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Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia yksityisyyden merkitystä sosiaalisessa mediassa 
keskittyen käyttäjän näkökulmaan aiheesta. Tavoitteena oli tutkia asiaa lähettämällä kysely 
aiheesta Haaga-Helian suomenkielisen tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoille. 
Kyselyyn saatiin lopulta 161 vastausta aikavälillä 15.10.2018-24.10.2018. Lisäksi tavoit-
teena oli yleisesti tutkia sosiaalista mediaa ja yksityisyyttä käyttäen apuna kirjallisuutta ja 
muita lähteitä. 
 
Työn ensimmäinen teoriaosuus (luku 2) käsittelee sosiaalista mediaa käsitteenä, sen jaot-
telua, suosituimpia sosiaalisen median alustoja ja sosiaalisen median hyötyjä ja haittoja. 
Toisessa teoriaosuudessa (luku 3) käsitellään yksityisyyden käsitettä ja sen lainsäädäntöä 
lyhyesti, ja myöhemmin sidotaan yksityisyys ja sosiaalinen media yhteen käsittelemällä yk-
sityisyyttä eri sosiaalisissa medioissa, yksityisyyden riskejä ja uhkia sosiaalisessa medi-
assa ja sosiaalisen median tietoturvaa. 
 
Työn varsinaisessa tutkimusosuudessa päätavoite oli tutkia kohderyhmässä yksityisyyden 
merkitystä tutkimalla yksityisyyden tärkeyttä kohderyhmässä, kohderyhmän sosiaaliseen 
mediaan jakamaa tietoa sekä kohderyhmän luottoa tietojensa yksityisyyteen sosiaalisessa 
mediassa. Jokainen vastaus analysoidaan tutkimusosiossa erikseen ja vastauksissa ver-
taillaan myös eri ikäryhmien ja sukupuolten välillä havaittuja eroavaisuuksia. Lopuksi teh-
dään vastauksista ja tuloksista yhteenveto ja vastataan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. 
 
Työn tulokset pitää ottaa suuntaa antavina ja huomioida niiden koskevan vain tätä kohde-
ryhmää. Yksityisyyden merkitys osoittautui lopulta isoksi ja tietojen pysymiseen turvassa 
sosiaalisessa mediassa ei luotettu. Monet olivat kuitenkin jakaneet sosiaaliseen mediaan 
myös melko henkilökohtaista tietoa. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia yksityisyyden merkitystä sosiaalisessa mediassa 

käyttäjän näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään sosiaalisen median käyttäjiin ja hei-

dän kokemaansa merkitykseen yksityisyydestä, eikä oteta niinkään kantaa sosiaalisen 

median palveluntarjoajien mielipiteisiin aiheen tiimoilta. Lisäksi opinnäytetyössä käsitel-

lään sosiaalista mediaa yleisesti sekä siihen liittyvää yksityisyyttä, sen tuomia riskejä sekä 

mahdollisia toimenpiteitä, joilla tavallinen käyttäjä voi vaikuttaa omaan yksityisyyteensä.  

 

Nykyään sosiaalista mediaa käyttää valtava määrä ihmisiä ja sosiaalinen media ilmiönä 

on tullut jäädäkseen. Erilaisia sosiaalisen median alustoja syntyy koko ajan ja sosiaalinen 

media on luonut ihan uudenlaisen näkökulman yksityisyyteen, joten sen tutkiminen ja sii-

hen panostaminen on erittäin tärkeää, jotta siihen liittyviä riskejä voidaan minimoida. Li-

säksi yksityisyyden merkitystä tutkimalla voidaan kehittää nykyisiä sosiaalisen median pal-

veluita käyttäjille miellyttävämpään suuntaan ja toisaalta myös luoda uusia palveluita, 

joissa käyttäjien suhtautuminen yksityisyyteen on otettu huomioon. Vertailemalla myös 

muita aiheesta toteutettuja tutkimuksia on mahdollista luoda johtopäätöksiä yksityisyyden 

merkityksestä sosiaalisessa mediassa eri kohderyhmissä. 

 

Tutkimuksessa on tavoitteena tutkia yksityisyyden merkitystä sosiaalisessa mediassa 

käyttäjän näkökulmasta esimerkiksi etsimällä vastauksia kysymyksiin, kuten kuinka tär-

keää yksityisyys kohderyhmälle on, pelottaako omien henkilökohtaisten tietojen jakaminen 

sosiaaliseen mediaan tai minkälaista tietoa sosiaaliseen mediaan ollaan valmiita jaka-

maan. Tutkimus on kohdistettu Haaga-Helian suomenkielisen koulutusohjelman it-tra-

denomiopiskelijoihin ja tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelmänä kyselyä, jonka pe-

rusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä aiheeseen liittyen. Lisäksi tavoitteena on tutkia 

sekä sosiaalista mediaa että yksityisyyden käsitettä yleisesti ja kietoa nämä kaksi termiä 

yhteen selvittäen, millä tavalla sosiaalisessa mediassa yksityisyys on otettu huomioon ja 

millä tavalla siihen on mahdollista vaikuttaa. Tutkimuksessa perehdytään seuraaviin tutki-

muskysymyksiin: 

 

1. Onko yksityisyys sosiaalisessa mediassa tärkeä elementti Haaga-Helian it-tra-
denomiopiskelijalle? Jos on, niin kuinka tärkeä? 

 

2. Millaista tietoa ja kenelle Haaga-Helian it-tradenomiopiskelijat jakavat sosiaaliseen 
mediaan? 

 

3. Miten paljon Haaga-Helian it-tradenomiopiskelijat luottavat tietojensa yksityisyy-
teen eri sosiaalisen median alustoissa? 
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Tutkimuksen rakenne alkaa teoriaosuudella, jossa käsitellään sosiaalista mediaa sekä yk-

sityisyyttä ja myöhemmin kiedotaan nämä kaksi asiaa yhteen. Työssä käsiteltäviä aiheita 

ovat esimerkiksi sosiaalinen media käsitteenä ja sen alkujuuret, tutustuminen eri sosiaali-

siin medioihin ja niiden riskeihin, tutustuminen yksityisyyden käsitteeseen sekä tutustumi-

nen yksityisyyden riskeihin ja erilaisiin yksityisyysasetuksiin sosiaalisessa mediassa. Työn 

empiirisessä osuudessa esitellään tutkimuksen lähtökohdat ja analysoidaan jokainen ky-

selyn vastaus erikseen vertaillen myös eri sukupuolten ja ikäryhmien eroja. Tämän jälkeen 

muodostetaan yleinen analyysi tutkimuksen tuloksista ja vastataan tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuksen lopussa pohditaan koko tutkimusta ja tutkimusprosessia kokonaisuutena ja 

kerrataan tutkimuksessa aikaan saadut tulokset. 

 

 
1.1 Keskeiset käsitteet 

Sosiaalinen media 

Sähköistä kommunikointia sivustoissa, joissa ihmiset jakavat erilaisia asioita esim. tietoa, 

viestejä ja ideoita. 

 

Yksityisyys 

Vapaus häirinnästä ja oikeus olla yksin ilman häirintää. 

 

Mikroblogi 

Blogien ryhmään kuuluva verkkosivusto, joka on tarkoitettu lyhyiden viestien julkaisuun. 

 

Haittaohjelma 

Tietokoneohjelma, joka on tarkoitettu aiheuttamaan erilaisia ei-toivottuja tapahtumia koh-

teen tietokoneessa tai tietojärjestelmässä. Esimerkkinä virukset ja madot. 

 

Kolmannen osapuolen sovellus sosiaalisessa mediassa 

Sellainen sovellus, joka ei ole itse sosiaalisen median kehittäjän tekemä, mutta joka toimii 

tämän sosiaalisen median alustan sisällä. 

 

Tietoturva 

Erilaisten asioiden suojaamista, liitetään usein tietoihin, verkkoliikenteeseen, tietojärjestel-

miin tai palveluihin. 

 

Sosiaalisen median roskaposti 
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Ei-toivotun sisällön jakamista sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi massaviesteinä tai tur-

hina kaveripyyntöinä. 
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2 Sosiaalinen media 

Sosiaalisesta mediasta on tullut viime vuosina merkittävä viestintäympäristö ympäri maail-

man ja erilaisia sosiaalisia medioita tulee jatkuvasti lisää. Vuonna 2017 sosiaalisen me-

dian käyttäjiä ympäri maailman oli peräti 2,46 miljardia ja esimerkiksi Yhdysvalloissa jopa 

81%:lla ihmisistä oli jonkinlainen sosiaalisen median profiili (statista 2018). Tässä osiossa 

käsitellään sosiaalista mediaa eri näkökulmista sosiaalisen kanssakäymisen välineenä 

sekä pohditaan sosiaalisen median hyötyjä ja haittoja. 

 

 

2.1 Internet sosiaalisessa kanssakäymisessä 

Sosiaalisella kanssakäymisellä tarkoitetaan sosiaalista toimintaa kahden tai useamman 

henkilön välillä. Sosiaalinen kanssakäyminen on perusta sosiaaliselle rakenteelle (lumen 

2018). Sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluvat esimerkiksi tärkeinä käsitteinä sosiaaliset 

suhteet ja sosiaaliset taidot, joita ihmiset ovat harjoittaneet oikeastaan koko olemassa-

olonsa ajan (Docplayer 2015). 

 

Internet on nykyään lähes arkipäivää meille suomalaisille. Internetin käyttäjiä oli maail-

manlaajuisesti vuonna 2017 3,58 miljardia (statista 2018). Internet luotiin ensimmäiseksi 

tiedon jakamista varten ja tiedon jakamisesta tulikin aluksi kaikista suosituin tapa hyödyn-

tää internetiä (Hagman 2010). Ensimmäiset tietokoneiden väliset yhteydet saatiin vuonna 

1969 kahden yliopiston välille, kun ARPANET valmistui, ja tämän jälkeen internet on kehit-

tynyt koko ajan tähän pisteeseen asti (Jyväskylän yliopisto 2018). 

 

Miten internet ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat sitten yhdistyneet nykyiseen muo-

toonsa? Sosiaalinen kanssakäyminen on jollain asteella ollut mukana aina internetin histo-

riassa jo kauan ennen sosiaalisten medioiden aikaa. Ensimmäisiä viitteitä tästä olivat pos-

tituslistat ja uutisryhmät, joissa käyttäjät ovat postituslistojen jäseniä ja saavat täten tois-

ten käyttäjien lähettämiä viestejä tätä kautta. Uutisryhmät keräsivät näitä viestejä yhteen 

ja mahdollistavat niistä keskustelun (Hagman 2010). Ensimmäinen varsinainen tunnistet-

tava sosiaalisen median sivusto voidaan sanoa olleen vuonna 1997 luotu Six Degrees, 

jossa oli mahdollista esimerkiksi Facebookin tapaan luoda oma profiili ja hankkia kave-

reita. Sosiaalisen median sensaation puolestaan voidaan sanoa alkaneen vuonna 1999, 

kun ensimmäiset blogisivustot saavuttivat runsaasti yleisöä (Small Business Trends 

2013). 
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2000-luvulla sosiaaliset mediat kuten LinkedIn, MySpace ,YouTube, Facebook ja Twitter 

syntyivät ja saavuttivat valtavan suosion. Nykyään sosiaalisen median sivustoja on val-

tava määrä ja sosiaalinen kanssakäyminen internetissä on lähes yhtä normaalia kuin kas-

vokkainkin (Small Business Trends 2013). 

 

 

2.2 Sosiaalinen media käsitteenä 

Sosiaaliselle medialle ei ole olemassa yhtä sovittua kaiken kattavaa käsitettä, vaan käsite 

vaihtelee hieman lähteestä riippuen. Tämä johtuu sosiaalisen median ja sen luonteen jat-

kuvasta kehittymisestä ajan saatossa. Sosiaalinen media voidaan kuitenkin kuvata säh-

köiseksi kommunikaatioksi, jossa ihmiset luovat sivustoja tai yhteisöjä, joissa he jakavat 

keskenään asioita, kuten tietoa, viestejä ja ideoita. Sosiaalinen media on käsitteenä vai-

kea kuvata yksiselitteisesti myös senkin johdosta, että siihen kuuluu niin paljon erityyppi-

siä sivustoja. Esimerkkejä näistä sivustoista ovat blogit, wikit, podcastit, mikroblogit ja ku-

vien ja videoiden jakopalvelut. (Langmia, Tyree, O’Brien & Sturgis 2013, 10.) 

 

Sosiaalisen median sivustojen tarkoituksena on mahdollistaa eri puolilla maailmaa asu-

vien erilaisten ihmisten ajatustenvaihto ja omien ideologioiden ja ajatusten tuominen julki. 

Monet sosiaalisen median sivut mahdollistavat käyttäjän tekemän profiilin, jossa voi jakaa 

tietoa itsestään sekä mahdollisuuden hankkia kavereita tai seuraajia, joiden kanssa voi 

kommunikoida. Sosiaalisen median sivut ovat nykypäivänä helposti tavoitettavissa, sillä 

niiden välityksellä kommunikointi ei vaadi kuin puhelimen, tabletin tai tietokoneen. (Lang-

mia, Tyree, O’Brien & Sturgis 2013, 10.) 

 

Sosiaalisen median sivuston voi kuitenkin tunnistaa myös muista piirteistä, kuin mahdolli-

suudesta luoda profiili. Sosiaalisen median sivustoissa on mahdollisuus verkostoitua ih-

misten kanssa, ja tähän tarkoitukseen on usein työkaluja, kuten kaverit, seuraajat, ryhmät, 

hashtagit ja niin edelleen. Usein sosiaalisen median sivustoista löytyy niin sanottu uutis-

virta, jossa on tietoa muiden käyttäjien, usein kavereiden tai seurattavien tekemisistä ja 

päivityksistä. Sosiaalisen median sivustoissa on usein mahdollista personoida monia ele-

menttejä, kuten muokata profiiliaan oman näköiseksi ja säätää erilaisia asetuksia. Sosiaa-

lisen median sivut käyttävät ilmoituksia, joissa ilmoitetaan erilaisista asioista käyttäjille. 

Tärkeä elementti on myös tiedon julkaisu, koska tällöin sivuston voidaan sanoa olevan ni-

menomaan sosiaalinen. Sosiaalinen media antaa lisäksi usein mahdollisuuden kommen-

toida ja tykätä asioista sekä arvostella ja äänestää sisältöä. (Lifewire 2018.) On kuitenkin 



 

6 

 

huomioitava, että kyseiset piirteet ovat vain yleisiä sosiaaliseen mediaan liitettäviä piir-

teitä, eikä niiden perusteella voida yksiselitteisesti luokitella sivustoa kuuluvaksi tai kuulu-

mattomaksi sosiaalisen median käsitteeseen. 

 

Sosiaaliseen mediaan liittyy myös käsite Web 2.0, joka voidaan nähdä internetin kehityk-

sen toisena vaiheena (Hagman 2010). Internetin kehityksen ensimmäisessä vaiheessa, 

Web 1.0:ssa, oli kyse yhdensuuntaisesta dialogista, jossa esimerkiksi yritykset ja muut si-

sällöntuottajat tuottivat sisältöä internettiin, mutta vuorovaikutus internetiä käyttävien ih-

misten kanssa oli hyvin rajattua. Web 2.0:ssa ihmiset pystyivät luomaan omia webbisivuja 

ja kaikenlaista muuta sisältöä, ja Web 2.0 tarjosikin helpomman alustan tällaiselle toimin-

nalle. Sosiaalinen media on tiukasti kytköksissä Web 2.0 –termiin, ja sitä voidaankin kut-

sua yhtenä Web 2.0 innovaatioista. Myös sosiaalisessa mediassa on kyse helppokäyttöi-

sistä alustoista, joille kuka vain voi luoda omaa sisältöä. Sosiaalinen media toi syntyes-

sään mukanaan helpomman sisällön jaon muille käyttäjille, sillä nyt sisältöä pystyi jaka-

maan yhdellä napin painalluksella. (techopedia 2011.) 

 

2.3 Sosiaalisen median jaottelu 

Kuten sosiaalisen median käsitteen kohdalla, niin myöskään sosiaalisen median jaottelun 

kohdalla ei ole yhtä yhtenäistä jaottelutapaa, vaan jaottelu vaihtelee hieman lähteestä riip-

puen. Erilaisia sosiaalisen median alustoja on nykyään todella paljon useisiin eri tarkoituk-

siin, joten niiden jaottelu on tärkeää selkeämmän kuvan saamiseksi. Tämän takia on tär-

keää tietää, mitä alustaa käyttää mihinkin tarkoitukseen (Cross & Shimonski 2014, 2). 

Tässä työssä jaottelun tukena käytetään Michael Crossin ja Robert Shimonskin kirjaa ”So-

cial Media Security: Leveraging Social Networking While Mitigating Risk”. On kuitenkin 

hyvä huomata, että useat sosiaalisen median sivustot kuuluvat useaan eri kategoriaan tai 

niitä on mahdoton luokitella kuuluvaksi vain yhteen kategoriaan, jolloin niiden luokittelu 

kannattaa ottaa enemmän suuntaa antavana kuin sääntönä (Cross & Shimonski 2014, 8). 

