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1 Johdanto 

Windows-käyttöjärjestelmän tietoturvalla on tarkoitus tutkia Microsoftin tukemia Windows-

käyttöjärjestelmiä ja, miten Microsoft on kehittänyt käyttäjän tietoturvaa vuosien saatossa. 

Tietoturvan merkitys kasvaa vuosittain, koska monet palvelut siirtyvät internetiin, niin käyt-

täjien täytyy olla tarkkana, mitä tekee, jottei vahingoita omaa tietoturvaansa. Windows 10 

tunnetaan todella tiukkana käyttöjärjestelmänä, joka ei anna paljoa valtaa käyttäjälleen, kun 

kyseessä on asetusten muuttaminen. Esimerkiksi Windows 10 ei anna tehdä paikallista tiliä, 

kun käynnistät Windows 10:n ensimmäistä kertaa tietokoneella, jos tietokone on yhtey-

dessä internetiin. 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Microsoftin tuettujen käyttöjärjestelmien kehityshistoriaa, 

mitä uutta on tullut ajan saatossa ja minkälaisia ongelmia Microsoft on kokenut päivityksien 

kanssa. Samalla myös tutkitaan, miten käyttäjä pystyy muokkaamaan käyttöjärjestelmää, 

jotta siitä saadaan mahdollisimman tietoturvallinen, koska Windows lähettää käyttäjistään 

tietoa Microsoftille, jotta Microsoft voi parantaa käyttökokemusta. 

Opinnäytetyössä käydään läpi Windowsin omat tietoturva-asetukset ja selitetään, mitä ky-

seiset asetukset tekevät, ja miten ne parantavat käyttäjän tietoturvaa. 

Opinnäytetyössä myös tutkitaan muita mahdollisia vaihtoehtoja, miten käyttäjä pystyy pa-

rantamaan omaa turvallisuuttaan internetissä. Esim. Virustorjuntaohjelmat, VPN-palvelut ja 

selaimien lisäosat. Nykypäivänä virustorjuntaohjelmat tarjoavat muitakin palveluja virustor-

junnan ohella, kuten VPN-palvelua ja salasanan hallintaohjelmaa, koska Windowsin oma 

virustorjuntaohjelma on tarpeeksi hyvä peruskäyttäjälle ja se tulee Windows-käyttöjärjestel-

män mukana. 

Opinnäytetyössä vertaillaan virustorjuntaohjelmien ilmaisversion ja maksullisen version 

ominaisuuksia ja minkälaista hyötyä ne tarjoavat käyttäjälle tavallisen virustentorjuntaohjel-

man lisäksi. 

Opinnäytetyössä tutkitaan erilaisia haittaohjelmia ja niiden ominaisuuksia. Ominaisuuksien 

lisäksi käydään läpi yleisiä syitä, miksi käyttäjä saa haittaohjelmia tietokoneeseensa, ja mi-

ten käyttäjä pystyy suojautumaan mahdollisilta haittaohjelmilta. 

Opinnäytetyötä varten luodaan kysely, jota käytetään tutkimusmenetelmänä. Kysely on laa-

dultaan määrällinen. Vastausten keruumenetelmänä käytetään internet-kyselylomaketta. 

Kyselylomake sisältää useita monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Kyselyn tar-

koitus on selvittää, minkälaisia ohjelmia vastaaja käyttää tietokoneensa turvaamiseen ja 

onko vastaaja joskus altistanut tietokoneensa haittaohjelmille. 



 

Opinnäytetyön aihevalinta tuli puoliksi työharjoittelun kautta, koska se herätti omaa mielen-

kiintoa Windowsia kohtaan ja olen aina ollut kiinnostunut erilaisten laitteiden tietoturvasta ja 

minkälaiset mahdollisuudet peruskäyttäjällä on niiden muokattavuudesta. esim. Pystyykö 

käyttäjä parantamaan laitteen tietoturvaa vai estääkö laite kokonaan sen asetusten muut-

tamisen. Jonka takia päätin yhdistää kaksi tämän hetken mielenkiinnon kohdetta, sillä on 

myös tarkoitus saada käsitys, mikä on tehokkain ja käyttäjäystävällisin tapa saada Windows 

tietokoneesta tietoturvallinen. Opinnäytetyö rajoittuu pelkästään tuettuihin Windows-käyttö-

järjestelmiin eli Windows 8.1:n ja Windows 10:n. Windows 10:n on rajoitettu pelkästään 

Windows 10 Home-versioon, koska se on kaikista yleisin versio ja se on tarkoitettu perus-

käyttäjille. Windows 10:n käyttöjärjestelmä on erilainen verrattuna Windows 8.1:een, koska 

Windows 10:stä julkaistaan uusi versio joka puolen vuoden välein ja sen käyttöikä on huo-

mattavasti lyhyempi kuin vanhemmilla Windows-käyttöjärjestelmillä, mikä on 10 vuotta. 

Opinnäytetyön päätutkimuskysymys on: 

• Miten käyttäjä voi parantaa turvallisuutta Windows-käyttöjärjestelmässä? 

