunnistautumistapaa,
laite tyhjentyy automaattisesti.

Ahokas (2018) pohtinut salasanan tärkeyttä ja huomioi eri näkökulmia tunnistautumismenetelmien ongelmista ja mahdollisuuksista. Artikkelissa kerrotaan salasanan tärkeydestä
käyttäjälle, koska käyttäjä pääsee itse päättämään salasanan koostumuksen tehden siitä
henkilökohtaisen. Ahokas viittaa Fujitsu Finland Oy:n Tapani Lehtisen kommentteihin ollen samaa mieltä salasanoista:
-

”Salasana on mielestäni ainoa ihmisen tahtoa ilmaiseva tekijä. Siksi en kannata
sen jättämistä pois tunnistamistapojen valikoimista.”
”Se on oikeastaan ainoa tekijä, joka kuvaa sen, että ihminen on halukas tunnistautumaan.”
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Tietoturva-asiantuntijoiden suositukset salasanan koostumisesta vaihtelevat ja salasanojen merkitystä nykymaailmassa mietitään, kun muita tunnistautumisen menetelmiä kehitetään. Suosituksissa kerrotaan kohdista kuten:
-

Pitääkö salasanassa olla vähintään tietty määrä merkkejä, isoja kirjaimia, pieniä
kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä, kuten tavuviiva, pilkku ja kaarisulku.
Saako salasanassa käyttää sanoja vai pitääkö salasana koostua sattumanvaraisista merkeistä.
Saako samaa salasanaa käyttää useammin.
Missä tunnistautumistietoja saa säilyttää.
Millaisessa muodossa tunnistautumistietoja saa säilyttää, eli saako sen kirjoittaa
ylös sellaisenaan vai pitääkö olla tarina, lause tai koodikieltä.
Pitääkö salasana vaihtaa säännöllisin väliajoin.

Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen muistilista salasanan muodostamiseen on:
1.
2.
3.
4.
5.

Riittävän pitkä: Suositellaan vähintään 15 merkkiä.
Salasana ei ole sana: Käytä lausetta tai lyhennettä lorusta.
Merkeillä on väliä: Numerot, kirjainten koot ja erikoismerkit käyttöön.
Käytettävissä on apuohjelmia.
Älä käytä: Yleisiä salasanoja, henkilökohtaisia tietoja tai näppäimistön geometrisiä kuvioita. (Viestintävirasto 2014.)

Viestintäviraston suosituksissa kerrotaan myös tarkemmin mitä muistilistan kohdissa tarkoitetaan, kuten esimerkiksi 5. kohdassa mainittu geometriset kuviot tarkoittavat vierekkäisiä merkkejä, kuten qwertyui tai 123456 ja henkilökohtaiset tiedot tarkoittavat esimerkiksi
syntymäaikaa. Viestintäviraston suosituksissa myös otetaan kantaa salasanojen säilyttämiseen, apuohjelmien vaihtoehdoista, kaksivaiheisen tunnistautumisen menetelmien lisäturvasta, kuinka toimia saadessaan huijausviestin, salasanojen heikkoudet ja vahvuudet
sekä kommentoi yleisesti ottaen käytettävien laitteiden tietoturvasta.

Tietoturva-asiantuntija Per Thorsheim suosittelee salasanojen suhteen samoja yksityiskohtia kuin esimerkiksi Viestintäviraston suosituksissa on. Mutta säilyttämisestä hän kommentoi, että kannattaa käyttää apuohjelmia tai kirjoittaa muistiin ja laittamaan se vaikka
keittiön laatikkoon. Thorsheim myös suosittelee, että säännöllisin ajoin vaihtuvat salasanat
poistettaisiin kokonaan käytöstä. (Alkio 2018.)
2.2

Palveluntarjoajan vastuut ja heikkoudet sekä kolmannet osapuolet

Palveluntarjoajan vastuisiin kuuluu säilyttää tarvittavaa tietoa asianmukaisella tietoturvallisella tasolla. Esimerkiksi sivut, joissa kirjaudutaan sisään palveluun, tulisivat olla yhteydeltään salattuja, salasanat eivät saa olla selkokielisenä tiedostona palveluntarjoajan palvelimella ja palveluntarjoajan sivustoa tulisi kehittää tietoturvallisemmaksi mahdollisten ongelmien tullessa vastaan ja jopa ennakoivasti. Myös tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle tulee tehdä selväksi käyttäjille käyttöehdoissa ja vaatia kolmatta osapuolta noudattamaan tietoturvasääntöjä sekä kolmannelle osapuolelle luovutetuissa tiedoissa ei saa
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olla mitään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, General Data Protection Regulation (GDPR),
vastaista tietoa.

Vaikka tunnistautumisen salasana olisi sekä monimutkainen että vaikea ja vaikka mitä eri
tunnistautumismenetelmiä käytettäisiin, tietoturva-aukot tai palveluntarjoajan omat heikkoudet tai huonot toimintatavat voivat päästää asiaankuulumattoman henkilön tietoihin käsiksi. Pelkästään vuosien 2017 ja 2018 aikana uutisoituja tietomurtoja sisältävät muun
muassa seuraavia palveluntarjoajia: Facebook, MyHeritage, Apple, LinkedIn, Dropbox ja
Helsingin Uusyrityskeskus. Mahdollisia tietoturvaongelmia uutisoitiin vuosien 2017 ja 2018
aikana muun muassa seuraavilta palveluntarjoajilta: Twitter, Google ja erilaiset kryptovaluutan lompakoihin perustuvat palvelut.

Facebookin tietoturvaongelma koski vahvistetusti 50 miljoonaa käyttäjää, mutta arviolta 90
miljoonaa käyttäjää pakotettiin tekemään sisäänkirjautuminen varmuuden vuoksi uudelleen kaikilta laitteiltaan ja tämä tietoturvaongelma mahdollisti asiaankuulumattomien tahojen pääsyn käyttäjän tietoihin samalla tavalla kuin olisi tietojen omistaja. Facebookin tiedotuksen mukaan salasanoihin ei ole päästy käsiksi ja antoivat myös ohjeistuksen, kuinka
tarkistaa oma tietoturvansa. (Hartikainen 2018.)

MyHeritagen palvelusta hakkeroitiin ennen vuoden 2018 alkukesää 92 miljoonan käyttäjän
käyttäjätunnukset ja salasanat salatussa muodossa. (Vänskä 2018.)

Twitter tiedotti vuoden 2018 toukokuussa, että palvelun käyttäjien salasanoja on vahingossa päätynyt salaamattomina yhtiön tietokonelokeihin, mutta selvityksen perusteella salasanat eivät ole päätyneet yhtiön ulkopuolisille tahoille. (Viestintävirasto 2018b.)

Puhelinoperaattorit, kuten Verizone, T-Mobile ja AT&T, ovat luovuttaneet tietoja ja antaneet muuttaa tietoja, jos käyttäjästä on tiennyt tarpeeksi. Jos uhri käyttää puhelinnumeroansa kaksivaiheiseen tunnistautumiseen, ovat hakkerit voineet siirtämällä toiminnot puhelinnumerosta toiseen puhelinnumeroon murtautua muun muassa käyttäjän kryptovaluuttaan perustuviin lompakkopalveluihin ja mahdollisesti muihin palveluntarjoajien palveluihin, missä voi käyttää puhelinnumeroansa kaksivaiheiseen todentamiseen. (Tivi 2018;
Shaikh 18.9.2017.)

Helsingin Uusyrityskeskuksen palvelimilta on varastettu 130 000 käyttäjän salasanat, joita
säilytettiin selväkielisenä sekä käyttäjätunnukset. Hakkerit ovat mahdollisesti saaneet
myös muita tietoja samassa yhteydessä. (Viestintävirasto 2018a.)
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Tietoturvatutkijat tiedottivat löytäneensä jättimäisen paketin, mikä sisältää yli 560 miljoonaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa. Nämä tiedot ovat kerätty yhdeksi tietokannaksi eri
tietomurroista, muun muassa LinkedIn - ja Dropbox -palveluihin, ja tähän tietokantaan voi
päästä käsiksi käytännössä ottaen kuka tahansa. (Karkimo 2017.)