 

2.3.1 Yhteistyöhankkeet 

Yhteistyöhankkeissa on nimensä mukaisesti kyse sivuista, joissa useat käyttäjät voivat yh-

teistyössä luoda sivulle sisältöä ja osallistua täten sivun sisällön luomiseen. Esimerkki täl-

laisesta sosiaalisen median tyypistä ovat esimerkiksi wikit, joissa jokaisella on mahdolli-

suus luoda sisältöä tai muokata toisten sisältöä, jolloin usean käyttäjän yhteistyössä syn-

tyy lopullinen sisältö. Käyttäjien on myös mahdollista luoda omia wikejään hyödyntäen 

wiki-ohjelmistoja, joita ovat esimerkiksi MediaWiki, ScrewTurn Wiki sekä JSPWiki (Hag-

man 2010). Yhteistyöhankkeiksi luokitellaan lisäksi sosiaaliset kirjanmerkkisivustot, joista 

tämän hetken tunnetuinta edustaa Reddit (Cross & Shimonski 2014, 3). Wikeistä yleisin 
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on lähes jokaisen tuntema Wikipedia, jonka englanninkielisessä versiossa oli kirjoitushet-

kellä peräti 5,733,811 artikkelia (Wikipedia 2018). 

 

Sosiaalisissa kirjanmerkkisivustoissa on kyse kirjanmerkeistä, jotka ovat oikopolkuja ym-

päri internetiä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että näille sivuille käyttäjät postaavat link-

kejä, jotka johtavat eri puolilla internetiä, esimerkiksi jollekin toiselle sivulle, tai johonkin vi-

deoon tai kuvaan. Muut käyttäjät voivat katsoa näitä linkkejä lisäten niitä omiksi kirjanmer-

keikseen. Tällä tavoin on mahdollista koota yhteen paikkaan oma suosikkisisältö interne-

tistä sekä katsoa muiden jakamaa sisältöä. (Cross & Shimonski 2014, 3-4.) 

 

Yksi tärkeä käyttäjäryhmä sosiaalisen median yhteistyöhankkeissa ovat yritykset. Yhteis-

työhankesivustot voivat olla julkisesti internetissä kaikkien saatavilla, tai vaihtoehtoisesti 

rajattu tietylle ryhmälle esimerkiksi yrityksen intranetin kautta, jolloin se on käytössä vain 

yrityksen sisällä. Yhteistyöhankesivustoja käytetään esimerkiksi erilaisiin projekteihin nii-

den helppokäyttöisyyden vuoksi, sillä niiden käyttö on yleensä yksinkertaista eikä vaadi 

yrityksen IT-osaston apua. Toinen käyttökohde yhteistyöhankesivustoille on tietojen säily-

tys. Täten aikaisemmin projektissa eri dokumentteihin hajautetut tiedot voidaan kerätä yh-

teen säilytyspaikkaan helposti (Cross & Shimonski 2014, 3). 

 

 

2.3.2 Blogisivustot 

Blogisivustojen yleisimpiä piirteitä ovat mahdollisuus kirjoittaa sarjana sisältöä verkkosi-

vulle, jokaisen postauksen yhteydestä löytyvä päivä ja aika, kirjoitusten päinvastainen kro-

nologinen järjestys sekä mahdollisesti mahdollisuus kommentoida kirjoittajan blogitekstiä. 

Blogisivustoille voi periaatteessa kirjoittaa mitä tahansa ja asettelu näillä sivustoilla on mo-

nesti hyvin päiväkirjamainen. Monet käyttävätkin blogeja omina päiväkirjoinaan tai muuten 

vain omien kommenttiensa julkaisualustana. (Cross & Shimonski 2014, 4.) 

 

Internetissä julkaistuista blogeista käytettiin aluksi termiä weblog. Blogit syntyivät 90-luvun 

puolivälissä, kun ihmiset julkaisivat omille verkkosivuilleen asioita elämästään ja ajatuksi-

aan eri asioista. Täten alettiin suunnittelemaan työkaluja helpottamaan näiden asioiden 

kertomista enemmän päiväkirjamaisessa muodossa. Näin alkoi pikku hiljaa syntyä blogisi-

vustoja, joista yksi esimerkki on vuonna 1999 syntynyt Blogger, joka on edelleen yksi suo-

situimmista blogisivustoista. Toinen esimerkki blogialustasta on WordPress, jota monet 

käyttävät alustana blogeilleen. (wpbeginner 2018.) 
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Yleisesti on myös käytössä termi mikroblogi, jotka lasketaan myös blogisivustojen ryh-

mään. Mikroblogeissa ihmiset lähettävät lyhyitä viestejä, joita muut voivat lukea, kun taas 

perinteisemmissä blogeissa tekstit ovat usein pidempiä ja yksityiskohtaisempia (Cross & 

Shimonski 2014, 4). Nämä lyhyet viestit voivat koostua esimerkiksi tekstistä, kuvista, vide-

oista ja linkeistä. Mikroblogit kasvattivat suosiotaan, kun perinteiset blogit ja sosiaalinen 

media yhdistyivät tavoitteenaan ajankohtainen, nopea ja helppo kommunikointi ihmisten 

kesken verkossa. Esimerkki mikroblogista on Twitter, jossa viestin maksimipituus on ra-

jattu 280-merkkiin (lifewire 2018). 

 

Yritysmaailmassa erilaisia blogisivustoja voi käyttää esimerkiksi kommunikoidessa yrityk-

sen asiakkaiden kanssa ja jakaessa tietoa yrityksen eri asioista ihmisille. Esimerkiksi Twit-

teriä on helppo hyödyntää, jos jossakin yrityksen verkkopalvelussa on ongelmia, jolloin 

tieto leviää nopeasti verkon kautta ja asiakkaiden huolestuneet yhteydenotot ongelmaan 

liittyen vähenevät (Cross & Shimonski 2014, 4-5). 

 

2.3.3 Sisältöyhteisöt 

Sisältöyhteisössä käyttäjät jakavat sivuille erilaista multimediasisältöä. Sisältö voi olla esi-

merkiksi videoita (YouTube), podcasteja (iTunes), kuvia (Flickr) tai esityksiä (SlideShare). 

Tätä sisältöä muut käyttäjät voivat etsiä ja katsella ja usein myös kommentoida (Cross & 

Shimonski 2014, 5). 

 

Yritykset käyttävät sisältöyhteisöjä esimerkiksi omien tuotteiden ja palveluidensa markki-

nointiin jakamalla siihen liittyvää multimediasisältöä tai tiedon jakamiseen ja vaihtoon eri 

tahojen välillä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yrityksen tuotteiden markkinointia video-

muodossa YouTubessa, tai vaikka jonkin tiedon tai esityksen jakamista PowerPoint muo-

dossa jollekin taholle SlideSharessa. Täten sisältöyhteisöjä voi käyttää myös tiedon varas-

tointiin. Esimerkiksi yrityksellä voi olla erilaista markkinointimateriaalia ja muuta tietoa yri-

tyksestä jaoteltuna eri sisältöyhteisösivustoille, jolloin tämä materiaali on varastoitu sosi-

aaliseen mediaan eikä vie tilaa oman serverin kovalevyiltä. Tällöin on kuitenkin hyvä pitää 

mielessä, että tiedot on syytä olla myös jossain muualla tallessa kaiken varalta. (Cross & 

Shimonski 2014, 5-6.) 

 

On kuitenkin hyvä pitää mielessä jakamansa sisällön tekijänoikeudet. Joissakin sisältöyh-

teisöissä jaettu multimediasisältö kuuluu palveluntarjoajalle, jolloin oikeudet siirtyvät pois 

käyttäjältä itseltään (Cross & Shimonski 2014, 6). Tällöin ei ehkä ole paras idea jakaa täl-

laisille sivuille esimerkiksi kaikista arkaluontoisinta sisältöä ilman käyttöehtojen lukemista. 
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2.3.4 Sosiaaliset verkostoitumissivustot 

Tyypillistä sosiaalisille verkostoitumissivustoille on nimensä mukaisesti mahdollisuus ver-

kostoitua erilaisten ihmisten kanssa. Näissä sivustoissa on ominaisuutena profiilisivut, 

jotka voit tehdä esimerkiksi itsellesi tai yrityksellesi, ja näissä profiilisivuissa on usein tie-

toa eri muodoissa kuten tekstinä, videoina ja linkkeinä. Muita tyypillisiä piirteitä ovat mm. 

mahdollisuus selata muiden profiileja, pyytää heitä kavereiksi, seurata heidän julkaisujaan 

ja luonnollisesti myös ottaa heihin yhteyttä. Suosituin esimerkki tällaisesta sivustosta on 

Facebook 1.06 miljardilla aktiivisella käyttäjällä kuukaudessa. Muita esimerkkejä ovat mm. 

LinkedIn ja Google+ (Cross & Shimonski 2014, 6). 

 

Yrityksillä on mahdollisuus saavuttaa näillä sivustoilla potentiaalisesti erittäin isokin määrä 

ihmisiä. Verkostoitumissivustot tarjoavat mahdollisuuden esimerkiksi markkinoida yritystä 

ja sen tuotteita suurelle yleisömäärälle. Näiden sivustojen kautta on mahdollista verkostoi-

tua ja löytää jopa työntekijöitä yritykselle. Tästä hyvä esimerkki on LinkedIn, joka on eri-

kostunut nimenomaan yritysmaailman verkostona. (Cross & Shimonski 2014, 6-7.) Tällai-

set sosiaalisen median sivustot tarjoavat myös helpon mahdollisuuden olla suoraan yhtey-

dessä asiakkaisiin, mainostaa halvalla omaa brändiään, saada suoraa palautetta asiak-

kailta sekä rakentaa kokonainen verkkoyhteisö esimerkiksi jonkin tuotteen ympärille (Lyfe 

marketing 2018). Verkostoitumisesta koituu valtava määrä hyötyä yrityksille ja mahdolli-

suudet ovat käytännössä rajattomat. 

 

2.3.5 Virtuaalimaailmat 

Virtuaalimaailmoissa käyttäjät kommunikoivat toistensa kanssa käyttäen virtuaalisia ava-

tareja eli animoituja hahmoja, joita voi ohjata ja joiden avulla voi kommunikoida muiden 

ihmisten kanssa (Cross & Shimonski 2014, 7). Virtuaalimaailmoilla on tiettyjä piirteitä, 

jotka ovat niille tyypillisiä. Virtuaaliset maailmat mahdollistavat usean käyttäjän samanai-

kaisen osallistumisen graafisessa 2D tai 3D ympäristössä. Vuorovaikutus on reaaliaikaista 

ja maailma on käynnissä koko ajan riippumatta käyttäjien paikalla olosta. Usein virtuaali-

maailmoissa on myös erilaisia sosiaalisia ryhmiä kuten tiimejä ja kiltoja (Papp 2018). Vir-

tuaalimaailmat voidaan käytännössä jakaa kahteen ryhmään: virtuaaliset pelimaailmat 

sekä virtuaaliset sosiaaliset maailmat (Cross & Shimonski 2014, 7). 

 

Virtuaalisissa pelimaailmoissa on käytännössä kyse erilaisten tavoitteiden tai tehtävien 

suorituksesta pelimaailmassa. Samalla on mahdollisuus kommunikoida muiden käyttäjien 

kanssa ja tehdä erilaisia tehtäviä yhteistyössä muiden kanssa. Tällaisia laajan kommuni-

koinnin mahdollistavia pelimaailmoja kutsutaan myös nimellä Massively Multiplayer Online 

Role Playing Game eli MMORPG. Tunnetuin esimerkki tästä ryhmästä on peli nimeltä 
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World of Warcraft. Myös konsolipelaamisessa on mahdollista harjoittaa tällaista kommuni-

kointia, esimerkiksi puhumalla tai kirjoittamalla muiden käyttäjien kanssa sekä pelaamalla 

yhdessä tiiminä tehtäviä verkon välityksellä. (Cross & Shimonski 2014, 7-8.) 

 

Sosiaalisissa virtuaalimaailmoissa pelaamisen ja tavoitteiden suoritus on elementtinä jä-

tetty vähemmälle ja keskitytty enemmänkin sosiaaliseen kanssakäymiseen pelaajien ava-

tarien kautta. Tästä suosituimpana esimerkkinä on Second Life, jossa voi 3D-ympäris-

tössä kommunikoida muiden kanssa ja käyttää virtuaalista rahaa, hieman kuin eläisi oike-

assa elämässä (Cross & Shimonski 2014, 7-8). 

 

Yritykset hyödyntävät virtuaalimaailmoja omassa markkinoinnissaan. Virtuaalimaailmassa 

on mahdollista esimerkiksi harrastaa tuotesijoittelua, aivan kuten oikeassakin elämässä 

mm. brändäämällä virtuaalimaailman ympäristöä tai tuotteita yrityksen tuotteilla tai mai-

noksilla (Cross & Shimonski 2014, 8). Virtuaalimaailmoissa on mahdollista saada simuloi-

tua samantapaisia kokemuksia, kuin oikeassa elämässä, eli kasvattaa asiakkaiden tuote-

tietoutta ja ostohaluja, joskaan kaikkia aisteja ei pystytä simuloimaan. 3D-maailmassa on 

myös mahdollista testata joitain tuotteiden ominaisuuksia tai ulkonäköä ennen niiden lan-

seeraamista oikeille markkinoille (Ives, Lui & Piccoli 2007). 

 

2.4 Suosituimmat sosiaalisen median alustat 

Sosiaalisia medioita on nykyään valtava määrä kaikenlaisiin erilaisiin tarkoituksiin. On kui-

tenkin tiettyjä sosiaalisia medioita, jotka ovat saavuttaneet valtavan suosion ympäri maail-

man ja jotka lähes jokainen tuntee jollakin tasolla. Elokuussa 2018 eniten kuukausittaisia 

aktiivisia käyttäjiä oli Facebookilla (2,230,000,000) tehden siitä kaikista suosituimman so-

siaalisen median tällä hetkellä (Dreamgrow 2018). Seuraavassa tutustutaan muutamaan 

suosituimpaan sosiaaliseen mediaan hieman tarkemmin. 

 

2.4.1 Facebook 

Facebook on Mark Zuckerbergin vuonna 2004 perustama sosiaalinen media. Facebook 

perustettiin alun perin yliopisto-opiskelijoille yhteydenpitoa varten, mutta nykyään se on 

kasvanut maailmanlaajuiseksi sosiaaliseksi mediaksi (Coles 2014, 29). Se avattiin suu-

relle yleisölle vuonna 2006, jonka jälkeen kasvu on ollut huimaa (Kuorilehto 2014). Face-

book yleistyi Suomessa vuoden 2007 lopussa ja on tällä hetkellä kaikista suosituin sosiaa-

lisen median alusta maailmanlaajuisesti (Paananen 2014). 

 

Facebookissa käyttäjät luovat oman profiilin, johon he pistävät tietoa itsestään, sekä jaka-

vat halutessaan esimerkiksi kuvia ja videoita. Facebookissa on mahdollista kontaktoida ja 
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pitää yhteyttä muihin ihmisiin sekä osallistua erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi palvelu mahdol-

listaa sisällön jakamisen muille käyttäjille sekä muiden käyttäjien sisällön tykkäämisen ja 

kommentoimisen (Paananen 2014). 

 

2.4.2 YouTube 

YouTube on vuonna 2005 perustettu sosiaalisen median alusta, joka keskittyy videoiden 

jakamiseen. YouTube mahdollisti helpomman videoiden jakamisen, sillä ennen YouTubea 

videoiden jakaminen oli ollut hankalaa. YouTube myytiin vuonna 2006 Googlelle ja se on-

kin omassa kategoriassaan suosituin videoiden jakopalvelu (Basili 2014). 

 

YouTuben pääominaisuuksia ovat videoiden jako muille sekä muiden videoiden katsomi-

nen, arvostelu ja kommentoiminen. Myös muiden kanavien tilaaminen on mahdollista 

sekä videoiden lisääminen soittolistaan. Videoiden katsominen ei vaadi rekisteröitymistä, 

mutta joiden ominaisuuksien käyttö, kuten kommentoiminen, vaatii kuitenkin palveluun re-

kisteröitymisen (Basili 2014). 

 

Yritysmaailmassa YouTubea ei usein osata vielä hyödyntää täydellä kapasiteetilla. You-

Tube tulee kuitenkin entistä suositummaksi välineeksi myös markkinointipuolella, sillä on 

arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä jopa 80% kaikesta liikenteestä verkossa on video-

materiaalia ja videomateriaalin osuus kasvaa huimaa vauhtia verrattuna muuhun materi-

aaliin, kuten kuviin ja linkkeihin (Infotex 2018). 

 

2.4.3 Twitter 

Twitterin tarina sai alkunsa vuonna 2006, kun sen ensimmäinen prototyyppi nimeltään 

”Twttr” lanseerattiin. Twitter oli toiminnaltaan aluksi hieman erilainen, sillä palvelun käyttä-

minen edellytti tekstiviestin lähettämistä numeroon, joka ohjasi sen oikeille ihmisille. Twit-

ter alkoi kasvaa melko nopeasti, sillä kahdessa kuukaudessa palvelulla oli jo 5000 käyttä-

jää ja täten palvelusta kehittyi pikku hiljaa nykyisen kaltainen mikroblogipalvelu. (Junkala 

2014.) 