Applen kaksivaiheinen varmistus, mikä pohjautui tekstiviestiteknologiaan, ohitettiin ja käyttäjien laitteita lukittiin etänä sekä käyttäjiltä kiristettiin rahaa bitcoinvaluuttana vuonna
2017. Kyseisen tekstiviestiteknologian haavoittuvuudesta on tiedetty jo vuodesta 2008
lähtien, mutta vasta vuonna 2014 mediavälineet tiedottivat tästä virallisesti. Näitä tekstiviestejä kyettiin kaappaamaan niin, että käyttäjä ei koskaan saanut viestiä ja hakkerit pystyivät hyväksikäyttämään käyttäjän tietoja tai varastamaan tiedostoja. (Shaikh 21.9.2017.)
2.3

Käyttäjän oma vastuu

Käyttäjille tarjotaan useita erilaisia apuvälineitä ja ohjelmia tunnistautumismenetelmien
helpottamiseksi ja tietoturvan parantamiseksi, mutta mitkä näistä ovat kunnollisia ja mitkä
eivät, ei ole yksinkertainen asia käyttäjien selvittämiseksi. Myös käyttäjien tulisi tunnistaa
huijaussivustot ja -viestit omatoimisesti, vaikka kokeneemmatkin henkilöt voivat erehtyä
näiden huijausten suhteen.

Käyttäjien vastuulla on olla tietoinen myös käytettävän laitteen tietoturvasta. Jos on kyse
omasta laitteesta, käyttäjälle kuuluu huolehtia tietoturvapäivityksistä, ohjelmien päivityksistä, virustorjunnan ja palomuurin asentamisesta sekä ylläpidosta ja asiattomien henkilöiden pääsyn esto. Jos kyseessä on useamman henkilön tai julkisesti käytettävä laite, tulee
huolehtia asiattomien lisälaitteiden, esimerkiksi näppäinlukijoiden puuttumisesta laitteessa, internetselaimen välimuistin tyhjennyksestä ja jos laitetta käytetään käyttäjätunnuksilla, tulee myös muistaa asianmukaisesti kirjautua ulos laitteesta käytön lopettamisen
yhteydessä.

Selaimet, kuten esimerkiksi Googlen Chrome, Mozillan Firefox ja Microsoftin Internet Explorer ovat sallineet käyttäjän tallentaa käyttäjätietoja, salasanoja ja lomaketietoja selaimen muistiin, jotta käyttäjä on voinut päästä kirjautumaan palveluntarjoajan sivulle helpommin tai täyttämään erilaisia lomakkeita nopeammin. Nämä palvelut selaimissa täyttävät tarvittavat tiedot jopa automaattisesti käyttäjän tullessa sopivalle sivulle ja mahdollistavat muun muassa sähköpostiin pääsemisen ilman käyttäjän toimintaa. Tietoturva-asiantuntijat varoittavat, ettei näitä automaattisen tietojen täytön toimintoja kannata ottaa käyttöön, koska he tietävät useita tapoja näiden tunnistautumistietojen urkkimiseen ilman käyttäjän huomaamista. (Karkimo 2018.)
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Googlen kaksivaiheisen tunnistautumisen on voinut ohittaa huijaamalla käyttäjää samannäköiselle sivulle, jossa käyttäjältä kysytään käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä puhelimeen tullutta varmistuskoodia. Tämän jälkeen käyttäjä ohjataan oikealle sivustolle jatkamaan esimerkiksi sähköpostinsa käyttöä. Kerättyjä tietoja väärinkäytettiin vasta myöhemmin ja tämä huijaus oli kohdistettu lähinnä sähköistä äänestysjärjestelmää kehittävien yritysten työntekijöihin. (Komonen 2018.)
2.4

Salasanaohjelmat apuna

Salasanaohjelmilla voidaan säilyttää ja luoda salasanoja eri palveluiden käyttöön ja usein
näiden ohjelmien perusominaisuuksiin kuuluvat automaattiset sivun tunnistukset ja sopivan tunnistautumistiedon ehdottaminen, aakkosellinen luettelo tallennetuista tiedoista
sekä näiden tietojen tulostaminen paperisen kopion saamiseksi ja mahdollisesti jopa samojen tietojen tuominen käyttäjän useammalle laitteelle. Osa ohjelmista tarjoavat myös
salasanojen tuontia tiedostosta, kuten esimerkiksi Excel-taulukosta, ja myös vientiä vastaavanlaiseksi tiedostoksi. Näiden ohjelmien käyttämiseen yleensä vaaditaan pääsalasanan luomista, minkä avulla voi käyttää salasanasovellusta ja päästä käsiksi talletettuihin
tietoihin. Tämä pääsalasanan toiminto mahdollistaa sen, että käyttäjän ei tarvitsisi muistaa
muuta salasanaa kuin pääsalasanan.

Esimerkkejä salasanasovelluksista:
-

F-Secure Key (kuva 14).
Bitwarden.
KeePass.
LastPass.
1Password.
Dashlane.

Osa näistä edellä mainituista ohjelmista tarjoavat sekä ilmaisversiota tietyillä rajoituksilla
että maksullista versiota. Esimerkiksi F-Secure Key tarjoaa sekä maksuttoman että maksullisen version. Ainoa ero näiden kahden version välillä on, että ilmaista ohjelmaa voi
käyttää vain yhdessä laitteessa ja maksullista useammalla laitteella tuoden samat talletetut tiedot kaikkiin laitteisiin.
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Kuva 14. F-Secure Keyn listaus tunnistautumistiedoista eri palveluihin.
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3

3.1

Kysely tunnistautumismenetelmistä

Tutkimusmenetelmä

Tämän kyselyn tarkoituksena oli selvittää kuinka yksityiskäyttäjät kokevat tämän monimutkaisen tunnistautumismenetelmien maailman. Kyselylomakkeen (liite 1) rakentamiseen oli
valittu Google Forms-lomake aikaisempien kokemusten perusteella ja vastaukset kerättiin
Google Sheets-taulukoksi (liite 2), mistä vastaukset eroteltiin kysymyksittäin vastausten
tulkitsemisen helpottamiseksi (liitteet 3-12) käyttäen Microsoft Officen Excel-ohjelmistoa.

Kysely julkaistiin sosiaalisen median, Facebookin kautta noin 10 päivän ajaksi ja kyselyyn
vastasi 47 henkilöä kyselyn tekijän sosiaalisesta piiristä. Kysymyksissä oli sekä valinnaisia
vaihtoehtoja, monivaihtoehtoja että avoimia vastauksia. Kyselyssä oli aluksi asetuksissa
ongelma, mikä vaikutti kolmen ensimmäisen vastaajan suhteen: pakotettu vastaamaan jokaiseen kohtaan. Tämä asetus ei ollut tarkoitus olla päällä ja tilanne korjattiin nopeasti.
Kyselyn valmiista vaihtoehdoista puuttui myös mobiilivarmenne tekijän huolimattomuuden
takia ja biometristen tunnistautumismenetelmien vaihtoehdot olisi voitu koota yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kyselyssä kysyttiin anonyymisti tietoa itse vastaajien kokemuksista tunnistautumismenetelmistä ja arvioita tulevaisuudesta, joten kyselyssä ei kysytty yhtäkään henkilökohtaista
tietoa iästä, sukupuolesta tai muustakaan henkilöllisyyden selvittämisen mahdollistavaa
kysymystä.

Käyttäjiltä kysytyt kysymykset ovat:
1. Millaisia käyttäjätunnuksia käytät eri palveluissa?
2. Millaisia eri tunnistautumismenetelmiä käytät palveluissa ja laitteissa? Joko vakituisesti tai harvemmin.
3. Mitkä aikaisemmin mainituista tunnistautumismenetelmistä olivat sinulle tuntemattomia?
4. Arvioi kuinka moneen eri palveluun ja laitteeseen käytät näitä edellä mainittuja tunnistautumismenetelmiä.
5. Missä pidät tallessa edellä mainittuja tunnistautumistietoja palveluihin ja laitteisiin?
6. Mitä hyvää näet näissä tavoissa tunnistautua?
7. Mitä huonoa näet näissä tavoissa tunnistautua?
8. Millaisia tunnistautumisen tapoja näet esimerkiksi 20 vuoden päästä?
9. Millaisena toivoisit tunnistautuminen toteutuvan tulevaisuudessa?
10. Mitä nykyisistä tunnistautumistavoista toivoisit tulevaisuudessa käytettävän?
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3.2

Tulokset

Millaisia käyttäjätunnuksia käytät eri palveluissa?

Vaihtoehtojen lopussa on vastauksien perusteella saatu prosenttimäärä pyöristettynä lähimpään kymmenesosaan. Kysymyksen vaihtoehdoista vastaajat saivat valita useamman
valinnan. Vastausten jakauma (kuvio 1) on:
-

Sähköpostiosoite. 32,6%
Käyttäjätunnus, minkä olet saanut. Esim. verkkopankkipalvelut ja kirjastokortin numero. 33,3%
Käyttäjätunnus, minkä olet saanut itse luoda. Esim. tietokoneeseen kirjautuminen.
31,9%
Muu. 2,1%

Kuvio 1. Eri käyttäjätunnusten vastausten jakauma.