 

Twitter luetellaan mikroblogipalveluksi, jossa käyttäjät kirjoittavat lyhyitä ”twiittejä”, jotka 

voivat olla maksimissaan 280 merkkiä pitkiä. Twitter mahdollistaa lisäksi käyttäjien seu-

raamisen ja muiden twiittien kommentoinnin ja lukemisen. Twitter on toiminnaltaan melko 

yksinkertainen palvelu, joten se mahdollistaa helpon verkostoitumisen muiden käyttäjien 

kanssa ja yksinkertaisen käytön mobiililaitteilla (Pönkä 2015, 83-84). 
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Twitterissä on mahdollista lähettää sekä julkisia että henkilökohtaisia viestejä. Vastatessa 

muille käyttäjillä, on viesti julkinen ja mahdollistaa myös muiden palvelun käyttäjien osal-

listumisen keskusteluun. Lisäksi käytössä ovat yksityisviestit, joita voi halutessaan lähet-

tää, mikäli käyttäjät seuraavat toisiaan. Käyttäjät voivat lisätä twiitteihinsä aihetunnisteita 

eli hashtageja, joiden perusteella voi hakea kyseisiä hashtageja käyttävät twiitit (Pönkä 

2015, 84). 

 

2.4.4 Instagram 

Instagram on vuonna 2010 perustettu kuvanjako ja yhteisöpalvelu ja yksi suosituimmista 

sosiaalisen median alustoista. Instagram mahdollistaa omien kuvien jakamisen ja muiden 

sisällön katsomisen. Julkaisuvuodesta asti Instagramin kävijäkunta on kasvanut koko ajan 

ja sen suosion salaisuus on, että se vetoaa ihmisen visuaalisuuteen ja täten mahdollistaa 

myös esimerkiksi yrityksille visuaalisen markkinoinnin (Karjalainen 2018). 

 

Instagramissa on mahdollista joko ottaa kuvia suoraan sovelluksessa tai ladata niitä puhe-

limesta Instagramiin. Näihin kuviin voi lisätä erilaisia tehosteita. Myös lyhyiden videopät-

kien julkaisu on Instagramissa mahdollista. Käyttäjän Instagram profiili voi olla joko yksityi-

nen, jolloin kuvat näkevät vain käyttäjän seuraajat, tai julkinen, jolloin jokainen palvelun 

käyttäjä voi nähdä julkaistut kuvat. Muita Instagramin tarjoamia ominaisuuksia ovat mui-

den käyttäjien kuvien tykkäys, kommentointi sekä käyttäjille lähetetyt yksityiset viestit. Ky-

seessä on siis tyypilliselle sosiaaliselle medialle tuttuja ominaisuuksia. Instagram on tar-

koitettu pääosin mobiililaitteilla käytettäväksi. (Pönkä 2015, 100-102.) 

 

2.5 Sosiaalisen median hyötyjä ja haittoja 

Kuten lähes kaikessa teknisessä kehityksessä ja uusissa innovaatioissa, myös sosiaali-

sessa mediassa on omat hyötynsä ja haittansa. Sosiaalinen media on helpottanut verkos-

toitumista ja ihmisten välistä kommunikointia huomattavasti, mutta tuonut siinä sivussa 

mukanaan myös kasan haasteita ja ongelmia, joista tosiaan yksi on tässä opinnäyte-

työssä myöhemmin tarkemmin käsiteltävä yksityisyys. 

 

2.5.1 Sosiaalisen median hyödyt 

Sosiaalinen media on tuonut mukanaan valtavan määrän hyötyjä ja uusia mahdollisuuk-

sia. Hyötyjä koituu niin yksittäiselle ihmiselle kuin yrityksille ja liiketoiminnalle ja hyötyjä 

koituu niin pienistä hyödyistä aina valtaviin liiketoiminnallisiin hyötyihin. Sosiaalinen media 

on mahdollistanut ihmisten verkostoitumisen ja yhteydenpidon sekä oman sisällön luomi-

sen sosiaalisen median alustoihin. Esimerkiksi yrityksille hyötyjä on laidasta laitaan, kuten 
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asiakasryhmän tavoittaminen uusilla tavoilla, asiakkaisiin kontaktointi sosiaalisen median 

kautta, omien tuotteiden mainostus eri tavoin kuten tekstillä, kuvilla ja videoilla ja yrityksen 

tunnettavuuden kasvu. 

 

Sosiaalinen media on luonut kokonaan uusia mahdollisuuksia yrityksille markkinoida tuot-

teitaan ja palveluitaan. Markkinointi sosiaalisessa mediassa on parhaimmillaan ilmaista tai 

ainakin hyvin halpaa verrattuna perinteiseen mediaan, kuten tv:hen. Lisäksi suuri osa ih-

misistä on siirtynyt perinteisen median parista yhä enemmän sosiaaliseen mediaan. Tämä 

tarkoittaa, että yritysten on viisasta ottaa perinteisen median ohella sosiaalinen media mu-

kaan markkinointistrategiaansa. Sosiaaliseen mediaan on mahdollista luoda esimerkiksi 

erilaisia kampanjoita, joiden tulokset ovat nähtävissä hyvinkin nopeasti esimerkiksi seu-

raamalla tykkäysmääriä, seuraajamääriä ja ihmisten kommentteja kampanjaan liittyen. 

Mainostaminen on tehty helpommaksi esimerkiksi jo aiemmin työssä mainituissa virtuaali-

maailmoissa, joihin voi sijoittaa tuotesijoittelua, joka voi johtaa myyntiin oikeassa elä-

mässä. (Cross & Shimonski 2014, 22-23.) Markkinoinnilla sosiaalisessa mediassa on 

mahdollisuus tavoittaa paljon potentiaalisia uusia asiakkaita, sillä muuten esimerkiksi yri-

tyksen kotisivuille eksyy lähinnä yrityksen jo tuntevia ihmisiä (Karjalainen 2018). 

 

Sosiaalinen media mahdollistaa myös oman brändin tunnettavuuden kasvattamisen. 

Tämä tarkoittaa, että yrityksellä on mahdollisuus esitellä omaa brändiään sosiaalisen me-

dian kautta potentiaalisesti hyvinkin laajalle yleisölle ja täten kasvattaa tunnettavuutta. Sa-

malla yritykset ovat yhteydessä päivittäin asiakkaisiinsa sosiaalisen median kautta, jolloin 

on mahdollista rakentaa myös brändiuskollisuutta pikku hiljaa (Karjalainen 2018). 

 

Sosiaalisen median käytön yleistyessä kannattaa myös muistaa, että sosiaalinen media 

tuo mukanaan valtavan määrän potentiaalista yleisöä. Mikäli jokin postaus tai sosiaalisen 

median ilmiö leviää laajalle, on mahdollista tavoittaa valtava yleisömäärä, joka taas auttaa 

kasvattamaan esimerkiksi brändin ja yrityksen tuotteiden tai palveluiden tunnettavuutta 

(Equinet 2018). 

 

Koska sosiaalinen media on reaaliaikainen alusta, se mahdollistaa myös suoran palaut-

teen lähes kaikesta mitä käyttäjä julkaisee sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi yritys voi 

saada palautetta markkinointikampanjastaan hyvinkin nopealla aikataululla, jolloin myös 

muutokset voidaan hoitaa nopeasti (Equinet 2018). 

 

Monet yritykset käyttävät sosiaalista mediaa asiakaspalvelunsa tukena. Tähän tarkoituk-

seen sosiaalisen median kanavat soveltuvat usein hyvin, sillä ne ovat nopea ja helppo 

tapa ylläpitää asiakaspalvelua. Vastaukset asiakkaiden ongelmiin saadaan usein nopeasti 
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ja vaivattomasti. Asiakaspalvelua voidaan harjoittaa myös julkisesti, jotta kaikki sosiaali-

sen median käyttäjät huomaavat yrityksen välittävän asiakkaistaan ja takaavan laaduk-

kaan asiakaspalvelun. Tämä on myös osaltaan yrityksen markkinointia. Hyvä asiakaspal-

velu johtaa usein sanan leviämiseen, jolloin saadaan jälleen uusia asiakkaita yritykselle. 

(Karjalainen 2018.) 

 

Sosiaalisen median aktiivisella käytöllä voi osaltaan parantaa hakukonenäkyvyyttä, sillä 

hakukoneet saattavat ottaa huomioon myös sosiaalisen median rankingit hakutuloksia ha-

ettaessa. Tämä tarkoittaa, että yritykset, jotka päivittävät aktiivisesti sosiaalista mediaa 

ovat todennäköisesti myös hakutuloksissa melko korkealla, jolloin ihmisten on helpompi 

löytää yritys ja saada lisää potentiaalisia asiakkaita. (Karjalainen 2018.) 

 

Yritysten lisäksi sosiaalisesta mediasta on hyötyä myös yksittäiselle käyttäjälle. Yksi tär-

keä hyöty on tiedon löytäminen sosiaalisesta mediasta. Enää internetistä löytyvä tieto ei 

rajoitu yritysten ja muiden virallisten tahojen julkaisemaan tietoon, vaan tietoa on mahdol-

lista poimia kaikkialta sosiaalisesta mediasta esimerkiksi kavereiden, tuttavien ja muiden 

sosiaalisten median käyttäjien jakamana. Ihmisten jakama tieto mielletäänkin usein luotet-

tavammaksi, kuin esimerkiksi yrityksen markkinointitarkoituksessa jakama tieto. Tietoa voi 

jakaa myös laajemmin muille esimerkiksi jakamalla tietoa Wikipediassa, johon kuka vain 

voi lisätä omaa tietoaan. Tietoa voi hyödyntää myös opiskelussa, sillä sosiaalisesta medi-

asta löytyy niin paljon tietoa, että aiheesta kiinnostunut voi opiskella käytännössä itsenäi-

sesti jotakin aihetta. Muutenkin sosiaalista mediaa voi hyödyntää myös opiskelutarkoituk-

sessa. (Pönkä 2015, 24-28.) 

 

Yksi tärkeimmistä asioista yksittäisille ihmisille sosiaalisessa mediassa on sosialisoitumi-

nen. Tämä voi tarkoittaa niin oman tuttavapiirin, kuten kavereiden ja sukulaisten, kanssa 

yhteydenpitoa tai uusien tuttavuuksien tekemistä sosiaalisen median kautta. Sosiaalinen 

media luo loistavat mahdollisuudet oman verkostonsa kasvattamiseen. Kontakteita voi 

tehdä myös liittymällä erilaisiin sosiaalisen median ryhmiin, joita löytää lähes mistä vain 

aiheesta. Ryhmissä voi jakaa tietoa ja kokemuksia muiden kanssa ja lukea muiden tuotta-

maa tietoa. (Pönkä 2015, 25.) 

 

Sosiaalinen media antaa ihmisille tavan toteuttaa itseään julkaisemalla erilaista sisältöä, 

kuten kuvia, tekstiä ja videoita. Sosiaalisessa mediassa on paljon potentiaalista yleisöä 

tarjolla tähän tarkoitukseen. Toki ideoita voi toteuttaa myös laajemmassa mittakaavassa 

esimerkiksi liikeidean tai tempauksen muodossa. Tähän sosiaalinen media tarjoaa hyvät 

puitteet, koska sosiaalisesta mediasta saa nopeaa palautetta ja parannusehdotuksia, joita 
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voi ottaa hankkeessaan huomioon. Lisäksi sosiaalinen media mahdollistaa hankkeen seu-

raamisen sosiaalisen median kautta. (Pönkä 2015, 27.) 

 

2.5.2 Sosiaalisen median haitat ja riskit 

Sosiaalinen media tuo hyötyjen lisäksi mukanaan myös monenlaisia huonoja puolia ja ris-

kejä. Usein riskit liittyvät joko teknologiaan tai niitä käyttäviin ihmisiin. Teknologiset mur-

heet voidaan paikata usein riittävillä työkaluilla ja turvallisuudella, kun taas ihmisiin liittyvät 

ongelmat vaativat koulutusta ja ihmisten käytökseen vaikuttamista esimerkiksi kommuni-

koimalla ja ihmisiä perehdyttämällä (Cross & Shimonski 2014, 127). Erilaisia riskejä ja 

haittoja on totta kai lukuisia ja niiden kaikkien luokittelu on melko vaikeaa, mutta tässä 

muutamia yleisimpiä uhkia, joihin sosiaalisessa mediassa voi törmätä. 

 

Yksi sosiaaliseen mediaan liittyvistä huonoista puolista on mahdollisuus julkiseen ”nöyryy-

tykseen”, joka tarkoittaa sitä, että kaikki haluavat tulla sosiaalisessa mediassa esiin positii-

visessa valossa, oli sitten kyse ihmisistä tai yrityksistä. Tämän takia ihmiset pelkäävät 

kaikkea, joka voisi vaikuttaa sosiaalisessa mediassa negatiivisesti heidän maineeseensa. 

Tämä voi näkyä esimerkiksi vääränlaisen sisällön julkaisemisessa sosiaaliseen mediaan, 

jota myöhemmin tulee katuneeksi. Tämän estämiseksi keinona on vain poistaa vääränlai-

nen sisältö, pyytää anteeksi ja miettiä aina, miten muut näkevät julkaisemasi sisällön. 

(Cross & Shimonski 2014, 128.) 

 

Sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon väärää tietoa, joka voi levitä kavereiden jakamana 

hyvinkin laajalle määrälle käyttäjiä. Usein sosiaalisen median tietoja ja faktoja ei varmis-

teta missään vaiheessa, joten periaatteessa kuka vain voi julkaista sosiaaliseen mediaan 

mitä vain. Tietoa jaetaan sosiaalisessa mediassa nykyään hyvinkin paljon ja joukossa on 

jonkin verran myös väärää tietoa. Sosiaalisesta mediasta löytynyt tieto kannattaakin mo-

nesti varmistaa erikseen vielä muista lähteistä, etenkin jos tietoa on aikomassa jakaa 

eteenpäin. (Cross & Shimonski 2014, 135.) Usein väärän tiedon leviämiseen vaikuttaa 

neljä asiaa: tieto on väärää joko vahingossa tai tarkoituksella, tieto on suppeaa tai riittä-

mätöntä, opportunistinen epämuodostuma tai vanhentunut tieto (Homeland Security 

2018). 

 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuu joskus myös tietovuotoja, jotka muodostavat oman ris-

kinsä. Käytännössä kyse on siitä, että sosiaaliseen mediaan leviää jokin tieto, joka lähtee 

leviämään liian aikaisin tai se lähtee väärille ihmisille. Kyse voi olla esimerkiksi jostakin ke-

hitteillä olevasta tuotteesta, jonka tietoja lähtee leviämään sosiaalisen median kautta. Tie-

tovuotojen seurauksena voi olla taloudellisia haittoja ja menetyksiä sekä nolostumisen 
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tunteita, kun tieto leviää väärille ihmisille. (Cross & Shimonski 2014, 139.) Tietovuoto voi 

tapahtua esimerkiksi sen seurauksena, että yrityksen työntekijät paljastavat sosiaalisen 

median alustassa joitakin tietoja työstään, joita voidaan käyttää väärin joidenkin ulkopuo-

listen toimesta esimerkiksi selvittämällä yrityksen tai yksityishenkilön käyttämä tietoturva-

ohjelmisto (ComputerWeekly 2011). 

 

Erilaisia huijauksia löytyy ympäri internetiä ja totta kai sosiaalinen media on hyvä tapa 

myös levittää niitä. Erilaisia huijauksia syntyy koko ajan uusia ja niiden tunnistaminen ei 

aina ole välttämättä helppoa. Huijarit saattavat esimerkiksi käyttää jonkin sosiaalisen me-

dian kaverisi tunnusta huijauslinkkien levitykseen, jolloin huijaus saattaa hyvinkin mennä 

läpi, jos tämä linkki tulee luotettavalta kaverilta (SocialMediaToday 2016). 

 

Haittaohjelmia ja viruksia on aina ollut internetin historiassa, niin myös sosiaalisessa me-

diassa. Niitä voidaan levittää juuri aiemmin mainittujen huijausten avulla tai useilla muilla 

tavoilla. Suoraan sosiaalisen median kautta viruksia voi olla haastava levittää, mutta esi-

merkiksi organisaatioissa virukset leviävät usein työntekijöiden puhelinsovellusten kautta, 

joita he käyttävät sosiaaliseen mediaan julkaisuun ja tilien hallintaan. Käytännössä tätä 

ongelmaa voi ennaltaehkäistä asentamalla erilaisia turvallisuusohjelmia, kuten virusturvan 

ja tunkeutumisen havaitsemisohjelman, ja pitämällä ne aina ajan tasalla asentamalla uu-

simmat turvallisuuspäivitykset. (SocialMediaToday 2016.) 

 

Jokaiseen sosiaalisen median alustaan liittyy itsessään joitakin ongelmia. Useat suosi-

tuimmat sosiaalisen median alustat ovat kyllä jo nykyään melko luotettavia ja turvallisia, 

mutta mikään sivusto ei ole täysin turvassa hakkereilta ja muilta sivustoihin kohdistuvilta 

hyökkäyksiltä. Tällaiset suositut sosiaalisen median alustat, joissa on paljon ihmisten ja 

yritysten tietoja, ovat jatkuvasti erilaisten hakkerointiyritysten ja hyökkäysten kohteena. 

Yrityksissä sosiaalisen median käyttöön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä sosi-

aaliseen mediaan lähetetyt tiedostot ja viestit eivät välttämättä ole aina turvassa samalla 

tavalla, kuin esimerkiksi pilvipalveluissa, jolloin kriittistä tietoa saattaa levitä tai kadota hel-

posti. (SocialMediaToday 2016.) 
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3 Yksityisyys 

Yksityisyys on termi, joka on tärkeää ymmärtää tämän opinnäytetyön yhteydessä. Yksityi-

syys ei kuitenkaan ole helppo termi määritellä, sillä se tarkoittaa eri ihmisille hyvin erilaisia 

asioita ja siitä on tehty todella monia erilaisia määritelmiä. Yksityisyys on kuitenkin terminä 

hyvin tärkeä, sillä kaikissa ihmisoikeuksiin viittaavissa dokumenteissa on viitteitä yksityi-

syyteen. Yksityisyyden voidaankin sanoa olevan yksi ihmisoikeuksista. Yksi tapa määri-

tellä yksityisyys lyhyesti on kuvata sitä kiinnostukseksi jokaisen yksilön henkilökohtaisen 

tilan ylläpitämisestä ilman muiden yksilöiden tai organisaatioiden häirintää (Healey 2012, 

1-4). Yksityisyyttä voi myös kuvata vapaudeksi häirinnästä ja oikeudesta olla yksin ilman 

häirintää (Markkula Center for Applied Ethics 2012). Yksityisyyttä voi myös jakaa eri kate-

gorioihin, joka tarkoittaa, että sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi alueellista, fyysistä, sosi-

aalista tai tiedollista yksityisyyttä (Viestintävirasto 2015). Yksityisyyteen liittyy tärkeänä 

osana yksityisyyden lainsäädäntö, jota käsitellään myöhemmin tässä työssä. 

 

Yksityisyyden ollessa subjektiivinen melko vaikeasti määriteltävä käsite, tuo se mukanaan 

myös omat ongelmansa. Tietojen julkisuuttaa tai yksityisyyttä ei ole erikseen määritelty, 

vaan asiassa pitää ottaa huomioon ihmisten kokemuksia ja arvoja. Tietoja saatetaan hel-

posti käsitellä väärällä tavalla yksilön kannalta. Monet yritykset haluavat haalia mahdolli-

simman paljon ihmisten tietoja eri tarkoituksiin, ja se aiheuttaa monesti kritiikkiä yksityi-

syyttä kohtaan. (Schorer 2016.) 

 

Vaikka yksityisyyttä ei siis voi määritellä kovin helposti, niin siihen liittyviä asioita voi kui-

tenkin listata. Yksityisyyteen kuuluvat yksilön henkilökohtaiset tiedot, oikeus oleskella tie-

tyllä alueella ilman häirintää ja mahdollisuus vaikuttaa omien henkilötietojen käyttöön. Mo-

nesti yksityisyyteen liittyy aina käsite olla rauhassa ilman häirintää. Yksityisyyteen liittyy 

käsite yksityisyyden suoja, joka vaihtelee riippuen henkilön asemasta ja toiminnasta. 

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi julkisuuden henkilöillä yksityisyyden suoja voi olla pie-

nempi. Muita yksityisyyteen liittyviä termejä ovat mm. oikeus fyysiseen ja psyykkiseen 

koskemattomuuteen, omien tietojen kontrollointi ja itsemääräämisoikeus. (Kettunen 2013.) 

 

Yksityisyyden merkitys yhteiskunnassa on kasvanut erilaisten verkkopalvelujen ja sosiaali-

sen median yleistyessä. Täten tietoa ihmisistä on yhä enemmän saatavilla verkossa ja yk-

sityisyyden suoja on heikentynyt. Esineiden internetin (IoT) yleistyessä monet arkipäiväi-

set laitteet jakavat tietoa jatkuvasti internetiin, eikä omasta yksityisyydestä aina osata pi-

tää huolta sosiaalista mediaa käyttäessä (Viestintävirasto 2015). 
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3.1 Yksityisyyden lainsäädäntö 

Yksityisyyttä säädellään Suomessa myös laillisin keinoin ja tästä on mainintaa Suomen 

perustuslaissa pykälässä 10§. Tämän mukaan jokaisella yksilöllä on oikeus elää omaa 

elämäänsä yksityisesti ilman muiden tahojen, kuten viranomaisten, puuttumista ihmisen 

yksityisyyteen. Yksilö saa vapaasti solmia ihmissuhteita ja määrätä itsestään ja omasta 

ruumistaan ja omaa lisäksi oikeuden henkilökohtaiseen identiteettiin (Lainkirjoittajan opas 

2018). Yksityisyyttä koskevia lakeja ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, laki 

yksityisyyden suojasta työelämässä, henkilötietolaki, tietoyhteiskuntakaari ja EU:n direktii-

veistä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi sekä henkilötietodirektiivi (Yksityisyyden-

suoja 2018). 

 

Henkilötietolain tarkoituksena on säätää henkilötietojen koneellisesta käsittelystä. Tämä 

tarkoittaa yksityisyyden suojaamista henkilötietoja käsiteltäessä ja tietojenkäsittelyntapo-

jen edistämistä yksityisyyden saralla. Laki mahdollistaa kuitenkin yksityishenkilöiden tieto-

jen keräämisen ja käsittelyn, eikä täten ota kantaa siihen, millaista tietoa yksityishenkilö 

voi kerätä ja käsitellä luvallisesti. Käytännössä siis lain puitteissa on mahdollista kerätä 

muista henkilöistä tietoa omaan käyttöönsä. (Ranta 2012.) Henkilötiedoiksi määritellään 

kaikki tieto, jonka perusteella jokin henkilö voidaan tunnistaa. Esimerkkejä henkilötiedoista 

ovat esimerkiksi henkilön nimi, osoite, puhelinnumero tai potilastiedot. Laki suojaa yksi-

tyishenkilöiden tietoja riippumatta niiden säilytystavasta niin kauan, kuin yksittäinen hen-

kilö voidaan tunnistaa tietojen perusteella suoraan tai välillisesti (Tietosuojavaltuutetun toi-

misto 2018). 

 

Tietoyhteiskuntakaari käsittelee toimintaa tietoverkkojen osalta. Laki suojaa yksityisyyttä 

sähköisen viestinnän osalta (Yksityisyydensuoja 2018). Tietoyhteiskuntakaari on terminä 

melko uusi vielä, sillä laki tuli voimaan 1.1.2015. Ennen tätä sähköiseen viestintään liitty-

vät säännökset oli hajautettu useaan eri lakiin, mutta tietoyhteiskuntakaari kokosi ne sa-

maan lakiin. Laki selkeyttää kansallisesti sähköistä viestintää sekä vahvistaa luottoa säh-

köisiin palveluihin. Lisäksi laki lisää käyttäjien oikeuksia ja antaa samalla eri alojen organi-

saatioille uusia velvollisuuksia lakia koskien (Pesola 2016). 

 

Verkkopalveluiden osalta yksityisyyden lainsäädäntö määräytyy monesti sen mukaan, 

missä maassa kyseinen verkkosivusto toimii eli siihen sovelletaan kyseisen maan lakeja. 

Monet verkkosivustot toimivat Yhdysvalloissa, jossa on esimerkiksi voimassa laki, jonka 

mukaan FBI voi pakottaa Yhdysvalloissa toimivia verkkosivustoja luovuttamaan tietoa 

käyttäjistään, jos tälle nähdään tarvetta (Yksityisyydensuoja 2018). 
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EU:ssa voimaan 25.5.2018 tullut uusi tietosuojalaki koskee läheisesti ihmisten tietojen yk-

sityisyyttä. Tiivistettynä se lisää ihmisille enemmän oikeuksia ja velvoittaa enemmän yri-

tyksiä ja muita tahoja, joilla on henkilökohtaista tietoa hallussaan. Lain mukana uusina asi-

oina tuli mm. mahdollisuus omia henkilötietoja koskevaan tiedonsaantiin, tietojen oikai-

suoikeus, mahdollisuus tietojen unohtamiseen ja poistamiseen ja oikeus tietojenkäsittelyn 

vastustamiseen (Roivas 2018). 

 

3.2 Yksityisyys sosiaalisissa medioissa 

Yksityisyys on noussut sosiaalisen median myötä yhä enemmän esille, kun ihmiset jaka-

vat valtavia määriä henkilökohtaista tietoa erilaisiin sosiaalisen median alustoihin ja sosi-

aalisen median alustat keräävät ja pyytävät yhä enemmän ihmisten tietoja. Tieto, joka oli 

ennen vain harvojen saatavilla, on nyt julkisesti internetissä kaikkien ihmisten ulottuvilla. 

Sosiaalisen median alustat tarvitsevat täten vahvan tietoturvan, sillä esimerkiksi Facebook 

on jopa 600 000 tietoturvaan liittyvän hakkerointiyrityksen kohteena päivittäin (Varonis 

2018). Tässä luvussa tutustutaan muutaman suosituimman sosiaalisen median alustan 

tietoturvaan käyttäjän näkökulmasta ja siihen, mitä mahdollisuuksia sosiaalisen alustat an-

tavat käyttäjille yksityisyytensä parantamiseen esimerkiksi yksityisyysasetusten muo-

dossa. 

 

3.2.1 Yksityisyys Facebookissa 

Facebook tarjoaa käyttäjilleen useita työkaluja yksityisyydestä huolehtimiseen. Faceboo-

kia käyttäessä on kuitenkin ensin huomioitava, että kaiken tiedon näkyvyyteen Faceboo-

kissa käyttäjä ei voi vaikuttaa, sillä esimerkiksi käyttäjän nimi, profiilikuva, kansikuva, su-

kupuoli jne. ovat aina kaikkien nähtävillä. Facebook mahdollistaa yksityisyysasetusten 

muokkaamisen useissa eri toiminnoissa, kuten kuvissa, tilapäivityksissä, kavereissa ja 

tykkäyksissä. Käytännössä Facebook mahdollistaa monille toiminnoilleen neljä eri katego-

riaa yksityisyyteen liittyen, jotka ovat julkinen (kuka vain voi nähdä), kaverit (vain kaverit 

voivat nähdä), kustomoitu (voit itse kustomoida, keille tietoa jaat) sekä ”vain minä” (vain 

sinä itse näet). (The University of Texas at Austin Center for Identity 2018.) 

 

Ensimmäisenä on hyvä tietää, keille jakamasi päivitys Facebookissa julkaistaan. Näitä tie-

toja on mahdollista muokata esimerkiksi asetusvalikosta valitsemalla kohta ”Yksityisyys-

asetukset ja työkalut”. Samasta asetusvalikosta käyttäjät voivat lisäksi esimerkiksi määrit-

tää, kuka voi ottaa yhteyttä heihin ja etsiä heitä Facebookista. Jos haluaa olla varma yksi-

tyisyydestään, kannattaa päivitykset julkaista vain kavereille ja valita kavereiksi vain tunte-
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miaan luotettavia henkilöitä. Toisaalta myös päivitysten sisältöön kannattaa kiinnittää huo-

miota, sillä tällä tavalla voi vaikuttaa siihen, mitä tietoa jakaa. (The University of Texas at 

Austin Center for Identity 2018.) 

 

Käyttäjien kannattaa kiinnittää myös huomiota siihen, mitä he julkaisevat profiilissaan. Lii-

allisen ja liian henkilökohtaisen tiedon jakaminen voi johtaa pahimmillaan ongelmiin ja sitä 

voidaan käyttää väärin useilla eri tavoilla. Käyttäjillä on mahdollisuus muokata jokaisen 

tiedon näkyvyyttä erikseen valitsemalla aiemmin mainituista neljästä yksityisyysasetuk-

sesta. Lisäksi Facebook mahdollistaa profiilista löytyvän kaverilistan näkyvyyden muok-

kaamisen, jolloin on mahdollista esimerkiksi piilottaa kaverilistan näkyminen muilta käyttä-

jiltä. (The University of Texas at Austin Center for Identity 2018.) 

 

Nykyään monilla kolmannen osapuolen ohjelmilla on pääsy käyttäjien Facebook-profiiliin. 

Käyttäjillä on mahdollisuus tarkkailla kolmannen osapuolen ohjelmia, joille he ovat anta-

neet luvan pääsyyn omaan profiiliinsa. Facebook antaa mahdollisuuden muokata näiden 

sovellusten yksityisyysasetuksia mm. muokkaamalla sovelluksen käytön näkyvyyttä muille 

sekä vaikuttamalla siihen, mitä tietoa sovellukset keräävät käyttäjästä tai poistamalla 

kaikki kerätyt tiedot. Myös sovellusten esto on mahdollista. (The University of Texas at 

Austin Center for Identity 2018.) 

 

Myös omaan aikajanaan on mahdollista vaikuttaa yksityisasetusten kautta. Tämä on jär-

kevää, sillä monesti kaverin tekemä Facebook-päivitys saattaa paljastaa tärkeitä henkilö-

kohtaisia tietojasi, kuten sijainnin, vaikka et itse sitä haluaisikaan. Asiaan voi käyttäjän 

puolelta vaikuttaa ainakin aikajanan osalta, sillä Facebookissa on mahdollista laittaa ase-

tus, joka näyttää aikajanalle julkaistavat asiat etukäteen ennen aikajanalle julkaisua. (The 

University of Texas at Austin Center for Identity 2018.) 

 

Loppujen lopuksi tärkeintä on käyttää omaa järkeä siinä, mitä julkaisee. Facebookissa voi 

vaikuttaa käyttäjän osalta paljon yksityisyyteen, mutta täysin yksityistä ei mistään sosiaali-

sesta mediasta saa, muuten kuin poistamalla sen. Eikä se olekaan sosiaalisen median 

idea, vaan esimerkiksi Facebook on suunniteltu olemaan hyvin avoin ja sosiaalinen verrat-

tuna moniin muihin kommunikointivälineisiin (GCFGlobal 2018). 

 

3.2.2 Yksityisyys Twitterissä 

Twitterissä käyttäjän jakamat päivitykset eli ”twiitit” ovat oletusarvoisesti julkisia. Tämä tar-

koittaa, että ne ovat kaikkien nähtävissä, jopa käyttäjien, jotka eivät ole kirjautuneet palve-
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luun. Twitter kuitenkin mahdollistaa tunnuksen muuttamisen yksityiseksi, jolloin vain käyt-

täjän vahvistamat seuraajat pystyvät lukemaan jaettuja päivityksiä. Yksityisillä käyttäjillä 

on muitakin yksityisyyteen liittyviä ominaisuuksia, esimerkiksi kaikki aikaisemmat julkiset 

päivitykset piilotetaan, twiitit eivät näy Googlen hauissa eikä niitä voi uudelleentwiitata 

sekä vastaukset muiden päivityksiin ovat lähtökohtaisesti piilotettuja. Tunnuksen tekemi-

nen yksityiseksi onnistuu helposti Twitterin yksityisyysasetuksista. (The University of Te-

xas at Austin Center for Identity 2018.) 

 

Twitterissä on myös muutamia muita yksityisyyteen liittyviä asetuksia. Kirjautumiseen liit-

tyen on mahdollista saada kirjautumisen vahvistuspyynnöt puhelimeen sekä mahdollisuus 

vaatia henkilökohtaisia tietoja salasanan palauttamiseksi. Nämä parantavat käyttäjän tie-

toturvaa. Samoista yksityisyysasetuksista voi myös sallia vain tiettyjen ihmisten merkitä 

käyttäjän kuviinsa. Yksityisyyden kannalta ei myöskään kannata valita asetusta, joka näyt-

tää twiittien sijainnin. Tämä asetus on kuitenkin oletusarvoisesti pois päältä. (The Univer-

sity of Texas at Austin Center for Identity 2018.) 

 

Käyttäjistään Twitter kerää tiettyjä tietoja, kuten käyttäjän käyttämän päätelaitteen sekä 

IP-osoitteen. Lisäksi käyttäjän niin halutessaan käyttäjällä on mahdollisuus jakaa Twitte-

rille vielä lisää tietoja, esimerkkinä sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Twitter sanoo hyö-

dyntävänsä kerättyjä tietoja turvallisuusasioissa sekä näyttämällä käyttäjille parempia 

twiittejä, seurattavia, tapahtumia ja mainoksia. Lisäksi Twitter hyödyntää muita käyttäjästä 

palveluun jääviä tietoja, kuten tykkäyksiä ja seurattavia näyttääkseen käyttäjälle relevan-

timpaa sisältöä. (Twitter 2018.) 

 

3.2.3 Yksityisyys Instagramissa 

Facebookin omistamassa Instagramissa on oletuksena Twitterin tapaan profiili, joka on 

julkinen. Tämän voi kuitenkin muuttaa asetuksista yksityiseksi, jolloin vain hyväksytyt seu-

raajat näkevät julkaistut kuvat ja käyttäjän seuraajat ja seuratut käyttäjät. Yksityisestä pro-

fiilista huolimatta pitää kuitenkin muistaa, että kaikilla käyttäjillä on pääsy lukemaan käyt-

täjän profiilista löytyvä bio eli esittelyteksti ja lisäksi käyttäjät pystyvät lähettämään videoita 

tai kuvia yksityisesti. Kuviin on Instagramissa mahdollista liittää mukaan paikan nimi hyö-

dyntäen puhelimen geo-paikannusohjelmistoa, mutta tämä ei ole suositeltavaa yksityisyy-

den kannalta. (The University of Texas at Austin Center for Identity 2018.) 