Muu-vaihtoehdoissa kaksi vastaajista kertoivat käyttävänsä vaihtoehtona puhelinnumeroa
ja sormenjälkeä. Yksi muu-vastauksista oli palvelun luoma käyttäjätunnus, mikä vastaa
kysymyksen vaihtoehtoa ”Käyttäjätunnus, minkä olet saanut”. Joten lopulliset luvut ovat:
sähköpostiosoite 46, saatu käyttäjätunnus 47, itseluotu käyttäjätunnus 45 ja muu 3.
Millaisia eri tunnistautumismenetelmiä käytät palveluissa ja laitteissa?

Kysymyksen vaihtoehdoista vastaajat saivat valita useamman valinnan. Vaihtoehtojen lopussa on vastauksien perusteella saatu prosenttimäärä pyöristettynä lähimpään kymmenesosaan. Vastausten jakauma (kuvio 2) on:
-

Kuvio. Esim. puhelimen ja tablettitietokoneen aukaisuun. 5,2%
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-

-

Numerokoodi. Esim. luottokortit, puhelimen ja salkun avaaminen. 19,7%
Sormenjälkitunnistus. Esim. älypuhelimen ja tablettitietokoneen avaaminen. 7,3%
Kasvotunnistus. Esim. älypuhelimen ja tablettitietokoneen avaaminen. 0,4%
Salasana. Esim. sähköpostiin kirjautuminen. 20,2%
Valmis luettelo kertakäyttöisiä tai vakituisesti käytettyjä numerokoodeja. Esim.
verkkopankit. 16,7%
Puhelimessa tai tablettitietokoneessa käytettävä kertakäyttöinen koodi tai salasana. Esim. puhelimeen tuleva vahvistuskoodi tekstiviestinä, puheluna tai jonkin
sovelluksen kautta. 14,6%
Puhelimessa tai tablettitietokoneessa käytettävä vakituinen koodi tai salasana.
Esim. Nordean Tunnusluku-sovellus. 12%
Erikseen hankitulla laitteella käytettävä kertakäyttöinen tai vakituinen koodi tai salasana. Esim. Nordean tunnuslukulaite tai SecurID. 3,4%
Muu. 0,4%

Kuvio 2. Käytössä olevien tunnistautumismenetelmien vastausten jakauma.

Muu-vaihtoehdossa vastaaja kertoi käyttävänsä vaihtoehtona mobiilivarmennetta.
Mitkä aikaisemmin mainituista tunnistautumismenetelmistä olivat sinulle tuntemattomia?

Kysymyksen vaihtoehdoista vastaajat saivat valita useamman valinnan. Vaihtoehtojen lopussa on vastauksien perusteella saatu prosenttimäärä pyöristettynä lähimpään kymmenesosaan. Vastausten jakauma (kuvio 3) on:
-

Kuvio. Esim. puhelimen ja tablettitietokoneen aukaisuun. 12,5%
Numerokoodi. Esim. luottokortit, puhelimen ja salkun avaaminen. 0%
Sormenjälkitunnistus. Esim. älypuhelimen ja tablettitietokoneen avaaminen. 12,5%
Kasvotunnistus. Esim. älypuhelimen ja tablettitietokoneen avaaminen. 28,1%
Salasana. Esim. sähköpostiin kirjautuminen. 0%
Valmis luettelo kertakäyttöisiä tai vakituisesti käytettyjä numerokoodeja. Esim.
verkkopankit. 0%
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-

-

Puhelimessa tai tablettitietokoneessa käytettävä kertakäyttöinen koodi tai salasana. Esim. puhelimeen tuleva vahvistuskoodi tekstiviestinä, puheluna tai jonkin
sovelluksen kautta. 9,4%
Puhelimessa tai tablettitietokoneessa käytettävä vakituinen koodi tai salasana.
Esim. Nordean Tunnusluku-sovellus. 3,1%
Erikseen hankitulla laitteella käytettävä kertakäyttöinen tai vakituinen koodi tai salasana. Esim. Nordean tunnuslukulaite tai SecurID. 34,4%

Kuvio 3. Vastaajille tuntemattomien tunnistautumismenetelmien vastausten jakauma.

Kysymykseen ei vastannut 16 vastaajaa ja myöhäisemmässä kysymyksessä avoimena
vastauksena oli annettu palaute tämän kysymyksen suhteen, joten lopullinen määrä on 17
vastaajaa, joille kaikki tunnistautumistavat ovat tuttuja.
Arvioi kuinka moneen eri palveluun ja laitteeseen käytät näitä edellä mainittuja tunnistautumismenetelmiä.

Vaihtoehtojen lopussa on vastauksien perusteella saatu prosenttimäärä pyöristettynä lähimpään kymmenesosaan. Vastausten jakauma (kuvio 4) on:
-

0-19. 40,4%
20-39. 42,6%
40-59. 10,6%
60-79. 0%
80 ja enemmän. 2,1%
En osaa sanoa. 4,3%
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Kuvio 4.Käytettävien palveluiden määrän vastausten jakauma.

Missä pidät tallessa edellä mainittuja tunnistautumistietoja palveluihin ja laitteisiin?

Kysymyksen vaihtoehdoista vastaajat saivat valita useamman valinnan. Vaihtoehtojen lopussa on vastauksien perusteella saatu prosenttimäärä pyöristettynä lähimpään kymmenesosaan. Vastausten jakauma (kuvio 5) on:
-

Muistivihko. 11,8%
Kalenterin muistiinpanoissa. 9,2%
Post-it tai vastaava muistilappu. 14,5%
Tiedosto tietokoneessa. 11,8%
Puhelimen muistissa. Esim. muistiossa tai tekstiviestiluonnoksena. 14,5%
Salasanasovellus tietokoneessa, puhelimessa tai tablettitietokoneessa. Esim. FSecure Key ja LastPass. 7,9%
En halua sanoa. 9,2%
Muu. 21,1%

Kuvio 5. Käytössä olevien säilytyspaikkojen vastausten jakauma.
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Muu-vaihtoehdoissa 11 vastaajista kertoivat käyttävänsä omaa muistiansa, muut vastaajista kertoivat pitävänsä ei selkokielisenä tiedostona tietokoneessa, ei selkokielisenä muistikirjassa, säilyttävänsä sähköpostikansiossa, pitävänsä piilotettuna työhuoneessa ja pitävänsä siellä sun täällä.

Mitä hyvää näet näissä tavoissa tunnistautua?

22 vastaajaa 47:stä eivät kommentoineet tätä kohtaa.

Koska lomakkeessa oli ensimmäisten kolmen vastaajan aikana ongelma vastausten pakottamisen suhteen, eräs vastaajista antoi palautetta kyselystä tämän avoimen kysymyksen kohdalla. Hän kommentoi kysymystä tuntemattomista tunnistautumistavoista, että
siinä olisi pitänyt olla vaihtoehtona ”Ei mitkään – olen kuullut kaikista.”

Yksi vastaajista kokee eri tunnistautumistapojen olevan lähinnä ärsyttäviä, mutta sormenjälkitunnistus ei vaadi erikseen muistamista.

Vastaajista neljä kokevat sormenjälkitunnistuksen turvalliseksi tai helpommaksi tavaksi
käyttää.

Yksi vastaajista kokee, että näissä tunnistautumistavoissa ei ole mitään hyvää.

Avoimissa kommenteissa oli mainittu, että iso valikoima erilaisia tunnistautumistapoja lisää tietoturvaa ja vaihtoehtoja valita oma tapansa, joka kerta vaihtuvat koodit tai salasanat koetaan turvallisemmaksi sekä tärkeämmät toiminnot, kuten pankkitoiminnat, voidaan
turvata lisäturvalla.
Mitä huonoa näet näissä tavoissa tunnistautua?

20 vastaajaa 47:stä eivät kommentoineet tätä kohtaa.

Vastaajista 12 kokevat salasanojen muistamisen olevan vaikeata ja näistä vastaajista osa
kertoivat syiksi olevan joko jokaisessa palvelussa pitää olla oma salasanansa tai vähimmäisvaatimuksissa olevat vaatimukset tekevät muistamisen vielä vaikeammaksi. Lisäksi
kaksi vastaajista kokevat säännöllisin määräajoin muuttuvat salasanat hankaliksi.

Sormenjälkitunnistuksen kokee yksi vastaajista helpoksi, mutta ei ole varma jääkö sormenjälkitunnistukseen käytettävä sormenjälki pelkästään käytettävän laitteen muistiin vai
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meneekö se tieto eteenpäin. Yksi vastaajista kokee biometristen tunnistusmenetelmien
olevan epävarmoja väärinkäyttöriskien takia.

Useampi vastaajista kokevat epävarmuutta tunnistautumistapojen säilyttämisestä ja turvallisuudesta. Vastaajien mainitsemissa ovat:
-

salasanojen unohtaminen.
tunnuslukulistojen ja muistiinpanovälineiden mahdollisen varastamisen tai katoamisen.
kun muistilapulla tai salasanaohjelmassa olevia salasanoja tarvitaan ja ne eivät ole
mukana.
salasanojen murtaminen ja joitain tunnistautumistapoja ei koeta turvallisiksi.