 

Muita tapoja vaikuttaa yksityisyyteen Instagramissa on mm. asettamalla käyttäjälle kaksi-

vaiheinen tunnistus, jolloin käyttäjätili on huomattavasti turvallisempi. Instagramissa on 
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myös mahdollista rajoittaa datan jakoa kolmannen osapuolen sovelluksille. Tämä vähen-

tää riskiä, että käyttäjän tiedot joutuvat vääriin käsiin. Instagram käyttää puhelimen yh-

teystietoja suositellakseen uusia seurattavia. Tämän voi estää aseuksista. Toisaalta myös 

kenen vain käyttäjää saatetaan suositella muille seurattavaksi. Jos tätä ei halua, onnistuu 

myös tämän estäminen. Jos ei puolestaan halua, että muut näkevät käyttäjän olevan pai-

kalla, on se mahdollista piilottaa asetuksista. (Consumer Reports 2018.) 

 

Instagram ilmoittaa keräävänsä mm. käyttäjäprofiilia luodessa annetut tiedot, analysointi-

tiedot, evästeet, lokitiedot, laitetunnisteet ja metatiedot. Instagram käyttää näitä kerättyjä 

tietoja esimerkiksi palvelun kehityksessä, tietojen tallentamisessa, palvelun seurannassa 

(esim. verkkoliikenne), räätälöidyssä sisällössä ja teknisten ongelmien korjauksessa (In-

stagram 2018). 

 

3.2.4 Yksityisyys YouTubessa 

Myös YouTube tarjoaa välineitä yksityisyydestä huolehtimiseen erilaisten yksityisyys-

asetusten kautta. YouTubeen videota ladatessa on mahdollisuus jakaa video kaikille tai 

laittaa se yksityiseksi, jolloin vain 25 linkin saanutta käyttäjää voi katsoa videon tai mah-

dollisesti 25 YouTube-kaveria voi katsoa sen. Toisaalta on myös mahdollista laittaa päälle 

”unlisted”-asetus, jolloin video on mahdollista jakaa yli 25 ihmiselle linkin kautta. Video on 

tällä tavoin kuitenkin mahdoton löytää muita reittejä, kuten haun tai käyttäjän kanavan 

kautta. Näillä tavoilla on helppo rajoittaa videoiden yleisöä, jos niitä ei ole tarkoitettu kaik-

kien nähtäville. Myös itse videoiden sisältö on yksityisyyden kannalta tärkeää, sillä liian 

henkilökohtaisten asioiden kertominen tai näyttäminen videolla voi vaarantaa yksityisyyttä. 

Täten on tärkeää miettiä tarkkaan ennen videoiden tekoa, mitä haluaa näyttää tai kertoa 

videoillaan. (lifewire 2018.) 

 

Samoin kuin tiedon jakamista videoilla on syytä miettiä, niin sama koskee profiilia YouTu-

bessa. Profiilissa on mahdollista kertoa esimerkiksi nimi, asuinpaikka ja muuta henkilö-

kohtaista tietoa itsestään. Näiden tietojen antamista kannattaa kuitenkin miettiä, mikäli ha-

luaa kiinnittää huomiota yksityisyyteen. Yksityisyysasetuksia muuttamalla pystyy puoles-

taan vaikuttamaan esimerkiksi siihen, kuka pystyy lähettämään viestejä ja jakamaan vide-

oita käyttäjälle. Tätä kautta on myös mahdollista kontrolloida, mitä muut näkevät ja tietä-

vät käyttäjän lataamista videoista. Asetuksista on mahdollista kontrolloida esimerkiksi 

kommentointia. Kommentointi on joko mahdollista ottaa kokonaan pois päältä tai laittaa 

asetus, jossa jokainen kommentti pitää hyväksyä erikseen videon lataajan toimesta. Sa-

moja asetuksia voi muokata myös videovastausten ja videoiden arvostelujen kohdalla. Sa-

moin videoiden katsomistapaa rajoittamalla voi vaikuttaa yksityisyyteen mm. kieltämällä 
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niiden katsominen muiden sivustojen kautta tai tv:n ja puhelimen kautta. Aktiivisuusase-

tuksen piilottamalla muut eivät näe käyttäjän toimintaa YouTubessa, kuten muiden videoi-

den tykkäyksiä, niiden kommentointia tai uusien videoiden lataamista. (lifewire 2018.) 

 

3.3 Yksityisyyden riskit ja uhat sosiaalisessa mediassa 

Sosiaalinen media on luonut aivan uudenlaisia uhkia yksityisyydelle, joiden tiedostaminen 

on tärkeää sosiaalista mediaa käyttäessä. Kaikki nämä ongelmat eivät ole helposti rat-

kaistavissa, kun taas osaan on keksitty erilaisia ratkaisuja ja osaan voi vaikuttaa omalla 

toiminnallaan. Yksityisyyden käsite on muovautunut viime vuosien aikana sosiaalisen me-

dian kasvaessa yhä suuremmaksi ilmiöksi ja se tulee varmasti yhä muovautumaan tule-

vina vuosina. Yksityisyyden uhat ja haasteet sosiaalisessa mediassa voidaan luokitella 

muutamaan pääryhmään. Ensinnäkin kysymys siitä, mikä on julkista ja mikä yksityistä tie-

toa sosiaalisessa mediassa, toisena käyttäjien oikeudet omaan tietoonsa sosiaalista me-

diaa käyttäessä ja käyttäjän suostumuksen rooli, kolmantena sosiaalisen median tietojen 

käyttö erilaisiin muihin tarkoituksiin, neljäntenä ilmoituksen riittävyys ja viidentenä yksityi-

syyttä koskevien valintojen tekeminen. (Dixon & Gellman 2011, 40-42.) 

 

Näitä kaikkia pääryhmiä koskettava yksityisyyteen liittyvä riski on kolmannen osapuolen 

sovellukset. Sosiaalisissa medioissa kolmannen osapuolen sovelluksiin voi esimerkiksi 

törmätä tilanteissa, joissa sosiaalisen median alustassa on joitakin ulkoisia sovelluksia, 

kuten pelejä, jotka vaativat käyttäjää antamaan tiettyjä tietoja kolmannen osapuolen sovel-

lukselle, jotta sovelluksen käyttö on ylipäätään mahdollista. Usein käyttäjälle ei ole täysin 

selvää, miten paljon tietoja hän joutuu jakamaan ja mitä termejä ja seurauksia tähän liittyy. 

Usein nämä ehdot eivät ole tehty käyttäjäystävällisiksi. Käytännöt koskien kolmannen osa-

puolen sovelluksia ja niissä käyttäjien tietojen käyttäminen vaihtelevat riippuen sosiaalisen 

median alustasta. Ylipäätänsä kolmannen osapuolen sovellukset herättävät useita turvalli-

suuteen liittyviä kysymyksiä, kuten miten kerättyjä tietoja käytetään, jaetaanko tai myy-

däänkö tietoja eteenpäin tai yhdistetäänkö tai vertaillaanko tietoa muihin käyttäjätietoihin. 

(Dixon & Gellman 2011, 42-43.) 

 

Sosiaalisessa mediassa haasteensa tuo myös suostumukseen liittyvät ongelmat. Tämä 

voi tarkoittaa joko väärinymmärryksistä aiheutuvia ongelmia, kun mietitään sitä, mitä julki-

sesti lähetetyillä tiedoilla voi tehdä tai ongelmia silloin, kun sosiaalisen median alustat vaa-

tivat oikeuksia joihinkin tietoihin. Monesti sosiaaliseen mediaan julkisesti sisältöä julkaista-

essa tämä nähdään suostumukseksi, jolloin tietoa voidaan periaatteessa käyttää myös 

muihin tarkoituksiin. Tällöin tämä tieto ei ole enää käyttäjän yksityistä. Monet sosiaalisen 

median alustat kieltäytyvät ottamasta vastuuta sinne julkaistun sisällön leviämisestä tai 
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käyttämisestä, joskin sitä saatetaan koittaa rajoittaa esimerkiksi antamalla käyttäjälle mah-

dollisuus jakaa tieto vain tietylle rajoitetulla ryhmälle tai rajoittamalla tietojen hakuko-

nenäkyvyyttä. Toinen suostumukseen liittyvä ongelma liittyy osittain myös kolmannen osa-

puolen sovelluksiin, sillä monesti käyttäjät hyväksyvät sivuston tai sovelluksen tietosuoja-

käytännöt ymmärtämättä kuitenkaan täysin, mihin ovat suostuneet. Hyväksymisen jälkeen 

on hyvin vaikeaa enää perua tätä suostumusta. Suostumukseen liittyy myös kysymys so-

siaalisessa mediassa olevassa kohdennetusta mainonnasta, jossa käyttäjien tietoja saate-

taan käyttää ja jakaa muille tahoille mainostusmielessä ilman käyttäjältä saatua lupaa. 

Poikkeuksen tästä tekee paikkatieto, jonka käyttö vaatii käyttäjän erillisin suostumuksen, 

koska se käsitellään arkaluontoiseksi tiedoksi. (Dixon & Gellman 2011, 43-44.) Toisaalta 

myös kysymys siitä, onko sosiaaliseen mediaan laitettu tieto yksityistä vai julkista ja onko 

sosiaalinen media verrattavissa julkiseen paikkaan, on yksi haaste yksityisyyden kannalta 

(Dixon & Gellman 2011, 44).  

 

Usein käyttäjillä on sosiaalisessa mediassa mahdollisuus tehdä yksityisyyttä koskevia va-

lintoja. Ongelmana kuitenkin on, että näiden valintojen tekeminen saattaa olla käyttäjän 

kannalta turhan hankalaa, joka vähentää helppokäyttöisyyttä. Tämä on kuitenkin kaksite-

räinen miekka, sillä liian yksityiskohtainen vaihtoehtojen muokkaaminen vähentää helppo-

käyttöisyyttä, mutta toisaalta liian avoimet vaihtoehdot puolestaan voivat vähentää käyttä-

jien valinnanvaraa. Täten on vaikeaa suunnitella ja rajata käyttäjien tekemiä valintoja yksi-

tyisyyteen liittyen. (Dixon & Gellman 2011, 45-46.) 

 

Monesti sosiaaliseen mediaan julkaistua tietoa saatetaan käyttää myös muihin tarkoituk-

siin esimerkiksi jonkin kolmannen osapuolen taholta. Tätä tietoa voidaan käyttää esimer-

kiksi erilaisiin tutkimuksiin, analyyseihin ja käyttää muutenkin hyväksi liiketoiminnassa oi-

keastaan millä tavalla tahansa. Käyttäjätietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä on tullut 

jopa liiketoimintamalli, jossa käyttäjän ei tarvitse antaa suostumusta tietojen keräämiseen 

tai analysointiin, eikä käyttäjä todennäköisesti ole edes tietoinen tästä. Käyttäjätietoja käy-

tetään myös esimerkiksi paljon kohdennettuun mainontaan. Tällöin on mahdollista valita 

tiettyjä kohderyhmiä kerätyn tiedon perusteella, joille mainoksia kohdistetaan hyvin tar-

kasti määriteltynä. Tästä tietojen käytöstä ei mainita yleensä sosiaalisen median tietosuo-

jakäytännöissä, koska tätä harjoittaa yleensä kolmas osapuoli. (Dixon & Gellman 2011, 

46-48.) 

 

Ilmoituksen riittävyydestä aiheutuu joskus uhkia yksityisyydelle. Sosiaaliset mediat ovat 

velvoitettuja laissa noudattamaan omia tietosuojakäytäntöjään, mutta monet soveltavat 

niitä röyhkeilläkin tavoilla. Lakia saatetaan kiertää esimerkiksi huonoilla ja vähän rajoitta-
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villa tietosuojakäytännöillä, tietosuojakäytännöillä jotka ovat vaikeasti löydettävissä tai il-

moituksella, joka oikeuttaa muuttamaan tietosuojakäytäntöä milloin vain ilman ennakkoil-

moitusta. Kaikkia sosiaalisen median sivustot eivät myöskään ilmoita reaaliaikaisesti tieto-

jen toissijaisesta käytöstä, vaan tästä on maininta ainoastaan sivuston tietosuojakäytän-

nöissä. Tämä asettaa oleelliseksi kysymykseksi sen, että onko tällainen ilmoitus riittävä. 

(Dixon & Gellman 2011, 48.) 

 

Näiden edellä mainittujen riskien lisäksi riskejä on tietysti vielä paljon lisää ja niiden kaik-

kien korjaaminen ja voittaminen on lähes mahdotonta. Muihin riskeihin kuuluu mm. käyttä-

jien hakkerointi ja jäljittäminen, kaikenlainen häirintä ja identiteettivarkaudet (Huffpost 

2017). Sosiaalista mediaa käyttäessä on hyväksyttävä, että lukuisten hyötyjen lisäksi mu-

kana tulee myös riskejä, joiden vähentämisen eteen tosin tehdään työtä useilla eri tahoilla. 

 

3.4 Sosiaalisen median tietoturva 

Sosiaaliseen mediaan liittyy läheisesti käsite tietoturvasta. Tietoturva on laaja käsite ja kä-

sittää monia turvallisuuteen liittyviä elementtejä. Käytännössä tietoturvassa on kyse eri-

laisten asioiden suojaamisesta, esimerkiksi tietojen, verkkoliikenteen, tietojärjestelmien ja 

palveluiden kohdalla (Yksityisyydensuoja 2018). Valitettavasti kaikki käyttäjät eivät ota 

asiaa vakavasti sosiaalista mediaa käyttäessään. Tietoturvassa sosiaalisen median koh-

dalla voidaan sanoa olevan kyse vaihtokaupasta: mitä enemmän asioita käyttäjä paljastaa 

itsestään, sitä helpompi muiden ihmisten on verkostoitua ja löytää käyttäjä. Toisaalta täl-

löin turvallisuus kärsii (Cross & Shimonski 2014, 253). 

 

Tietoturvan eteen voi tehdä erilaisia asioita. Yksi näistä on jo aiemmin mainittu yksityi-

syysasetusten määrittely asetuksista. Nämä yksityisyysasetukset kannattaa tarkistaa aika 

ajoin, sillä ne saattavat muuttua yllättävästi. On tärkeää myös pitää kirjaa siitä, mitä sosi-

aalisen median käyttäjiä omistaa sekä niiden kirjautumistiedot. Tämä lista kannattaa kui-

tenkin suojata, jotta kenellä tahansa ei ole pääsyä siihen. Listasta näkee myös, jos käyttä-

jällä on useissa sivustoissa sama salasana, jolloin ne kannattaa vaihtaa yksilölliseksi jo-

kaista sivustoa kohden. Tietoturvasta puhuttaessa on tärkeää omistaa jonkinlainen virus-

tentorjuntaohjelmisto ja tarkistaa aika ajoin, että tietokone on suojattu ja uusimmat päivi-

tykset on asennettuna. Yhtä tärkeää on päivittää käyttöjärjestelmä ja sen sovellukset, jotta 

turvallisuus olisi parhaalla tasolla. Yrityksissä on tärkeää kehittää sosiaalisen median tur-

vallisuutta koskeva jonkinlainen strategia. Tällöin määritetään, mikä tarvitsee olla tur-

vassa, miten tämä turvallisuus saavutetaan ja kuka on vastuussa siitä. (Cross & Shi-

monski 2014, 254-257.) 
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Yksityisyyteen liittyvien uhkien lisäksi tietoturvaan liittyviä uhkia on muitakin, joskin lähes 

kaikki ovat jollain tasolla sidoksissa yksityisyyteen ja muodostavat vähintäänkin välillisesti 

uhan yksityisyydelle. Täten yksityisyyden suojelu sosiaalisessa mediassa on myös mui-

den tietoturvariskien huomioimista. Yksi osa-alue, joihin riskejä kohdistuu, ovat erilaiset 

tekniset uhat. Tekniset uhat kohdistuvat palvelun tekniseen puoleen ja niihin luetaan myös 

erilaiset virukset. Tekniset uhat voivat näkyä esimerkiksi niin, että jokin sosiaalisen me-

dian palvelu vuotaa yksityisiksi tarkoitettuja tietoja julkisuuteen virheen seurauksena. Itse 

sosiaalisen median palvelussa voi olla teknisiä haavoittuvuuksia, jotka muodostavat riskin 

tietoturvalle ja yksityisyydelle. Tekniset riskit koskevat myös muita osa-alueita, kuten se-

laimia, jotka voivat seurata käyttäjän toimintaa sosiaalisessa mediassa, jonka johdosta 

kannattaa käyttää vain turvallisia selaimia eikä pidä asentaa epäilyttäviä lisäosia. (Nuotio 

2012.) 

 

Haittaohjelmat leviävät useita eri reittejä sosiaalisessa mediassa ja ovat täten iso riski tie-

toturvalle. Ne voivat levitä esimerkiksi kaverin lähettämänä yhteisöpalveluissa ja ovat tä-

ten luotettavamman oloisia, koska ne tulevat tutun henkilön kautta. Usein haittaohjelmien 

levittämisessä käytetään lyhennettyjä linkkejä, koska tällöin ei voi päätellä ennen avaa-

mista, minne linkki johtaa. Tällöin linkki saattaa ohjata käyttäjän sivulle, jonka kautta levi-

tetään haittaohjelmia. Haittaohjelma saattaa levitä toki itse sosiaalisen median tietoturva-

aukon seurauksena, jota hyödynnetään näiden ohjelmien levittämisessä. (Nuotio 2012.) 

Usein haittaohjelmat keräävät tietoa uhreistaan, tai kaappaavat käyttäjän lähettämällä 

mm. viestejä ja päivityksiä uhrinsa nimellä. Usein haittaohjelmat myyvät käyttäjistä kerää-

mänsä tiedon esimerkiksi roskapostittajille, ja täten niiden tekijät tienaavat tätä kautta ra-

haa (Kilpinen 2015). 

 

Sosiaalinen media on hyvä paikka myös roskapostin levitykseen ja sitä käytetäänkin myös 

tähän tarkoitukseen. Roskaposteissa on kyse ei-toivotun sisällön jakamisesta sosiaalisen 

median käyttäjille, esimerkkinä massaviestit ja turhat kaveripyynnöt. Tällöin pyritään hou-

kuttelemaan käyttäjä painamaan jotakin linkkiä, joka levittää yleensä haittaohjelmia tai va-

koiluohjelmia (Kilpinen 2015). Usein tässä hyödynnetään hakukoneita tai suosittuja ryhmiä 

roskapostin kohdentamisessa. Sosiaalisen median roskapostilta voi suojautua esimerkiksi 

luomalla oman sähköpostin sosiaalisen median alustoja varten, jolloin käyttäjän itse varsi-

nainen sähköposti ei altistu näille uhille (Nuotio 2012). 
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4 Kysely yksityisyydestä sosiaalisessa mediassa 

Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli luoda tutkimus yksityisyyden merkityk-

sestä sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Haaga-Helian suo-

menkielisen tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijat, joille lähetettiin aiheesta linkki 

kyselyyn sähköpostitse. Kohderyhmän valinta rajattiin tällä tavoin, koska täten saadaan 

sopivan kokoinen kohderyhmä, josta voidaan saada realistinen otos. Lisäksi kohderyhmä 

oli helppo tavoittaa sähköpostitse koulun kautta. Toisaalta myös monilla tietojenkäsittelyn 

opiskelijoilla on varmasti kokemusta ja kiinnostusta erilaisiin sosiaalisen median alustoihin 

ja niiden yksityisyyteen, koska aihe sivuaa osaltaan myös tietojenkäsittelyn aiheita. Kyse-

lyyn saatiin lopulta aikavälillä 15.10.2018-24.10.2018 yhteensä 161 vastausta. Kyselyn ky-

symykset olivat viimeistä avointa kysymystä lukuun ottamatta pakollisia, joten jokainen 

vastaaja on vastannut jokaiseen kysymykseen jotain. 

 

4.1 Tutkimusongelmat 

Tutkimusongelma vaikuttaa aineiston kokoamiseen, käsittelyyn ja analysointiin. Tutkimus-

ongelma määrittelee, mihin tutkimuksessa haetaan vastausta (Heikkilä 2014, 20-21). 

Tässä tutkimuksessa tutkimusongelma voidaan rajata seuraaviin pääkysymyksiin: 

 

1. Onko yksityisyys sosiaalisessa mediassa tärkeä elementti Haaga-Helian it-tra-
denomiopiskelijalle? Jos on, niin kuinka tärkeä? 

 

2. Millaista tietoa ja kenelle Haaga-Helian it-tradenomiopiskelijat jakavat sosiaaliseen 
mediaan? 

 

3. Miten paljon Haaga-Helian it-tradenomiopiskelijat luottavat tietojensa yksityisyy-
teen eri sosiaalisen median alustoissa? 

 
 

 
4.2 Tutkimuksen käytännön toteutus ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimus toteutettiin käytännössä kyselynä, joka on kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä. 

Valitsin tämän tutkimusmenetelmäksi, koska se sopi selkeästi parhaiten tämän tyyppiseen 

tutkimukseen ja lisäksi sillä saatiin tavoitettua valitusta kohderyhmästä mahdollisimman 

suuri otanta. Kyselyn tulosten avulla on helppo nähdä ihmisten vastaukset visuaalisesti ja 

täten myös analysoida ja vertailla tuloksia. 

 

Tutkimus lähetettiin kaikille suomenkielisille Haaga-Helian tietojenkäsittelyn koulutusohjel-

man opiskelijoille sähköpostitse. Sähköpostissa oli linkki kyselylomakkeeseen, joka oli 
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tehty Webropoliin. Kysely oli täysin anonyymi ja koostui lähinnä monivalintakysymyksistä, 

joita osaa pystyi halutessaan täydentämään avoimilla kysymyksillä. Kyselyn alkuosa käsit-

teli tutkimuksen vastaajien ikää, sukupuolta ja yleisesti sosiaalisen median käyttöä, kun 

taas loppuosa koostui nimenomaan yksityisyyteen sosiaalisessa mediassa liittyvistä kysy-

myksistä. Kysely tehtiin kaikenikäisille opiskelijoille, jotta saatiin mahdollisimman laaja 

otanta eri ikäryhmistä. Kysely löytyy opinnäytetyöstä liitteestä 1. 

 

4.3 Tutkimuksen tulokset 

Kyselyn alkuosa alkoi perustietojen kyselyllä, jossa kartoitettiin vastaajien sukupuoli ja ikä. 

Näiden tietojen avulla pystyttiin kyselyssä analysoimaan vastauksia eri sukupuolten ja ikä-

ryhmien välillä. Lisäksi saatiin jonkinlaista käsitystä vastaajakunnasta, vaikka kysely muu-

ten olikin anonyymi. 

 

Kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien sukupuolta. Kyselyyn vas-

tanneista 54% oli naisia ja 46% miehiä, joten voidaan sanoa sukupuolijakauman olleen 

hyvinkin tasainen. Tämä on hyvä kyselyn kannalta, sillä molemmat sukupuolet ovat hyvin 

edustettuna, jolloin sukupuoli ei juuri vaikuta kyselyn lopputuloksiin. 

 

 

Kuvio 1. Vastaajien sukupuoli. 

 

Tutkimus jatkui perustietojen kyselyllä, sillä toisessa kysymyksessä käsiteltiin vastaajien 

ikää. Vastausvaihtoehdot oli jaettu eri ikäryhmiin, jotka sisälsivät 3 ikävuotta per ryhmä lu-

kuun ottamatta ensimmäistä ryhmää (alle 18) ja viimeistä ryhmää (yli 41). Suurimmaksi 

ikäryhmäksi osoittautui 21-23 vuotiaat, joita oli vastaajista 22%. Tämä ja toiseksi suurin 

ikäryhmä (24-26 vuotiaat) eivät sinänsä yllättäneet, sillä suurin osa opiskelijoista kuuluu 

näihin ikäryhmiin. Suurin osa vastaajista oli alle 30-vuotiaita, mutta kaikki ikäryhmät saivat 

jonkin verran vastaajia lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joita ei ollut kyselyyn vastan-

neissa yhtään. 
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Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma. 

 

Kolmas kysymys koski yleisesti internetin käyttöä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Kysy-

myksen perusteella voidaan sanoa, että nykyään internet on hyvinkin merkittävässä ase-

massa sosiaalisessa kanssakäymisessä ainakin Haaga-Helian it-tradenomien keskuu-

dessa, sillä peräti 87% hyödynsi internetiä sosiaalisessa kanssakäymisessä päivittäin, 

10% silloin tällöin ja 3% harvoin. Jokainen kyselyyn vastaaja hyödynsi internetiä tähän tar-

koitukseen jollain asteella, sillä kukaan vastaaja ei myöntänyt sivuttavansa internetin ko-

konaan sosiaalisen kanssakäymisen muotona. 

 

 

Kuvio 3. Internetin hyödyntäminen sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

 

Ikäryhmittäin analysoidessakaan ei tuloksissa ollut huomattavaa eroa. 18-29 vuotiaista 

noin 89% hyödynsi internetiä päivittäin sosiaalisessa kanssakäymisessä, ja yli 30-vuoti-

aista 84%. Täten nuorempien ikäryhmien voidaan sanoa hyödyntävän hieman enemmän 

internetiä tähän tarkoitukseen, mutta erot ovat loppujen lopuksi hyvin pieniä. Sukupuolia 
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vertaillessa erot ovat myös melko pieniä, mutta pientä eroa joka tapauksessa löytyy. Nai-

sista peräti 92% hyödynsi internetiä tässä tarkoituksessa päivittäin, kun taas miehillä vas-

taava luku oli 81%. Kyselyyn vastanneista siis naiset ovat vielä hieman miehiäkin ahke-

rampia sosialisoitumaan internetissä. 

 

 

Kuvio 4. Internetin hyödyntäminen sosiaalisessa kanssakäymisessä sukupuolittain. 

 

Tämän jälkeen kyselyssä kysyttiin yleisesti, mitä sosiaalisen median alustoja ihmiset käyt-

tävät. Vaihtoehtoina oli muutamia suosituimpia sosiaalisen median alustoja, ja lisäksi oli 

mahdollisuus valita ”muu, mikä?” -vaihtoehto, johon oli mahdollisuus lisätä sellaisia sosi-

aalisen median alustoja, joita ei listassa mainittu. Jopa 94% vastaajista mainitsi käyttä-

vänsä WhatsAppia viestinnän välineenä ja se olikin kaikista suosituin alusta kyselyyn vas-

tanneiden kesken. Toiseksi suosituin oli Facebook (78%) sekä sen jälkeen YouTube 

(74%) ja Instagram (59%). Tulokset vastaavat melko hyvin myös yleisesti suosituimpien 

sosiaalisen median käyttäjämääriä. LinkedIn (53%) sai vielä melko suuren kannatuksen 

muiden jäädessä selvästi pienempiin lukuihin. Muita listan ulkopuolelta vastaajien käyttä-

miä sosiaalisen median alustoja olivat mm. Discord ja Jodel. 
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Kuvio 5. Sosiaalisen median kanavien käyttö vastaajien keskuudessa. 

 

Sosiaalisen median käyttöä ikäryhmittäin vertaillessa tuli esille mielenkiintoisia eroja. Jaot-

telussa vertaillaan 18-26-vuotiaita, 27-35-vuotiaita sekä yli 35-vuotiaita. Facebook oli suo-

sittu kaikissa ikäryhmissä, mutta kaikista suosituin se oli 35-vuotiaiden keskuudessa 

(84%). Snapchatin voidaan kyselyn vastaajien keskuudessa sanoa olevan ehdottomasti 

enemmän nuorempien opiskelijoiden suosiossa, sillä 54% 18-26-vuotiaista käytti kyseistä 

sosiaalista mediaa, kun taas muissa ikäryhmissä käyttö oli huomattavan paljon vähäisem-

pää. Esimerkiksi yli 35-vuotiaista vain 9% käytti Snapchattia. Toinen nuorten keskuudessa 

suosittu alusta oli YouTube, jonka käyttö oli myös hieman vanhempia ikäryhmiä aktiivi-

sempaa. LinkedIn puolestaan oli vanhempien ikäryhmien suosiossa huomattavasti enem-

män. Sukupuolien välillä naiset olivat ahkerampia esimerkiksi Facebookin ja Instagramin 

käytössä, kun taas miehet vastaavasti suosivat esimerkiksi YouTubea, joka oli Faceboo-

kia käytetympi alusta miesten keskuudessa. Myös Twitter oli miehillä suositumpi. 
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Kuvio 6. Sosiaalisen median alustojen käyttö ikäryhmittäin. 

 

Seuraavaksi kyselyssä kysyttiin sosiaalisessa mediassa vietetyn ajan määrää päiväta-

solla. Yhteenvetona näistä tuloksista voidaan sanoa, että suurin osa vastaajista käyttää 

sosiaalista mediaa 30min-1h päivässä (28%). Tämä yllätti itseni ehkä siinä mielessä, että 

oletin määrän olevan jopa suurempi. Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti eri vaihtoeh-

doille, mutta lähes kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta käyttivät sosiaalista mediaa päi-

vittäin. 

 

 

Kuvio 7. Sosiaalisen median käyttöaika päivätasolla. 
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Sukupuolten välillä erot eivät olleet mitenkään valtavia, mutta karkeasti voidaan todeta 

vastaajien keskuudesta, että naiset käyttävät hieman enemmän aikaa sosiaalisessa medi-

assa, kuin miehet. Naisten keskuudessa yleisin aika oli 1-2h päivässä, kun taas miehillä 

30min-1h päivässä. Ikäryhmittäin voidaan todeta nuorten käyttävän hieman enemmän ai-

kaa päivästä sosiaalisen median parissa, joka ei sinällään tullut yllätyksenä. 18-26-vuoti-

ailla suosituin vaihtoehto oli 1-2h päivässä (32%) , 27-35-vuotiailla puolestaan 10-30 min 

päivässä (28%). 

 

 

Kuvio 8. Sosiaalisen median käyttö päivätasolla sukupuolittain. 

 

Kyselyn seuraavassa osassa siirryttiin enemmän sosiaalisen median yksityisyyteen liitty-

vien kysymysten pariin. Ensin tiedusteltiin, pelkäävätkö vastaajat tietojensa luovuttamista 

sosiaaliseen mediaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä oli hyvin palvelukeskeistä, 

ja suurin osa vastasikin sen riippuvan palvelusta (47%). Tämä tuli esille myös muutamissa 

kommenteissa kyselyn lopussa. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että vastaajat pelkää-

vät jollakin asteella tätä, sillä 32% vastasi pelkäävänsä jonkin verran ja 11% pelkäävänsä 

paljon. Loput 10% eivät pelänneet asiaa. 
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Sukupuolten välillä ei vastauksissa ollut käytännössä juuri mitään eroa, vastaukset olivat 

lähes prosentilleen samat, joten asian ei voida sanoa olevan riippuvainen sukupuolesta 

ainakaan vastaajien keskuudessa. Ikäryhmissä yli 35-vuotiaat pelkäsivät hieman muita 

enemmän, mutta tässäkin vertailussa erot olivat hyvin pieniä loppujen lopuksi. 

 

 

Kuvio 10. Sosiaaliseen mediaan tietojen luovuttamisen pelkääminen ikäryhmittäin. 

 

Tämän jälkeen tiedusteltiin, luottavatko vastaajat tietojensa pysyvän turvassa sosiaalisen 

median palveluissa. Myös tässä tapauksessa suurimman osan mielestä asia on palvelu-

keskeinen eli riippuu palvelusta (52%). Kuitenkin selkeän johtopäätöksen yleisestä mielipi-

teestä vastaajien kesken voi tehdä siitä, että suurin osa ei ainakaan täysin luota tähän, 

sillä 43% ei luottanut tietojensa pysyvän turvassa ja vain 5% luotti tähän. 

 

 

Kuvio 11. Vastaajien luottamus tietojen pysymiseen turvassa sosiaalisessa mediassa. 

 

Naisista hieman useampi luotti tietojensa pysyvän turvassa (7%) miehiin verrattuna (3%). 

Miehillä suosituin vaihtoehto oli ”En luota” (50%), kun taas naisilla asia riippui palvelusta 

(55%). Ikäryhmien välillä vertailu oli melko tasainen eikä synnyttänyt suuria eroja. Tässä-

kin vertailussa palvelun merkitys oli suuri. 
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Kuvio 12. Luotto tietojen pysymiseen turvassa sosiaalisessa mediassa sukupuolittain. 

 

Tämän jälkeen kysyttiin, millaisia eri asioita vastaajat ovat jakaneet sosiaaliseen mediaan. 

Tulosten pohjalta voidaan sanoa, että lähes kaikki vastaajat olivat jakaneet sosiaalisessa 

mediassa oman nimen (96%) ja kuvan itsestä (93%). Tulokset kertovat ihmisten jakaneen 

melko paljonkin henkilökohtaista tietoa sosiaalisessa mediassa, suosittuja vastauksia oli-

vat syntymäpäivä (75%), koulun/työpaikan nimi (72%), sähköpostiosoite (57%) sekä 

asuinpaikka (53%). 

 

 

Kuvio 13. Vastaajien jakamat asiat sosiaalisessa mediassa. 

 

Sukupuolten välisessä vertailussa erot eivät olleet valtavia, mutta yleisenä johtopäätök-

senä voidaan todeta naisten jakaneen enemmän tietojaan sosiaaliseen mediaan kuin 

miesten, sillä osuus oli suurempi naisilla suurimmassa osassa kategorioita. Lähes kaikki 

naiset olivat jakaneet sekä nimen että kuvan itsestään (99%), kun taas miehistä kuvan oli 
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jakanut 86%. Myös asuinpaikan jaossa oli jonkin verran eroa, kun naisista 60% ja mie-

histä 46% olivat jakaneet asuinpaikkansa. Miehet olivat yleisemmin jakaneet vain puhelin-

numeron ja videon itsestään muutaman prosentin erolla. Ikäryhmissä myös erot olivat pie-

niä, eikä sen perusteella voi vetää mitään suuria johtopäätöksiä. Näyttäisi kuitenkin, että 

27-35-vuotiaat ovat jakaneet rohkeammin sähköpostiosoitettaan sekä puhelinnumeroon 

verrattuna muihin vertailtuihin ryhmiin. Esimerkiksi 27-35 vuotiaista peräti 51% oli jakanut 

puhelinnumeronsa, kun taas 18-26-vuotiaissa vastaava luku oli 27% ja yli 35-vuotiaissa 

23%. 