Yksi vastaajista kokee yleisesti stressaavaksi ja turhauttavaksi tämän tunnistautumisrumban. Hän mainitsee syyksi salasanojen vaihdot säännöllisin ajoin, sopivan muistissa säilyvän salasanan keksiminen, tunnuslukulaitteen monet näppäilyt ja ettei yleisesti ottaen saa
käyttää samaa salasanaa kaikkiin palveluihin.

Kaksi vastaajista kokevat, että eri tunnistautumistavoissa ei ole mitään huonoa.

Millaisia tunnistautumisen tapoja näet esimerkiksi 20 vuoden päästä?

21 vastaajaa 47:stä eivät kommentoineet tätä kohtaa.

Vastaajista 18 kokevat biometristen tunnistautumistapojen laajenevan tulevaisuudessa ja
osa kokevat jopa DNA:n olevan osa biometrisiä tunnustautumisia.

Vastaajista 5 kokevat ihonalaisten mikrosirujen olevan osa tulevaisuutta, mutta yksi vastaajista kokee tämän negatiivisena kehityksenä ja kommentoi tämän johtavan yhteiskunnan valvonnan lisääntymiseen yksilökohtaisen toiminnan seuraamiseksi.

Kaksi vastaajista näkevät eleiden olevan osa tulevaisuuden tunnustautumismenetelmää.

Yksi vastaajista näkee yhdistelmien olevan osa tulevaisuutta. Hän mainitsee esimerkkinä
kuvion ja sormenjäljen.

Yksi vastaajista toivoo tulevaisuudessa olevan yksinkertaisempi tapa tunnistautumiseen ja
yksi vastaajista toivoo automaattisen tunnistamisen ilman erikseen tunnistautumista.
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Millaisena toivoisit tunnistautumisen toteutuvan tulevaisuudessa?

Vaihtoehtojen lopussa on vastauksien perusteella saatu prosenttimäärä pyöristettynä lähimpään kymmenesosaan. Vastausten jakauma (kuvio 6) on:
-

Vain yksi tapa tunnistautua kaikkiin palveluihin. 14,9%
Suurin osa palveluista samalla tunnistautumistavalla. 25,5%
Vain tietyt palvelut samalla tunnistautumistavalla. Esim. valtion ja terveydenhoidon
palvelut. 36,2%
Jokaisessa palvelussa omat tunnistautumistavat. 6,4%
En osaa sanoa. 17%
Muu. 0%

Kuvio 6. Tulevaisuuden tunnistautumisen toteuttamisen vastausten jakauma.

Mitä nykyisistä tunnistautumistavoista toivoisit tulevaisuudessa käytettävän?

Kysymyksen vaihtoehdoista vastaajat saivat valita useamman valinnan. Vaihtoehtojen lopussa on vastauksien perusteella saatu prosenttimäärä pyöristettynä lähimpään kymmenesosaan. Vastausten jakauma (kuvio 7) on:
-

Kuvio. 3,2%
Numerokoodi. 12,6%
Sormenjälkitunnistus. 17,6%
Iiristunnistus. 10,1%
Kasvotunnistus. 8,8%
Salasana. 11,3%
Kertakäyttöinen koodi puhelimeen tai tablettitietokoneeseen. 6,9%
Puhelimessa tai tablettitietokoneessa käytetty sovellus, missä tunnistaudutaan
käyttämällä vakituista koodia tai salasanaa. 6,9%
Erikseen hankittu laite tunnistautumiseen. Esim. Nordean tunnuslukulaite tai SecurID. 3,2%
Viranomaiselta saatu henkilökortti. 9,4%
Ihon alle sijoitettu siru. 8,8%
Muu. 1,3%
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Kuvio 7. Tulevaisuuden toivottujen tapojen vastausten jakauma.

Muu-vaihtoehdoissa yksi vastaajista kertoi vaihtoehtona mobiilivarmennetta ja yksi vastaajista vaihtoehtona ääntä.
3.3

Yhteenveto

Vastaajien, joita oli 47, käytössä on lähes tasapuolisesti kaikkia käyttäjätunnusmuotoja
käytössään: sähköpostiosoite, itseluotu käyttäjätunnus ja valmiiksi saatu käyttäjätunnus.
Perinteiset numerokoodit ja salasanat ovat käytetyimpiä tunnistautumismenetelmiä käyttäjillä ja seuraavaksi käytetyimmät ovat valmiiksi luodut tunnusluvut ja puhelimeen tulevat
kertakäyttöiset koodit.

Erilaiset tunnistautumistavat ovat yleisesti tunnettuja, mutta kasvojentunnistus ja erikseen
hankittava tunnistautumislaite ovat vähemmän tunnettuja.

Suurin osa kyselyyn vastaajista, 83% käyttää alle 40:ää eri tunnistautumiseen käytettävää
palvelua ja suurin osa vastaajista pitävät salasanat omassa päässään muistissa. Seuraavaksi suosituimmat säilytyspaikat salasanoille ovat muistivihot, muistilaput, puhelimen
muisti ja tiedosto tietokoneella.

Neljäsosa vastaajista, 25,5% kokevat eri palveluiden salasanojen muistamisen olevan vaikeata ja yli kolmasosa, 36,2% vastaajista tuntevat jo kyselyssä edustetut vaihtoehdot tunnistautumistavoista.
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Avoimissa vastauksissa hyvistä puolista koettiin eniten biometriset tunnistustavat helpottaviksi. Huonoista puolista koettiin eniten salasanojen koostumusten vaikeudet ja muistamiset.

Kyselyn 20 vuoden tulevaisuuden kuvassa 18 vastaajaa, 69,2% kokivat biometristen tunnistautumistapojen olevan todennäköisin tapa tunnistautua palveluihin ja myös nykyaikaisista tunnistautumistavoista tulevaisuudessa 37,1% vastaajista kokivat biometristen tunnistautumistapojen olevan pääasiallinen tapa tunnistautua.
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4

Pohdintaa

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut tutkia tunnistautumismenetelmiä yksityiskäyttäjien näkökulmasta keskittyen pääkysymyksiin: miten käyttäjät tunnistautuvat palveluihin,
tunnetaanko mitä mahdollisia tunnistautumismenetelmiä on, miten koetaan käytetyt tunnistautumismenetelmät ja millaisia ovat tulevaisuuden tunnistautumismenetelmät.

Osana tavoitteitani olen esitellyt kattavasti yksityiskäyttäjille suunnattuja tunnistautumismenetelmiä ja tehnyt kyselyn (liite 1), mihin vastasi 47 henkilöä. Kyselyn 10 kysymykseen
vastanneiden henkilöiden avulla olen saanut selvitettyä kuinka he tunnistautuvat palveluihin, kuinka montaa eri tunnistautumista vaativaa palvelua he käyttävät, mitä tunnistautumisen menetelmiä he käyttävät, miten he säilyttävät tunnistautumiseen käytettäviä tietoja,
mitä hyvää ja pahaa he kokevat tunnistautumismenetelmistä ja kuinka he näkevät tulevaisuudessa tunnistautumisen menetelmät.

Tavoitteeni kyselyssä ei onnistunut täydellisesti, koska kyselyssäni oli muutama pieni
virhe sekä kyselyyn vastanneet henkilöt ovat sosiaalisen median lähipiiristäni ja he ovat
työtaustansa takia tietoteknisesti kokeneempia ihmisiä kuin työssäni kohtaamat opastettavat henkilöt. Osa vastaajista työskentelevät tietoteknisellä alalla, osa toimivat tiedonhaun
ammattilaisena, osa toimivat opastajina ja osa ovat tietoteknisesti aktiivisempia kuin tavalliset verkkopalveluiden käyttäjät.

Olen ollut tietotekniikan kanssa tekemisissä jo lähes 34 vuotta ja osana työtäni olen toiminut opastajana ja kouluttajana jo 14 vuotta. Olen ollut suoraan tekemisissä sekä työni että
yksityiselämäni kautta, jos ei tuhansien, niin satojen yksityishenkilöiden kanssa avustaessani heitä tietoteknisissä ongelmissa. Henkilökohtaisissa ja ryhmäopastuksissa nämä
henkilöt ovat voineet kysyä minulta vapaasti mistä tahansa tietotekniikkaan liittyvästä aiheesta. Heidän kysymyksissään on esiintynyt usein aiheita kuten esimerkiksi palvelun
käyttöön liittyvät vähimmäisvaatimukset käyttäjiltä ja asiakkaiden toivomuksien huomioon
ottamisen välttäminen palveluiden siirtämisessä sähköiseen muotoon.