 

 

Kuvio 14. Tietojen jakaminen sosiaaliseen mediaan sukupuolittain. 

 

Kysymyksessä 9 kysyttiin, keille ihmiset jakavat tietoa sosiaalisen median kautta eli toisin 

sanoen kuka pystyy näkemään sosiaalisessa mediassa olevat tiedot. Tähän kysymykseen 

saatiin erittäin selvä vastaus, sillä peräti 80% jakoi tiedot vain omalle verkostolleen sosiaa-

lisessa mediassa. Loput prosentit jakautuivat melko tasaisesti muille vaihtoehdoille. Tä-

män perusteella voidaan päätellä, että vastaajat eivät halua jakaa tietoa kaikille mahdolli-

sille tahoille, mutta ovat kuitenkin halukkaita jakamaan tiedot omalle verkostolleen. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oma nimi
Kuva itsestä

Syntymäpäivä
Koulun/työpaikan nimi

Asuinpaikka
Sähköpostiosoite

Video itsestä
Puhelinnumero

Muuta, mitä?
En jaa tietojani sosiaaliseen mediaan

Tietojen jakaminen sosiaaliseen mediaan 
sukupuolittain

Miehet Naiset



 

37 

 

 

Kuvio 15. Tietojen jako sosiaalisessa mediassa. 

 

Sukupuolten välillä ei kysymystä analysoidessa esiinny juuri eroavaisuuksia vastauksissa. 

Molemmat sukupuolet jakavat selkeästi eniten tietoa omalle verkostolleen. Miehet jakavat 

hieman herkemmin tietoa kaikille sosiaalisessa mediassa (7%), kuin naiset (3%), mutta 

silti tietojen jakamisessa suositaan lähinnä omaa verkostoa. Samoin ikäryhmissä erot ovat 

pieniä ja suosivat omaa verkostoa. Peräti 88% yli 35-vuotiaista jakaa tietoa vain omalle 

verkostolleen, kun taas 18-26-vuotiaat suosivat lähinnä omaa verkostoa (79%) tai palve-

lun käyttäjiä (14%). 

 

 

Kuvio 16. Tietojen jako sosiaalisessa mediassa ikäryhmittäin. 

 

Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin, olivatko vastaajat joutuneet ongelmiin sosiaali-

seen mediaan jakamiensa tietojen takia ja annettiin mahdollisuus halutessaan kertoa, mil-

laisiin ongelmiin. Selkeästi suurin osa ei ollut joutunut minkäänlaisiin ongelmiin, sillä peräti 
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97% vastaajista ei ollut joutunut mihinkään ongelmiin. Muutamat vastanneet kertoivat on-

gelmien liittyneen omien tietojen levitykseen, mutta muuten ongelmien laadusta ei kyselyn 

perusteella saanut sen parempaa kuvaa, sillä ongelmien kuvailuja tuli kyselyyn niin vähän. 

 

 

Kuvio 17. Sosiaaliseen mediaan jaettujen tietojen takia ongelmiin joutuneet. 

 

Koska näin suuri enemmistö oli toisen vaihtoehdon kannalla, niin luonnollisesti myöskään 

ikäryhmien tai sukupuolien välillä ei syntynyt suuria eroavaisuuksia. Vastauksista voi kui-

tenkin analysoida sen verran, että aavistuksen verran useammin vastaajista nuoremmat 

ikäryhmät olivat joutuneet ongelmiin. Esimerkiksi 18-26-vuotiaista 6% oli joutunut ongel-

miin, 27-35-vuotiaista enää 2% ja yli 35-vuotiaista kukaan ei ollut joutunut ongelmiin. Mie-

histä puolestaan 4% oli joutunut ongelmiin, kun taas naisista 2%. 

 

 

Kuvio 18. Ongelmiin joutuminen sosiaaliseen mediaan jaettujen tietojen takia ikäryhmit-

täin. 
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vatko he katuneet mitään sosiaaliseen mediaan jakamaansa tietoa. Tässäkin kysymyk-

sessä suurin osa ei ollut katunut mitään jakamaansa (76%), mutta hajontaa oli hieman 
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edellistä kysymystä enemmän, sillä 19% kertoi jakaneensa 1-2 kertaa sellaista tietoa, mitä 

on myöhemmin katunut. 3% puolestaan kertoi tämän tapahtuneen useita kertoja. Vastaa-

jat saivat halutessaan kertoa, millaista tietoa he olivat jakaneet. Vastauksista selvisi, että 

hyvin suuri osa liittyi joko noloihin kuviin tai kirjoituksiin/päivityksiin sosiaalisessa medi-

assa. Muutamassa vastauksessa korostui myös liian henkilökohtaisten tietojen jako sosi-

aaliseen mediaan. 

 

 

Kuvio 19. Vastaajien katuminen sosiaaliseen mediaan jaettujen tietojen osalta. 

 

Ikäryhmissä on nähtävissä vähän samaa trendiä, kuin edellisessäkin kysymyksessä. 

Useimmin myöhemmin kaduttanutta tietoa olivat jakaneet 18-26-vuotiaat, sillä 7% heistä 

oli jakanut tällaista tietoa useita kertoja, ja 20% 1-2 kertaa. 27-35-vuotiaat tai yli 35-vuoti-

aat eivät olleet jakaneet tällaista tietoa 1-2 kertaa useammin. Vähiten tällaista tietoa olivat 

jakaneet yli 35-vuotiaat, sillä 84% heistä valitsi vaihtoehdon ”en ole”. Sukupuolista miehet 

olivat jakaneet hieman useammin heitä kaduttanutta tietoa, sillä naisista 82% ei ollut jaka-

nut tällaista tietoa, kun miehillä sama luku oli 70%. 
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Kuvio 20. Katuminen sosiaaliseen mediaan jaetuista tiedoista sukupuolittain. 

 

Kyselyssä tiedusteltiin tämän jälkeen, millä nimellä vastaajat liikkuvat sosiaalisessa medi-

assa eli käyttävätkö he omaa nimeä vai nimimerkkiä. Vastauksista voi tehdä huomion, 

että jokainen vastaaja käytti jotakin nimeä sosiaalisessa mediassa liikkuessaan. Suurin 

osa (73%) käytti sekä omaa nimeä että nimimerkkiä, luultavasti myös käytetystä palve-

lusta riippuen. Vastaajat eivät kuitenkaan olleet turhan huolissaan oman nimensä käy-

töstä, sillä vain 4% kertoi käyttäneensä pelkästään nimimerkkiä. Pelkästään omalla ni-

mellä esiintyviä oli 23%. 
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joissa omalla nimellä esiintyminen on palvelun idea. Toinen puoli yli 35-vuotiaista käytti 

oman nimen rinnalla nimimerkkiä (49%). Kuitenkin vain 2% käytti pelkkää nimimerkkiä. 

Sukupuolista naiset käyttivät hieman useammin vain omaa nimeä (28%), kun miehillä vas-

taava luku oli 18%. Muuten suurin osa suosi sekä nimimerkin että oman nimen käyttöä. 

 

 

Kuvio 22. Käytetyt nimet sosiaalisessa mediassa ikäryhmittäin. 

 

Kysymyksen 13 vastaustyyppi oli hieman erilainen, sillä siinä vastaajat saivat arvioida as-

teikolla 1-4, kuinka tietoisia he olivat käyttämiensä sosiaalisten medioiden yksityisyysase-

tuksista. Vastausten keskiarvoksi tuli 3,17, joka vastaa vaihtoehtoa ”jokseenkin tietoinen”. 

Käyttäjät siis ovat selvittäneet pääosin ainakin jollakin tasolla käyttämiensä alustojen yksi-

tyisyysasetukset. Suosituin vaihtoehto oli 3, johon tuli 90 vastausta, ja toiseksi suosituin 4, 

johon tuli 50 vastausta. Vain 2 vastaajaa eivät olleet millään tasolla tietoisia asiasta. 

 

 

Kuvio 23. Tietoisuus käytettyjen sosiaalisten medioiden yksityisyysasetuksista. 
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18-26-vuotiaat olivat kaikista tietoisimpia sosiaalisten medioiden yksityisyysasetuksista, 

sillä heidän keskiarvonsa oli 3,24. 27-35-vuotiailla vastaava keskiarvo oli 3,13 ja yli 35-

vuotiailla 3,09. Sukupuoli ei vaikuttanut asiaan, sillä miehet (3,18) ja naiset (3,16) olivat 

hyvin tasoissa. 

 

Kuvio 24. Tietoisuus käytettyjen sosiaalisten medioiden yksityisyysasetuksista ikäryhmit-

täin. 

 

Seuraavan kysymyksen kysymystyyppi oli edelleen samanlainen, erona edelliseen tosin 

se, että nyt asteikko oli 1-5. Kysymyksessä kysyttiin, miten hyvin Haaga-Helian it-tra-

denomit tunsivat yksityisyyteen liittyvää lainsäädäntöä. Tässä vastauksessa keskiarvoksi 

muodostui 3,11, joka vastaa vaihtoehtoa ”tunnen jokseenkin”. Voidaan siis sanoa, että 

vastaajilla oli jonkinlainen tieto myös yksityisyyden lainsäädännöstä. Suosituin vaihtoehto 

oli 3 (61 vastausta) ja toiseksi suosituin 4 (48 vastausta). 6 vastaajaa ei ollut tietoinen yk-

sityisyyden lainsäädännöstä. 

 

 

Kuvio 25. Tietoisuus yksityisyyden lainsäädännöstä. 

 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Tietoisuus käytettyjen sosiaalisten medioiden 
yksityisyysasetuksista ikäryhmittäin

18-26 vuotiaat 27-35 vuotiaat Yli 35 vuotiaat

3,11

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Tunnetko yksityisyyteen liittyvää 
lainsäädäntöä? (1 = en tunne yhtään, 2 = olen 
kuullut asiasta jotain, 3 = tunnen jokseenkin, 4 

= tunnen hyvin, 5 = tunnen erittäin hyvin)
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Myös muissa vertailuissa keskiarvo on aika lähellä kolmea. Poiketen kuitenkin yksityisyys-

asetusten tietoisuudesta, oli tällä kertaa kaikista tietoisin ikäryhmä lainsäädännön kohdalla 

yli 35-vuotiaat keskiarvolla 3,28. Voidaan siis olettaa kaikista vanhimman ikäryhmän ole-

van hieman tietoisempi yksityisyyden lakiin liittyvissä asioissa, joskin erot ovat edelleen 

melko pieniä. 27-35-vuotiailla keskiarvo oli tasan 3,0, 19-26-vuotiailla 3,07. Sukupuolella 

ei ollut vaikutusta tässäkään asiassa. Miesten lukemaksi tuli 3,09 ja naisten 3,11. 

 

 

Kuvio 26. Tietoisuus yksityisyyden lainsäädännöstä ikäryhmittäin. 

 

Kysymys 15 käsitteli sitä, keiden kanssa vastaajat olivat tyypillisesti yhteyksissä sosiaali-

sen median kautta. Selkeä enemmistö (70%), rajasi yhteydenpidon omiin tuttaviin ja kave-

reihin. Osa oli yhteyksissä myös muiden sosiaalisten median kontakteiden kanssa (27%). 

Vain 2% oli valmis olemaan yhteydessä kaikkiin palvelun käyttäjiin ja yksi vastaaja ei pitä-

nyt yhteyttä ihmisiin sosiaalisen median kautta. Voidaan kuitenkin sanoa, että vastaajien 

kohderyhmässä sosiaalista mediaa pidettiin ennen kaikkea välineenä kavereiden ja tutta-

vien väliseen yhteydenpitoon. 

 

 

Kuvio 27. Yhteydenpito ihmisiin sosiaalisen median kautta. 
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Tulokset olivat samansuuntaisia myös ikäryhmien kesken ja erot eivät olleet merkittäviä. 

Pienenä erona voidaan kuitenkin mainita, että yli 35-vuotiaat olivat ehkä vieläkin enem-

män yhteyksissä nimenomaan omiin kavereihin ja tuttuihin (75%) suhteessa muihin vaih-

toehtoihin. Heistä 21% oli yhteyksissä myös muihin sosiaalisen median kontakteihin, kun 

taas vastaava luku 18-26-vuotiaissa oli 29%. Myös sukupuolissa eroja oli hyvin vähän, 

mutta miehet olivat hieman useammin valmiita olemaan yhteydessä myös muihin, kuin 

omiin tuttaviin ja kavereihin. Naisista 73% ja miehistä 68% olivat yhteyksissä vain omiin 

kavereihin ja tuttaviin. 

 

 

Kuvio 28. Yhteydenpito ihmisiin sosiaalisen median kautta sukupuolittain. 

 

Seuraavaksi kyselyssä kysyttiin vastaajien mielipidettä siitä, kenellä heidän mielestään on 

vastuu käyttäjien yksityisyydestä sosiaalisessa mediassa. Ehkä hieman odotetustikin sel-

keästi suurin osa eli 87% vastasi, että vastuu jakautuu sekä käyttäjälle että palveluntarjo-

ajalle. Vastaajat kuitenkin painottivat hieman enemmän palveluntarjoajan vastuuta, sillä 

9% mielestä vastuu kuului palveluntarjoajalle ja 3% mielestä käyttäjälle. 

 

 

Kuvio 29. Vastuu sosiaalisen median käyttäjien yksityisyydestä. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kaikkien palvelun käyttäjien kanssa

Sosiaalisen median kontakteideni kanssa

Vain omien kavereiden/tuttujen kanssa

En kenenkään kanssa

Yhteydenpito ihmisiin sosiaalisen median kautta 
sukupuolittain

Miehet Naiset

9%

3%

87%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Palveluntarjoajalla

Käyttäjällä

Sekä käyttäjällä että palveluntarjoajalla

Jollain muulla, kenellä?

Kenellä on mielestäsi vastuu sosiaalisen 
median käyttäjien yksityisyydestä?



 

45 

 

Koska näin selvä enemmistö oli yhden vaihtoehdon kannalla, niin suuria eroja ei myös-

kään ryhmien välillä nähty. Ehkä mielenkiintoisin ero oli kuitenkin se, että naiset painotti-

vat hieman miehiä enemmän palveluntarjoajan vastuuta yksityisyydestä puhuttaessa 

(14%), kuin miehet (4%). Näissäkin vastauksissa painotettiin kuitenkin sekä käyttäjien että 

palveluntarjoajien vastuuta, sillä naiset olivat tämän kannalla 85% kannatuksella ja miehet 

peräti 89% kannatuksella. Ikäryhmissä erot olivat vieläkin pienemmät, ja olisi väärin tehdä 

suuria johtopäätöksiä näiden perusteella. Palveluntarjoajan sekä käyttäjän vastuuta pai-

nottivat 18-26-vuotiaista 87%, 27-35-vuotiaista 87% sekä yli 35-vuotiaista 86%. 

 

 

Kuvio 30. Vastuu sosiaalisen median käyttäjien yksityisyydestä sukupuolittain. 

 

Kysymyksessä 17 tiedusteltiin, ovatko sosiaalisen median palveluntarjoajat huolehtineet 

tarpeeksi käyttäjien yksityisyydestä vastaajien mielestä. Tämä tietenkin riippuu jokseenkin 

käytetystä alustasta, ja tämä olikin suosituin vastaus, sillä 64% mielestä tämä on alustasta 

riippuvaista. Yleinen vastausten näyttämä suunta kuitenkin on, että käyttäjät eivät ole täy-

sin tyytyväisiä palveluntarjoajien yksityisyyteen, sillä 30% mielestä yksityisyydestä ei ole 

huolehdittu tarpeeksi. Vain 6% vastanneista oli yleisesti tyytyväisiä palveluntarjoajien tar-

joamaan yksityisyyteen. 
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Kuvio 31. Yksityisyydestä huolehtiminen sosiaalisten medioiden palveluntarjoajien osalta. 

 

Naisten ja miesten välillä suurimmat erot tähän kysymykseen vastanneiden kesken olivat 

lähinnä siinä, että miehet olivat hieman naisia jyrkemmin sitä mieltä, että yksityisyydestä 

ei oltu huolehdittu tarpeeksi. Tätä mieltä miehistä oli 38% vastaajista ja naisista 23%. Nai-

set puolestaan olivat enemmän sillä kannalla, että asia on palvelusta riippuvainen. Toki 

myös sukupuolten välillä vallitsi yksimielisyys siitä, että asia riippuu palvelusta. Näin vas-

tasi 71% naisista ja 55% miehistä. Myös ikäryhmissä sama trendi jatkui, sillä 18-26-vuoti-

aista 62%, 27-35-vuotiaista 72% ja yli 35-vuotiaista 58% totesivat tämän palvelusta riippu-

vaiseksi. 