Nämä henkilöt ovat kokeneet, että käyttäjille sysätään omaksi vastuuksi suoriutua näistä
palveluntarjoajien verkkopalveluista ilman kunnollista opastusta sivuston käytöstä ja huolimatta siitä, osaavatko käyttäjät edes käyttää palvelun käyttämiseen sopivaa tietoteknistä
laitetta. Jotta käyttäjät voivat käyttää näitä sähköisiä palveluita, käyttäjiltä voidaan vaatia
vaihtelevia vähimmäisvaatimuksia tunnistautumismenetelmistä ja käyttämiseen liittyvistä
tietoteknisistä vaatimuksista, joten käyttäjien tulee selviytyä tässä sähköisessä viidakossa
villien, monimutkaisten ja lähes sattumanvaraisille vaikuttavien sääntöjen kanssa. Ja siitä
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huolimatta, että palveluntarjoajien verkkosivustot voivat tarjota jopa suuria määriä opastustekstejä, eivät käyttäjät välttämättä kykene huomaamaan kaikkia tarpeellisia ohjeita.
Myös palveluntarjoajien verkkosivut eivät välttämättä noudata samanlaisia visuaalisia
standardeja ja asetteluita, joten erilaisten sivujen kanssa toimiminen voi olla käyttäjille
hankalaa.

Koska kyselyni tavoitti vain 47 henkilöä, ei vastausten perusteella voi päätellä mitään ehdotonta päätelmää. Jotta tämä tutkimus saavuttaisi tarkemman päätelmän, tulisi kyselylomake korjata ja täydentää sekä saada suurempi otanta vastauksia julkaisemalla kysely
useammalla eri tavalla ja paikassa. Sosiaalinen media on nopea tapa tavoittaa henkilöitä,
mutta sosiaalinen media ei tavoita jokaista henkilöä. Jotta kysely tavoittaisi enemmän
henkilöitä, sosiaalisen median lisäksi kysely tulisi tehdä paperisena versiona sekä vastauksien saamiseksi voidaan esimerkiksi jalkautua kaduille eri paikkakunnilla ja lisäämällä
kyselyyn arvonnan.

Opinnäytetyön tekeminen onnistui nopeasti ja helposti, kun sain opinnäytetyöni teeman ja
perusrakenteen suunniteltua. Koska minulla on monen vuosikymmenen kokemus tietotekniikan eri osa-alueista, en oppinut tunnistautumismenetelmien suhteen mitään uutta tätä
opinnäytetyötä tehdessäni, mutta kyselyyn vastanneiden henkilöiden asenteet tunnistautumismenetelmiin herättivät suurta mielenkiintoa tunnistautumismenetelmien tulevaisuudesta.

Tunnistautumismenetelmien kehittäminen on vielä kesken ja menetelmissä käytettävät
teknologiat ovat suhteellisen lyhyessä ajassa kehittyneet voimakkaasti eri suuntiin. Nykyisten eri tunnistautumiseen käytettävien menetelmien lisäksi tulevaisuudessa voi tulla
vielä tällä hetkellä tuntemattomia menetelmiä ja käyttäjältä voidaan vaatia enemmän tai
vähemmän palveluihin tunnistautumiseen. Tieteiselokuvissa näytetyt tunnistautumismenetelmät, kuten esimerkiksi koko vartalon tai pään lukeminen tunnistimella, voivat olla jo
muutaman vuosikymmenen päästä osa arkea.
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kertakäyttöisiä
luetteloEsim.
luoda.
tunnuslukutaulukko
itse
Valmis
pankin
saanut
paitsi
muut olet
kirjautuminen.,
kaikkiminkä
sähköpostiin
Muistissa
Käyttäjätunnus,
Esim.
numero.,
Salasana.
ja kirjastokortin
0-19.
ja salkun avaaminen.,
verkkopankkipalvelut
Esim.puhelimen
luottokortit,
olet saanut.
minkä Esim.
Numerokoodi.
Käyttäjätunnus,
Iir
kaikkia palve
käytettyjä numerokoode
käyttämään
pääsee Sormenjälkitunnistus.,
muista.
vakituisesti
tunnistautumistavalla.
jolla
tai
ikinä
eiNumerokoodi.,
siru,
samalla
salasanoja
kertakäyttöisiä
ihonalainen
osa palveluista
luettelo
Keksittyjä
Suurin
Valmis
henkilökohtainen
salasanoja.
kirjautuminen.,
Varmaan jonkinlainen
monimutkaisempia
sähköpostiin
vaan
Esim.
aina
SecurID
taikirjautuminen.
vaativat
PalvelutSalasana.
tietokoneeseen
tunnuslukulaite
avaaminen.,
Esim.
tekstiviestiluonnoksena.
Nordean
tai
luoda.
Esim.
itse
tablettitietokoneen
jamuistiossa
saanut
salasana.
Esim.
olet
minkätai
koodi
älypuhelimen
muistissa.
Esim.
tai vakituinen
Puhelimen
numero., Käyttäjätunnus,
Sormenjälkitunnistus.
kertakäyttöinen
kirjastokortin
käytettävä
ja
20-39.
avaaminen.,
laitteella
ja salkun
hankitulla
verkkopankkipalvelut
Esim.puhelimen
Erikseen
luottokortit,
olet saanut.
minkä Esim.
Numerokoodi.
Käyttäjätunnus,
ter
valtion ja Ka
numerokoode
Iiristunnistus.,
Esim.
tai vakituisesti käytettyjä
Sormenjälkitunnistus.,
samalla tunnistautumistavalla.
kertakäyttöisiä
palvelut
luettelo
Vain tietyt
Esim. sähköpostiin kirjautuminen., Valmis
SecurID
tekstiviestiluonnoksena.
taikirjautuminen.
tai
Salasana.
muistiossa
tietokoneeseen
tunnuslukulaite
avaaminen.,
Esim.
Esim.
Nordean
luoda.
muistissa.
Esim.
itse
ja tablettitietokoneen
saanut
Puhelimen
salasana.
olet
minkätai
koodi
älypuhelimen
tietokoneessa.,
Esim.
tai vakituinen
Tiedosto
numero., Käyttäjätunnus,
Sormenjälkitunnistus.
kertakäyttöinen
kirjastokortin
käytettävä
ja
20-39.
avaaminen.,
laitteella
ja salkun
hankitulla
verkkopankkipalvelut
Esim.puhelimen
Erikseen
luottokortit,
olet saanut.
minkä Esim.
Numerokoodi.
Käyttäjätunnus,
käytettyjä numerokoode
palveluihin.
tai vakituisesti
kaikkiin
tunnistautuaSormenjälkitunnistus.
tapakertakäyttöisiä
luettelo
Vain yksi
kirjautuminen., Valmis
Sormenjälki
Esim. sähköpostiin
kirjautuminen.,
Salasana.
tietokoneeseen
avaaminen.,
Esim.
tai tekstiviestiluonnoksena.
itse luoda.
tablettitietokoneen
jamuistiossa
saanut
Esim.
minkä olet
älypuhelimen
muistissa.
Esim.
Puhelimen
numero., Käyttäjätunnus,
Sormenjälkitunnistus.
ja kirjastokortin
20-39.
ja salkun avaaminen.,
verkkopankkipalvelut
Esim.puhelimen
luottokortit,
olet saanut.
minkä Esim.
Numerokoodi.
Käyttäjätunnus,
ter
jakert
Kertakäytt
valtion
käytettävä
Esim.
Iiristunnistus.,
tai tablettitietokoneessa
Numerokoodi.,
samalla tunnistautumistavalla.
Puhelimessa
tietyt palvelut
verkkopankit.,
käytettyjä numerokoodeja. Esim.Vain
tai tekstiviestiluonnoksena.
kirjautuminen.
vakituisesti
muistiossa
Esim. tai
tietokoneeseen
kertakäyttöisiä
Esim.
muistissa.
luettelo
itse luoda.
Puhelimen
Valmis
olet saanut
muistilappu.,
kirjautuminen.,
minkä
tai vastaava
sähköpostiin
Post-it
Käyttäjätunnus,
Esim.
numero.,
Salasana.
ja kirjastokortin
20-39.
ja salkun avaaminen.,
verkkopankkipalvelut
Esim.puhelimen
luottokortit,
olet saanut.
minkä Esim.
Numerokoodi.
Käyttäjätunnus,
ja ter
siru.
valtion
sijoitettu
Esim.
Iiristunnistus., Ihon alle
palvelut samalla tunnistautumistavalla.
tai tekstiviestiluonnoksena.
tietyt
verkkopankit.
Vain
muistiossa
muistissa. Esim.Esim.
käytettyjä numerokoodeja.
Puhelimen
tai SecurID
vakituisesti
muistilappu.,
vastaavatai
tunnuslukulaite
tai
kertakäyttöisiä
Post-it
Nordean
luettelo
Esim.
Valmis
muistiinpanoissa.,
tai salasana.
kirjautuminen.,
koodi
vakituinenKalenterin
sähköpostiin
tai
Muistivihko.,
Esim.
numero.
Salasana.
kertakäyttöinen
kirjastokortin
käytettävä
ja
20-39.
avaaminen.,
laitteella
ja salkun
hankitulla
verkkopankkipalvelut
Esim.puhelimen
Erikseen
luottokortit,
olet saanut.
minkä Esim.
Numerokoodi.
Käyttäjätunnus,
Sa
käytettävä kert
Sormenjälkitunnistus.,
tablettitietokoneessa
taitunnistautumistavalla.
Numerokoodi.,
samalla
Puhelimessa
osa palveluista
verkkopankit.,
numerokoodeja. Esim.Suurin
Puhelinnumero
käytettyjä
kirjautuminen.,
tai vakituisesti
tietokoneeseen
kertakäyttöisiä
luetteloEsim.
itse luoda.
Valmis
olet saanut
kirjautuminen.,
minkä
halua sanoa.
Ensähköpostiin
Käyttäjätunnus,
Esim.
numero.,
Salasana.
ja kirjastokortin
20-39.
ja salkun avaaminen.,
verkkopankkipalvelut
Esim.puhelimen
luottokortit,
olet saanut.
minkä Esim.
Numerokoodi.
Käyttäjätunnus,
Ty
ter
valtion ja Ka
LastPass.,
ja numerokoode
Iiristunnistus.,
Esim.
Key
käytettyjä
F-Secure
vakituisesti
SecurID
Esim.
tai
tai
Sormenjälkitunnistus.,
samalla tunnistautumistavalla.
kertakäyttöisiä
tunnuslukulaite
palvelut
tablettitietokoneessa.
luettelo
tai
tietyt
Nordean
Vain
paikkaan
Valmis
Esim.
joka
puhelimessa
salasana.
kirjautuminen.,
tai
ja sormenjäljet
tietokoneessa,
koodi
Kasvot
sähköpostiin
vakituinen
Esim.
tai
Salasanasovellus
kirjautuminen.
Salasana.
kertakäyttöinen
muistaa
tietokoneeseen
avaaminen.,
helppo
käytettävä
Esim.
tekstiviestiluonnoksena.,
taion
luoda.
itselaitteella
tablettitietokoneen
jamuistiossa
Numerosarjan
hankitulla
saanut
Esim.
olet
Erikseen
minkä
älypuhelimen
muistissa.
Esim.
avaaminen.,
Puhelimen
numero., Käyttäjätunnus,
tablettitietokoneen
ja Sormenjälkitunnistus.
ja kirjastokortin
0-19.
avaaminen.,
älypuhelimen
ja salkun
Esim.
verkkopankkipalvelut
Esim.puhelimen
Kasvotunnistus.
luottokortit,
olet saanut.
minkä Esim.
Numerokoodi.
Käyttäjätunnus,
siru. so
jonkin
taiverkkopa
Esim.
alle sijoitettu
Ihon puheluna
palveluihin.
numerokoodeja.
tekstiviestinä,
kaikkiin
Iiristunnistus.,
käytettyjä
vahvistuskoodi
tunnistautua
vakituisesti
tuleva
tai
Vain yksi tapa
puhelimeen
kertakäyttöisiä
Esim.
luettelo
salasana.
taiValmis
muistamista.
Silmä
koodi
Vaatii
kirjautuminen.,
tapaa!
kirjautuminen.
eri
kertakäyttöinen
sähköpostiin
Liian monta
käytettävä
Esim.
Esim. tietokoneeseen
Salasana.
itse luoda.
tablettitietokoneessa
mitään
tai
Enavaaminen.,
saanut
salkun
jaolet
Puhelimessa
minkä
puhelimen
avaaminen.,
Muistivihko.
Käyttäjätunnus,
Esim. luottokortit,
numero.,
ja tablettitietokoneen
Numerokoodi.
ja kirjastokortin
20-39.
älypuhelimen
aukaisuun.,
Esim.
Esim. verkkopankkipalvelut
Kasvotunnistus.
ja tablettitietokoneen
olet saanut.
minkäpuhelimen
Kuvio. Esim.
Käyttäjätunnus,
Ka
numerokoode
Iiristunnistus.,
vakituisesti käytettyjä
taitunnistautumistavalla.
Sormenjälkitunnistus.,
samalla
kertakäyttöisiä
osa palveluista
Suurinluettelo
Valmis
tai tekstiviestiluonnoksena.
kirjautuminen.,
Esim. muistiossa
Esim. sähköpostiin
muistissa.
kirjautuminen.
Salasana.
Puhelimen
tietokoneeseen
avaaminen.,
Esim.
tietokoneessa.,
itse luoda.
Tiedosto
ja tablettitietokoneen
olet saanut
muistilappu.,
minkä
älypuhelimen
tai vastaava
Post-it Esim.
numero., Käyttäjätunnus,
Sormenjälkitunnistus.
ja kirjastokortin
20-39.
ja salkun avaaminen.,
verkkopankkipalvelut
Esim.puhelimen
luottokortit,
olet saanut.
minkä Esim.
Numerokoodi.
Käyttäjätunnus,
Ka
ja käy
numerokoode
salasanoja
Iiristunnistus.,
käytettyjä
vakituisestilukuisia
käytettäviä
SecurID
taitunnistautumistavalla.
tai
Sormenjälkitunnistus.,
samalla
Eri palveluihin
kertakäyttöisiä
tunnuslukulaite
osa palveluista
luettelo
Nordean
epäluotettavilta.
Suurin
Valmis
Esim.
tuntuvat
salasana.
sormenjälkitunnistus.
kuviot
kirjautuminen.,
tai
samoim
koodi
piirtyvät
sähköpostiin
sormesta
vakituinen
turvallisilta,
Esim.
tai
näytölle
kirjautuminen.
jatuntuvat
Salasana.
Pankit)
kertakäyttöinen
Salasanat
(esim.
tietokoneeseen
avaaminen.,
käytettävä
luoda. Esim.
numerokoodit
itselaitteella
ja tablettitietokoneen
Vaihtuvat
hankitulla
olet saanut
muistilappu.
Erikseen
minkä
älypuhelimen
tai vastaava
Esim.
avaaminen.,
Post-it
numero., Käyttäjätunnus,
tablettitietokoneen
ja Sormenjälkitunnistus.
ja kirjastokortin
20-39.
avaaminen.,
älypuhelimen
ja salkun
Esim.
verkkopankkipalvelut
Esim.puhelimen
Kasvotunnistus.
luottokortit,
olet saanut.
minkä Esim.
Numerokoodi.
Käyttäjätunnus,
siru.k
luettelo
sijoitettu
Valmis
Ihon alle
kirjautuminen.,
tunnistautumistavalla.
Kasvotunnistus.,
samalla
Esim. sähköpostiin
osa palveluista
Salasana.
tunnistautumiset
Suurin
tarkemmat
avaaminen.,
silmä ja muut
tablettitietokoneen
SecurID jaSormi,
kirjautuminen.
älypuhelimen
tai
voi varastaa
Joku Esim.
tietokoneeseen
Esim.tunnuslukulaite
Kasvotunnistus.
Nordean
luoda.
Esim.
itse
avaaminen.,
saanut
ei)
salasana.
salkun
olet
tai
ja
välillä
minkä
koodi
toimii
puhelimen
(välillä
tai vakituinen
Muisti
Käyttäjätunnus,
Esim. luottokortit,
numero.,
kertakäyttöinen
Numerokoodi.
kirjastokortin
käytettävä
ja
laitteella0-19.
hankitullaaukaisuun.,
Esim. verkkopankkipalvelut
Erikseen
ja tablettitietokoneen
olet saanut.
minkäpuhelimen
Kuvio. Esim.
Käyttäjätunnus,
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Liite 3. Kyselyn vastaukset purettuna kysymyksittäin, osa 1.