 

 

Kuvio 32. Yksityisyydestä huolehtiminen sosiaalisten medioiden palveluntarjoajien osalta 

sukupuolittain. 

 

Kyselyssä kysyttiin tämän jälkeen mielipidettä siitä, mitä tietoa sosiaalisen median palve-

luilla on käyttäjien mielestä oikeus kerätä käyttäjistään. Kysymykseen saatiin selkeä tulos, 

sillä peräti 86% vastasi, että heidän mielestään on oikeus kerätä vain palvelun kannalta 

välttämätöntä tietoa. Täten Haaga-Helian it-tradenomit eivät nähneet oikeaksi kerätä kaik-

kea muutakin mahdollista tietoa, sillä vain 8% mielestä kaiken tiedon kerääminen oli ok. 

10 vastaajaa (6%) oli kysymykseen vieläkin jyrkemmällä kannalla, sillä heidän mielestään 

minkäänlaisen tiedon kerääminen käyttäjistä ei ollut hyväksyttävää. Selkeästi vastaajien 

mielestä tietojen kerääminen olisi kuitenkin pidettävä minimissä. 
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Kuvio 33. Sosiaalisten medioiden alustojen oikeus käyttäjien tietojen keräämiseen. 

 

Naisista peräti 91% oli sitä mieltä, että vain palvelun kannalta tarpeellisen tiedon keräämi-

nen on oikeutettua. Myös miehissä luku oli korkea, 80%. Miehet olivat kuitenkin hieman 

myötämielisempiä sille, että sosiaaliset mediat saavat kerätä kaikkea mahdollista tietoa 

(12%), kuin naiset (4%). Toisaalta toisessa ääripäässä 8% miehistä ei halunnut sosiaalis-

ten medioiden keräävän mitään tietoa, kun naisissa sama luku oli 5%. Erot olivat ikäryh-

missä pieniä, mutta yleisenä trendinä näyttäisi olevan, että vanhempi ikäryhmä on hieman 

jyrkemmin tietojenkeruuta vastaan. Yksikään yli 35-vuotias ei ollut sitä mieltä, että kaikkea 

mahdollista tietoa saisi kerätä, kun taas 18-26-vuotiaista tätä mieltä oli 13% ja 27-35-vuo-

tiaista 9%. Samaan aikaan lähes kaikki eli peräti 93% yli 35-vuotiaista vastaajista suosi 

vain palvelun kannalta välttämätöntä tietoa. 

 

 

Kuvio 34. Sosiaalisten medioiden alustojen oikeus käyttäjien tietojen keräämiseen ikäryh-

mittäin. 

 

Viimeinen varsinainen kysymys tiedusteli, onko vastaajien yksityisyys vaarantunut sosiaa-

lisen median alustoja käyttäessä. Suurimmalle osalle (52%) vastaajista näin ei ollut ikinä 
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käynyt. Vastaajista melko suuri osa (40%) ei osannut vastata tai ollut varma asiasta. Kui-

tenkin vain 8% vastaajista yksityisyys oli vaarantunut jollain tasolla. Täten voidaan sanoa, 

että ainakaan tässä vastaajaryhmässä kovin moni ei ollut tietoinen yksityisyytensä vaaran-

tumisesta omalla kohdallaan. 

 

 

Kuvio 35. Yksityisyyden vaarantuminen sosiaalisen median alustoissa. 

 

Sukupuolella ei ollut merkitystä asiassa, sillä miehistä vain erittäin pieni enemmistö (9%) 

oli kokenut yksityisyytensä vaarantuneen naisiin nähden (7%). Ikäryhmissä merkittävin 

havainto oli, että yli 35-vuotiaista kukaan ei ollut kokenut yksityisyyden vaarantumista, kun 

taas 18-26-vuotiaista näin oli kokenut 13% ja 27-35-vuotiaista 8%. Loppujen lopuksi vas-

tauksissa oli yllättävän paljon myös epävarmoja, joista ainakin osalla yksityisyys on var-

masti jollain tavalla vaarantunut käyttäjän itse tietämättä. 

 

 

Kuvio 36. Yksityisyyden vaarantuminen sosiaalisen median alustoissa ikäryhmittäin. 

 

Lopuksi vastaajille oli vielä mahdollisuus antaa vapaita kommentteja aiheesta. Vastauk-

sista voi tulkita vastaajien olevan jossain määrin huolissaan aiheesta ja olevan melko tark-
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koja siitä, mitä sosiaaliseen mediaan julkaisevat. Asiassa huoletti vastaajia mm. palvelun-

tarjoajien keräämän tiedon määrä. Toisaalta vastauksissa myös painotettiin yksilön vas-

tuuta tietojen jakamisessa ja että sosiaaliseen mediaan ei pitäisi jakaa liian henkilökoh-

taista tietoa. 

 

4.4 Tulosten yhteenveto ja tulkinta 

Tutkimus saavutti tavoitteensa ja tutkimuksessa saatiin vastaukset tutkimuksen alussa 

luotuihin tutkimuskysymyksiin. Kokonaisuudessaan voidaan sanoa aiheen olevan tärkeä 

vastaajaryhmälle ja huolettavan ihmisiä, sillä eri sosiaalisen median alustat kuuluvat lähes 

jokaisen arkipäivään, kuten kyselystäkin tuli ilmi. Monet kuitenkin ottivat yksityisyyden 

huomioon esimerkiksi tietoja jakaessa ja muutenkin muiden kanssa kommunikoidessa so-

siaalisessa mediassa ja täten myös harva oli joutunut asian tiimoilta varsinaisiin ongel-

miin. Vastaajilla oli jo ennestään aiheesta melko hyvä tieto, sillä hyvin moni oli tutustunut 

sosiaalisen median yksityisyysasetuksiin ja yksityisyyden lainsäädäntöön. Käyttäjät näki-

vät vastuun yksityisyydestä jakautuvan käyttäjien ja palveluntarjoajien kesken, mutta tu-

loksista tulkittaessa palveluntarjoajien tulisi kiinnittää vastaajien mielestä nykyistä parem-

min huomiota käyttäjien yksityisyyteen. 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä pohdittiin yksityisyyden merkitystä Haaga-Helian 

it-tradenomiopiskelijoille. Merkitys osoittautui isoksi, sillä suurin osa myönsi pelkäävänsä 

tietojen luovutusta sosiaaliseen mediaan edes jonkin verran, eikä tietojen pysymiseen tur-

vassa sosiaalisessa mediassa luotettu myöskään. Toisaalta monet vastaajat olivat jaka-

neet joskus sosiaaliseen mediaan melko henkilökohtaisiakin tietoja tästä huolimatta. Tär-

keys näkyi myös siinä, että käyttäjät olivat tutustuneet sosiaalisen median yksityisyysase-

tuksiin ja lainsäädäntöön jo ennestään. 

 

Toisessa kysymyksessä pohdittiin, millaista tietoa ja kenelle Haaga-Helian it-tra-

denomiopiskelijat jakavat sosiaalisessa mediassa. Kyselyssä selvisi, että sosiaaliseen 

mediaan ollaan valmiita jakamaan monenlaistakin henkilökohtaista tietoa. Lähes kaikki 

vastaajat olivat jakaneet vähintään oman nimen ja kuvan, mutta myös muita tietoja, kuten 

asuinpaikkaa, koulun/työpaikan nimeä, syntymäpäivää ja sähköpostiosoitetta ollaan val-

miita eri alustoissa jakamaan vastaajien keskuudessa. Osa vastaajista oli myöhemmin ka-

tunut jakamaansa tietoa, mutta suurin osa kuitenkin seisoi jakamiensa tietojen takana. 

Suurin osa vastaajista pyrki pitämään omat tietonsa vain oman verkostonsa nähtävissä, 

eikä tietoa täten haluttu välttämättä jakaa kaikille mahdollisille käyttäjille. Myös sosiaalisen 

median kontaktit koostuivat suurimmalla osalla omasta kaveri ja tuttavapiiristä eli lähinnä 

luotettavista tahoista. Tämä kertoo siitä, että omasta yksityisyydestä halutaan pitää tätäkin 
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kautta huolta, eli vaikka tietoja jaetaankin sosiaaliseen mediaan, niin niiden näkyvyyteen 

halutaan kiinnittää selvästi huomiota. 

 

Viimeisessä kysymyksessä pohdittiin, kuinka paljon Haaga-Helian it-tradenomiopiskelijat 

luottavat tietojensa yksityisyyteen eri sosiaalisen median alustoissa. Yhteenvetona tästä 

voidaan todeta, että käyttäjät eivät juuri luota tietojensa pysyvän yksityisenä sosiaalisessa 

mediassa. Tämä voidaan päätellä siitä, että monet pelkäsivät tietojen jakamista sosiaali-

seen mediaan sekä suuri osa ei luottanut tietojen pysyvän turvassa asiasta kysyttäessä. 

Lisäksi luotto palveluntarjoajiin yksityisyyden osalta ei vakuuttanut monia vastaajia. 
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5 Pohdinta 

Työssä oli tavoitteena pohtia yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa, koska aihe on ajankoh-

tainen nykyään, kun yhä useampi ihminen käyttää sosiaalista mediaa päivittäin. Tällöin 

myös sosiaalisen median yksityisyyteen liittyvät asiat nousevat päivä päivältä yhä enem-

män pinnalle, kun sosiaalisen median suosion nousu on tuonut esiin aivan uudenlaisia ris-

kejä ihmisten yksityisyydelle. Tavoitteena oli myös yleisesti tutkia sosiaalista mediaa il-

miönä, tutustua eri sosiaalisen median alustoihin sekä tutkia yksityisyyttä käsitteenä ja 

sitä, miten yksityisyys muovautuu sosiaalisen median maailmaan ja miten siitä pidetään 

huolta ja sovelletaan siellä. Opinnäytetyön yhteydessä tehtiin tutkimus, jossa tutkittiin koh-

deryhmänä Haaga-Helian suomenkielisiä it-tradenomiopiskelijoita ja heidän suhtautumis-

taan yksityisyyteen sosiaalisessa mediassa. Tutkimus toteutettiin kyselynä ja sen tulokset 

analysoitiin opinnäytetyössä. 

 

Opinnäytetyön aikana kävi selväksi, että sosiaalinen media on kokonaisuudessaan hyvin 

laaja käsite ja se kattaa hyvin monenlaiset erilaiset sivustotyypit. Käytännössä näitä kaik-

kia kuitenkin yhdistää sähköinen viestintä ihmisten kesken sekä erilaisen sisällön jakami-

nen. Riskejä kohdistuen sosiaalisen median yksityisyyteen on valtavasti ja niiden vähentä-

miseksi tehdään jatkuvasti töitä monella eri taholla. Yksityisyyttä pyritään parantamaan 

sosiaalisessa mediassa jatkuvasti mm. mahdollistamalla käyttäjien vaikuttaa omiin asetuk-

siinsa ja kiinnittämällä huomiota tietoturvaan. Loppujen lopuksi on kuitenkin muistettava, 

että sosiaalisen median ei ole tarkoituskaan olla täysin yksityinen, vaan sen pääidea on 

mahdollistaa kommunikointi ja erilaisen sisällön jako ihmisten kesken. Tällöin täytyy muis-

taa, että riskejä on ja tulee aina olemaan jollain tasolla. Käyttäjällä on myös loppujen lo-

puksi iso vastuu yksityisyydestä ja siitä, mitä asioita hän sosiaaliseen mediaan jakaa ja 

kenen kanssa hän on siellä yhteyksissä. 

 

Opinnäytetyön tutkimus saavutti tavoitteensa kaikin puolin ja oli täten varsin onnistunut. 

Suosituimmiksi sosiaalisen median alustoiksi kohderyhmässä osoittautuivat WhatsApp, 

Facebook ja YouTube, mutta myös monilla muilla alustoilla oli suuret käyttäjämäärät. Uu-

demmat sosiaalisen median alustat, kuten Snapchat, olivat suositumpia nuorten vastaa-

jien keskuudessa, kun taas vanhemmat suosivat esimerkiksi LinkedIniä. Vastaajat käytti-

vät sosiaalista mediaa päivittäin useiden minuuttien ja jopa tuntien ajan. Tutkimuksen tu-

loksena voi tiivistää yksityisyyden merkityksen osoittautuneen kohderyhmän kesken 

isoksi. Lähes puolet vastaajista myönsi pelkäävänsä tietojen jakoa sosiaaliseen mediaan 

ja vain todella pieni osa luotti tietojen pysymiseen turvassa sosiaalisen median alustoissa. 

Myös vastaajien tietoisuus omista yksityisyysasetuksistaan ja yksityisyyden lainsäädän-
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nöstä alleviivaa yksityisyyden tärkeyden merkitystä. Yksityisyys osoittautui tärkeäksi ele-

mentiksi riippumatta sukupuolesta tai iästä. Tutkimuksen aikana useissakin kysymyksissä 

tuli kuitenkin ilmi, että vastaajat käyttivät sosiaalista mediaa hyvin eri tavalla riippuen alus-

tasta ja useat vastaukset riippuivat vastaajien mukaan käytetystä alustasta. Täten tarkem-

mat tulokset voitaisiin saada tutkimalla erilaisia alustoja erikseen tai keskittymällä johonkin 

sosiaalisen median osa-alueeseen. 

 

Muita tutkimuksen aikana esiin tulleita tuloksia olivat mm. käyttäjien valmius jakaa sosiaa-

liseen mediaan erilaisia henkilökohtaisia asioita itsestään, joka toki edistää verkostoitu-

mista, mutta saattaa vaarantaa yksityisyyden. Yksityisyyden merkitys näkyi kuitenkin 

siinä, että nämä asiat haluttiin jakaa vain omille verkostoille ja tuttaville, jolloin jokaisella ei 

ollut pääsyä näihin tietoihin. Vastaajista suurin osa ei katunut tai etenkään joutunut ongel-

miin näiden jaettujen tietojen takia. Tuloksista näkyi luottamuksen puute tietojen pysymi-

seen turvassa sosiaalisessa mediassa, mutta tämäkin osoittautui hyvin palvelukes-

keiseksi. Vastuu yksityisyydestä nähtiin palveluntarjoajien ja käyttäjien yhteiseksi asiaksi, 

mutta vastauksissa painotettiin palveluntarjoajien vastuuta etenkin tiedonkeruussa, sillä 

vastaajien mielestä palveluntarjoajat saisivat kerätä vain palvelun kannalta välttämätöntä 

tietoa. 

 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muissa vastaavissa jatkotutkimuksissa sekä ylei-

sesti kehittäessä sosiaalisen median palveluja. Tulokset tulee kuitenkin nähdä vain suun-

taa antavina ja niiden pitää muistaa koskevan vain tätä kyseistä kohderyhmää. Aiheen tii-

moilta jatkotutkimuksena voisi tutkia esimerkiksi asiaa eri kohderyhmillä ja vertailla tulok-

sia näiden kohderyhmien kanssa. Toisaalta hyödyllistä olisi tutkia erikseen erilaisia sosi-

aalisen median palveluita tai osa-alueita, jolloin saataisiin vieläkin tarkemmat tulokset 

siitä, miten sosiaalisen median alusta vaikuttaa ihmisten käsitykseen yksityisyydestä. Jat-

kotutkimuksissa tulee ottaa huomioon sosiaalisen median jatkuva kehitys ja uusien sosi-

aalisten medioiden ja niiden ympärillä olevien ilmiöiden syntyminen. Aiheesta oli tehty joi-

takin aikaisempia tutkimuksia, mutta aihetta ei oltu tutkittu ennen tällä kohderyhmällä, jol-

loin tulosten voidaan sanoa olevan ainakin jossain määrin uusia. Tutkimus lisäksi täyden-

tää aikaisempia tutkimuksia ja tuloksia voi verrata muiden vastaavien tutkimusten tulok-

siin, jolloin asiaan voi saada vieläkin laajemman näkökulman. 

 

Opinnäytetyön aikana itse opin tutkimusprosessin tekemistä sekä ajankäytön hallintaa 

näin laajassa projektissa. Opin etsimään tietoa oikeista lähteistä sekä yhdistämään niitä 

sujuvasti omaan tutkimukseeni. Lisäksi opin uutta tietoa sosiaalisesta mediasta etenkin 

sen yksityisyyspuolesta puhuttaessa. Jälkikäteen ajateltuna tutkimukseen olisi voitu ottaa 

mukaan myös muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita tai olisi voitu tutkia tarkemmin 
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tiettyjä sosiaalisen median kanavia, mutta rajallisen ajan myötä tutkimuksessa päädyttiin 

tutkimaan asiaa tästä näkökulmasta ja tällä kohderyhmällä. Olin tyytyväinen lopputulok-

seen, koska tutkimus onnistui suunnittelusta toteutukseen melko mallikkaasti ja kyselyyn 

saatiin sopivasti vastauksia, joiden pohjalta pystyin vastaamaan tutkimuksessa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Lisäksi aiheesta tuntui löytyvän sopivasti tietoa eri lähteistä, joita 

pystyin hyödyntämään tutkimuksen tukena. Kokonaisuutena tutkimuksessa oli siis varsin 

onnistunut lopputulos. 
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