Millaisia käyttäjätunnuksia käytät eri palveluissa? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Vastaaja
Sähköpostiosoite Käyttäjätunnus, minkä
Käyttäjätunnus,
olet saanut.minkä
Esim.
Muu olet
verkkopankkipalvelut
saanut itse luoda.ja
Esim.
kirjastokor
tietoko
1 A
B
2 A
B
C
3 A
B
C
4 A
B
C
5 A
B
C
Puhelinnumero
6 A
B
C
7 A
B
C
8 A
B
C
9 A
B
C
10 A
B
C
11 A
B
C
12 A
B
C
13 A
B
C
14 A
B
C
15 A
B
C
16 A
B
C
17 A
B
C
18 A
B
C
19 A
B
C
20 A
B
C
21 A
B
C
22
B
C
23 A
B
C
24 A
B
C
25 A
B
C
26 A
C
Palvelun luoma käyttäjätunnus
27 A
B
C
28 A
B
C
29 A
B
C
30 A
B
C
31 A
B
C
32 A
B
C
33 A
B
C
34 A
B
C
35 A
B
C
36 A
B
C
37 A
B
C
38 A
B
C
39 A
B
C
Sormenjälki
40 A
B
C
41 A
B
42 A
B
C
Puhelinnumero
43 A
B
C
44 A
B
C
45 A
B
C
46 A
B
C
47 A
B
C
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Liite 4. Kyselyn vastaukset purettuna kysymyksittäin, osa 2.
Vastaaja

Millaisia eri tunnistautumismenetelmiä käytät palveluissa ja laitteissa? Joko vakituisesti tai harvemmin. Voit valita useamman vaihtoehdon.
Kuvio. Esim. puhelimen
Numerokoodi.
ja tablettitietokoneen
Esim.
Sormenjälkitunnistus.
luottokortit,
aukaisuun.
puhelimen
Kasvotunnistus.
Esim.
ja salkun
älypuhelimen
Esim.
avaaminen.
Salasana.
älypuhelimen
ja tablettitietokoneen
Esim. sähköpostiin
Valmis
ja tablettitietokoneen
luettelo
avaaminen.
kirjautuminen.
kertakäyttöisiä
Puhelimessa
avaaminen.
tai
taivakituisesti
tablettitietokoneessa
Puhelimessa
käytettyjä
tai tablettitietokoneessa
Erikseen
numerokoodeja.
käytettävä
hankitulla
kertakäyttöinen
Esim.
Muu
käytettävä
laitteella
verkkopankit.
käytettävä
koodi
vakituinen
tai salasana.
kertakäyttöinen
koodi tai
Esim.
salasana.
puhelimeen
tai vakituinen
Esim.tuleva
Nordean
koodi
vahvistuskoodi
tai
Tunnusluku-sovellus.
salasana. tekstiviestinä,
Esim. Nordeanpuhelu
tunnu
1 A
B
E
F
2
B
E
F
H
3
B
C
E
F
G
H
I
4
B
E
H
5
B
E
F
G
H
Mobiilivarmenne
6 A
B
C
E
F
G
H
7 A
B
E
F
G
H
8
B
E
G
H
9 A
B
C
E
F
G
10
B
E
F
11
E
I
12
B
C
E
F
G
I
13 A
B
E
F
G
H
14
B
E
F
G
I
15 A
B
E
F
H
16 A
B
E
F
G
17 A
B
E
G
H
18
B
C
E
F
G
19 A
B
E
F
G
I
20
B
E
F
H
21
B
E
F
22
B
E
F
G
H
23
B
E
F
G
24
B
E
F
G
H
25
B
E
G
I
26
B
C
E
F
G
27
B
E
F
28
B
E
F
G
I
29 A
B
C
E
F
G
H
30
B
E
F
G
H
31
B
C
E
F
G
H
32
B
E
F
G
H
33
B
C
E
G
H
34
B
C
E
G
H
35
B
C
E
H
36
B
E
F
G
H
37
B
C
E
F
G
H
38
B
C
E
F
H
39
B
C
E
F
G
H
40
B
E
F
G
H
41
B
E
F
42
B
E
F
G
43
B
C
E
F
G
44 A
B
E
F
H
45
B
C
E
F
G
H
I
46
B
C
E
F
G
H
47 A
B
D
E
F
G
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Liite 5. Kyselyn vastaukset purettuna kysymyksittäin, osa 3.
Vastaaja

Mitkä aikaisemmin mainituista tunnistautumismenetelmistä olivat sinulle tuntemattomia? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Kuvio. Esim. puhelimen
Numerokoodi.
ja tablettitietokoneen
Esim.
Sormenjälkitunnistus.
luottokortit,
aukaisuun.
puhelimen
Kasvotunnistus.
Esim.
ja salkun
älypuhelimen
Esim.
avaaminen.
Salasana.
älypuhelimen
ja tablettitietokoneen
Esim. sähköpostiin
Valmis
ja tablettitietokoneen
luettelo
avaaminen.
kirjautuminen.
kertakäyttöisiä
Puhelimessa
avaaminen.
tai
taivakituisesti
tablettitietokoneessa
Puhelimessa
käytettyjä
tai tablettitietokoneessa
Erikseen
numerokoodeja.
käytettävä
hankitulla
kertakäyttöinen
Esim.
käytettävä
laitteella
verkkopankit.
käytettävä
koodi
vakituinen
tai salasana.
kertakäyttöinen
koodi tai
Esim.
salasana.
puhelimeen
tai vakituinen
Esim.tuleva
Nordean
koodi
vahvistuskoodi
tai
Tunnusluku-sovellus.
salasana. tekstiviestinä,
Esim. Nordeanpuhel
tunn
1
G
2 A
C
D
G
I
3
D
4
5
6
D
I
7
C
D
8 A
C
D
9
10
11 A
C
D
12
13
C
D
I
14
D
15
I
16
H
I
17
C
D
I
18
H
I
19
20
D
G
I
21 A
G
I
22
I
23
24
I
25 A
26
27
G
28 A
C
D
29
30
D
I
31
D
I
32 A
C
D
I
33 A
D
I
34
35
36
37
I
38
I
39
40
41
I
42
43
D
I
44
D
G
I
45
46
D
I
47
I
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Liite 6. Kyselyn vastaukset purettuna kysymyksittäin, osa 4.
Arvioi kuinka moneen eri palveluun ja
laitteeseen käytät näitä edellä
mainittuja tunnistautumismenetelmiä.
Vastaaja Vastaus
1 0-19.
2 0-19.
3 0-19.
4 0-19.
5 20-39.
6 En osaa sanoa.
7 0-19.
8 20-39.
9 En osaa sanoa.
10 0-19.
11 0-19.
12 20-39.
13 0-19.
14 40-59.
15 20-39.
16 20-39.
17 20-39.
18 0-19.
19 20-39.
20 0-19.
21 0-19.
22 0-19.
23 20-39.
24 40-59.
25 40-59.
26 0-19.
27 20-39.
28 20-39.
29 0-19.
30 0-19.
31 20-39.
32 40-59.
33 0-19.
34 80 ja enemmän.
35 40-59.
36 0-19.
37 20-39.
38 20-39.
39 20-39.
40 20-39.
41 20-39.
42 20-39.
43 0-19.
44 20-39.
45 20-39.
46 20-39.
47 0-19.
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Liite 7. Kyselyn vastaukset purettuna kysymyksittäin, osa 5.
Vastaaja

Muistivihko.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

A

Missä pidät tallessa edellä mainittuja tunnistautumistietoja palveluihin ja laitteisiin? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Kalenterin muistiinpanoissa.
Post-it tai vastaava muistilappu.
Tiedosto tietokoneessa.Puhelimen muistissa. Esim.
Salasanasovellus
muistiossa taitietokoneessa,
tekstiviestiluonnoksena.
En halua puhelimessa
sanoa.
taiMuu
tablettitietokoneessa. Esim. F-Secure Key ja LastPass.
Siellä sun täällä.
B
F
Päässä
Päässäni.
D
D
E
Muistissa
C
D
Tiedosto tietokoneessa. Salasanat eivät ole selkokielisinä ko. tiedostossa.
F
E

A
Kaikki löytyvät omasta päästä
B
G
C
B
B

F
omassa päässä
D

A

E
G
G
B

C
C

Päässäni
Muistikirjassa koodattuna, eivät aukene muille. Esim

D
A
A

C
F

Muistissa
Sähköpostikansio
Päässä

C
E
B

G
D

A
A

Oma muisti

C
D
G
G
F
Muistissa kaikki muut paitsi pankin tunnuslukutaulukko
D

A

B

C
C

E
E
E
E
E
G
E

F

Työhuoneen jemma

A
C
C

D

E
Muisti (välillä toimii välillä ei)
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Liite 8. Kyselyn vastaukset purettuna kysymyksittäin, osa 6.

Vastaaja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Mitä hyvää näet näissä tavoissa tunnistautua? Vapaa sana.
Vastaus
"Mitkä aikaisemmin mainituista tunnistautumismenetelmistä olivat sinulle tuntemattomia? Olisi pitänyt olla vaihtoehto "Ei mitkään - olen kuu
Varmuus, että asiat hoituu oikein.
Useat vaihtoehdot
Riittävä kirjavuus lisää tietoturvaa, kun kaikki munat eivät ole samassa korissa.
Voi antaa joka palveluun eri salasanan.
Sormenjälkitunnistuksessa ei tarvitse muistaa mitään.

Muistan ne hyvin
Ne ovat lähinnä rasittavia, mutta pakollisia. Sormenjälkeä ei ainakaan tarvitse erikseen muistaa.

Käyttämiini palveluihin tai laiteisiin ei ole (tietääkseni) vielä murtauduttu, joten tunnukset ja salasanat lienevät olleet tarkoituksiinsa sopivia.
Luotettava tunnistautuminen helpottaa ja nopeuttaa mm maksutapahtumia, tavaroiden ja ihmisten liikkumista tietoyhteiskunta-maailmassam
Helppo muistaa, kun käyttää samaa salasanaa useassa eri paikassa.
Helppoja käyttää
Tietoturva.

Eivät helposti ole muiden saatavilla.
Sormenjälki tms on turvallinen

Eri palveluihin voi pitää eri ja erityyppisiä salasanoja, jotta palvelut, sovellukset ja muut pysyvät myös erillisinä ja tarvittavan yksityisinä.Tär
Turvallisuuden tunne (koettu)
Melko vaivatonta
Löytyy turvallisempia keinoja tärkeimmille jutuille
Voi itse valita käyttiksen/salasanan.

kai se on pakko jotenkin tunnistautua, hyvä että tapoja on monia
varmoja ja helppo käyttää.

Numerosarjan on helppo muistaa
En mitään
Vaihtuvat numerokoodit (esim. Pankit) tuntuvat turvallisilta, samoim sormenjälkitunnistus.
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Liite 9. Kyselyn vastaukset purettuna kysymyksittäin, osa 7.
Mitä huonoa näet näissä tavoissa tunnistautua? Vapaa sana.
Vastaaja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Vastaus

Pitää muistaa erilaisia koodeja
Paljon muistettavia salasanoja ja tunnuksia
Riittävä kirjavuus panee pään välillä vähän sekaisin.
Useita salasanoja ei muista.
Sormenjälkitunnistus helppo, mutta kuumottaa, mihin sormenjälkitieto päätyy. Jatkuvasti vaihdettavat, monimutkaiset salasanat ja niiden ke

Ei mitään
Salasanat täytyisi samalla muistaa ja tehdä mahdollisimman vaikeiksi murtaa - mahdoton yhtälö.

On hirveä määrä tallessa pidettäviä tunnuksia. Biometrisistä tunnuksista en ole oikein onnistunut niihin liittyvien väärinkäyttöriskien vuoksi.
Jokainen maksukortti, sähköinen palvelu ym, tarvitsevat omat tunnuksensa ja näiden lukumääräinen lisääntyminen aiheuttaa ongelmia mu
Toisaalta yllä mainittu tapa aiheuttaa isomman tietoturvariskin.
Kaikki ei on niin turvallisia käyttää
Ohjelmien vaatima ns vahva salasana, jossa vaaditaan isoja, pieniä ja erikoismerkkejä -> ovat liian monimutkaisia muistaa ulkoa.
Salasana sovelluksen huono puoli on että jos unohdat master salasanan niin siinä menee kaikki muutkin.

Hankalakäyttöisiä kaikki, mutta pakkohan joku systeemi on olla.
Salasanat voi murtaa
Arvattavissa...
Harvemmin tarvitsemiani salasanoja en muista ilman apuvälineitä enkä voi käyttää kuin kotona. Työssä uudet salasanat kulkevat jonkin aik
Salasanojen vaihtaminen muutaman kuukauden välein, hankaluus keksiä sopivaa mutta muistin varassa pysyvää salasanaa, monen monta
Liikaa variaatioita
Oma taipumus käyttää samaa salasanaa melkein kaikkiin on helppo mutta riskialtis.
Niitä alkaa kertyä liian paljon eri palveluihin.

tunnuslukulistat yms. hukkuu helposti. salasanavihkon katoaminen olisi katastrofi, ja jos vihko on kotona ja itse reissussa, sekin on huonoa
en mitään huonoa.

Palvelut vaativat aina vaan monimutkaisempia salasanoja. Keksittyjä salasanoja ei ikinä muista.

Liian monta eri tapaa! Vaatii muistamista.

Salasanat ja näytölle sormesta piirtyvät kuviot tuntuvat epäluotettavilta. Eri palveluihin käytettäviä lukuisia salasanoja ja käyttäjätunnuksia e
Joku voi varastaa
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Liite 10. Kyselyn vastaukset purettuna kysymyksittäin, osa 8.
Millaisia tunnistautumisen tapoja näet esimerkiksi 20 vuoden päästä?
Vastaaja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Vastaus
Sormenjälki
Silmä
Kasvojen- ja puheäänitunnistus lienevät yleisimpiä, samaten ihonalaiset mikrosirut tms. alkavat ehkä jo tehdä tuloaan.
Jotain biometrisia tunnisteita tai henkilön eleisiin/liikkeisiin perustuvia menetelmiä.
Ihonalainen siru
Ääni?
Biometristen tunnisteiden käyttö lisääntyy.

Koneen avaaminen tunnistaa, ei erikseen tunnistautumisia.
Sormenjälki, silmän iiris ja muut vastaavat tavat, jotka ovat aina mukana, mutta joiden säilyttämiseksi ja salaamiseksi ei tarvitse nähdä erity

Luultavasti biometriset tunnisteet lisääntyvät.
Verkkokalvo-, dna- ja sormenjälkitunnistamiset lisääntynevät, pahimmillaan ihon alle asennetuilla mikrosiruilla. Valitettavasti nämä tunnistau
Sormenjälki ja kasvotunnistus
Erilaiset yhdistelmät nykyisistä - esimerkiksi kuvio+sormenjälki.
En kyllä osaa sanoa. Esim. sormenjälkitunnistus minulla hankala, mikä o todettu passia haettaessa.
Kasvo, sormenjälki
Kuva, ääni, ele? Todennäköisesti jotain ihan muuta.
Ehkä meillä kaikilla on silloin jokin vangin jalkapannan tapainen sirutus jolloin kaikki tekomme tunnistetaan automaattisesti...
Vahvaa tunnistautumista vaativat palvelut yhden tunnistautumisen takana joka on varmaankin biometrinen menetelmä
Puhe, Dna
Toivottavasti yksinkertaisia.

siru tulee

Äänentunnistus, sormenjälki, dna
Varmaan jonkinlainen henkilökohtainen ihonalainen siru, jolla pääsee käyttämään kaikkia palveluita. Kaikki olisi yhdistetty tähän yhteen sir

Kasvot ja sormenjäljet joka paikkaan
Silmä

Sormi, silmä ja muut tarkemmat tunnistautumiset
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Liite 11. Kyselyn vastaukset purettuna kysymyksittäin, osa 9.

Vastaaja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Millaisena toivoisit tunnistautumisen toteutuvan tulevaisuudessa?
Vain yksi tapa tunnistautua
Suurin osa
kaikkiin
palveluista
palveluihin.
Vain samalla
tietyt palvelut
tunnistautumistavalla.
Jokaisessa
samalla tunnistautumistavalla.
palvelussa
En osaa
omatsanoa.
tunnistautumistavat.
Esim.Muu
valtion ja terveydenhoidon pa
E
B
A
C
C
E
A
C
D
E
E
A
B
C
B
C
C
B
C
E
C
E
B
C
A
C
B
C
C
A
D
E
D
C
E
B
B
C
A
C
C
B
C
A
B
B
B
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Liite 12. Kyselyn vastaukset purettuna kysymyksittäin, osa 10.
Vastaaja

Kuvio.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Numerokoodi.
B

A

B
B
B
B

A

B
B

A
A

A

B
B
B
B
B
B
B
B

B

B

B

B
B

Mitä nykyisistä tunnistautumistavoista toivoisit tulevaisuudessa käytettävän? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Sormenjälkitunnistus.
Iiristunnistus.
Kasvotunnistus. Salasana.
Kertakäyttöinen koodi
Puhelimessa
puhelimeen
tai tablettitietokoneessa
taiErikseen
tablettitietokoneeseen.
hankittu laite
Viranomaiselta
käytetty
tunnistautumiseen.
sovellus,
saatu
Ihon
missä
henkilökortti.
alle
Esim.
tunnistaudutaan
sijoitettu
Nordean
Muu
siru.
tunnuslukulaite
käyttämällä vakituista
tai SecurID.
koodia tai salasanaa.
F
J
C
C
D
C
E
F
K
F
G
Mobiilivarmenne
C
H
K
F
H
C
D
F
G
H
I
K
C
J
C
E
C
D
E
C
E
F
G
H
I
J
E
J
C
D
E
F
J
F
C
H
C
F
G
H
I
K
C
F
F
J
C
D
E
K
C
D
G
G
H
J
J
J
C
D
F
C
H
G
J
C
F
H
J
C
F
F
G
F
H
C
E
K
H
C
D
E
G
J
K
C
D
F
I
J
K
C
D
E
J
K
C
D
G
I
D
K
C
F
G
J
K
C
D
E
K
D
K
C
D
E
Ääni
C
D
E
E
K
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