Käyttöjärjestelmän turvallisuuden parantaminen on laaja käsite, koska jokaisella on oma 

mielipide, mikä on turvallinen ja mikä ei. Moni käyttäjä eivät saata tietää kaikkea käyttöjär-

jestelmästä ja sen turvallisuudesta ja, miten sen internetin käyttö saattaa vaikuttaa mahdol-

lisiin uhkiin. Nykypäivänä on tarjolla erilaisia virustorjuntaohjelmia ja siihen mukaan on myös 

tullut suuria elektroniikkaliikkeitä, jotka ovat tajunneet saavansa lisätienestiä myymällä asi-

akkaille palveluja tietokoneen lisäksi. Minkä takia alakysymyksenä on: 

• Onko erillisellä virustorjuntaohjelmalla todellista hyötyä käyttäjälle? 

Monille on varmastikin jäänyt mieleen. Kun vanhemmissa käyttöjärjestelmissä ei tullut min-

käänlaista virustorjuntaa mukana, niin semmoinen on hyvä hankkia samalla kun ostaa uu-

den koneen. Viimeisenä alakysymyksenä on: 

• Voiko Windows-käyttöjärjestelmästä saada tietoturvallisen? 

Onko tietoturvallinen Windows-käyttöjärjestelmä edes mahdollinen? Tämän kysymyksen 

vastaus riippuu käyttäjästä, koska jokainen käyttäytyy eri lailla internetissä, jotkut altistuvat 

tietoturvauhkille useammin kuin toiset ja Windows-käyttöjärjestelmä yrittää estää pahimpia 

virheitä, mitä käyttäjä voi tehdä. 

Opinnäytetyö on sekä laadullinen eli kvalitatiivinen että määrällinen eli kvantitatiivinen. Laa-

dullisessa tutkimuksessa keskitytään ymmärtämään jonkin kohteen merkitystä kokonaisval-

taisesti (Jyväskylän yliopisto 2015). Määrällisen tutkimuksen tarkoitus on tulkita kohdetta 

käyttämällä tilastoja ja numeroita (Jyväskylän yliopisto 2015). 



 

Laadullinen tutkimus kattaa opinnäytetyön teoriaosuuden. Tutkimusmenetelminä käytetään 

alan kirjallisuutta käyttämällä oman koulun tiedekirjaston aineistotietokantaa, ja jos aineis-

totietokannasta ei löydy alan kirjallisuutta, jolloin käytetään alaan keskittyvää lehden artik-

kelia, joka tuo esiin tutkimusongelman, että milloin lähde on luotettava, eikä artikkeli ole 

ostettu arvostelu. Artikkeleita pitää lukea useampi samasta aiheesta, jotta saadaan selville, 

mitkä asiat toistuvat useasti, jolloin ne ovat varmaa tietoa, jota voi käyttää opinnäytetyössä. 

Empiriaosuus on kvantitatiivinen ja siinä käydään kyselyn tuloksia läpi ja sen tutkimusstra-

tegiana käytetään survey-tutkimusta. Survey-tutkimuksen tavoitteena on hankkia satun-

naisotannalla valituista tutkimuskohteista tietoa käyttämällä erilaisia kyselymenetelmiä (Jy-

väskylän yliopisto 2015). Tutkimusmenetelmänä käytetään internet-lomaketta, jolla luodaan 

kysely käyttäen Google Forms lomaketta. Tutkimusongelmana on turha tieto, joten kyselyn 

vastauksista pitää pystyä erottamaan, mikä on laadukas vastaus ja mikä on turhaa tietoa. 



 

2 Tuettujen käyttöjärjestelmien kehityshistoriaa 

2.1 Windows 8.1 

Windows 8.1 käyttöjärjestelmä julkaistiin 13.11.2013 ja sen kehittämiseen tarkoitetut päivi-

tykset lopetettiin 9.1.2018 ja nyt se saa vain tietoturvapäivityksiä 10.1.2023 saakka, jolloin 

sen tuki loppuu kokonaan ja silloin viimeistään tietokone pitäisi päivittää tuettuun Windows 

10:n versioon (Microsoft c). 

Windows 8.1 käyttää kiinteää elinkaarikäytäntöä eli käyttöjärjestelmä saa vähintään 5 

vuotta käyttöjärjestelmän kehittämiseen tarkoitettua tukea ja 5 vuotta jatkettua tukea, joka 

kattaa vain tietoturvapäivitykset (Microsoft 2016). 

Windows 8.1:n käyttöjärjestelmässä käyttäjä pystyi salaamaan kovalevyn osia, jotka sisäl-

sivät tiedostoja sen sijaan, että käyttäjä salaisi koko kovalevyn käyttäen Bitlocker-ohjelmaa 

(Boyce ym. 2014, 17-18). 

2.2 Windows 10 Home 

Windows 10 Home on tarkoitettu peruskäyttäjille ja se tulee yleensä tietokoneen mukana, 

ellei siitä erikseen mainita, koska Windows 10 Home on tarkoitettu peruskäyttäjille, niin siinä 

ei ole kaikkia ominaisuuksia. Esim. ominaisuuksia, jotka on tarkoitettu yritys käyttöön, kuten 

ryhmäkäytäntö, jolla voidaan hallita tietokoneita, käyttäjätilejä ja ryhmiä. 

Windows 10 ominaisuuspäivityksiä julkaistaan kaksi kertaa vuodessa ja ominaisuuspäivi-

tyksen käyttöikä on 18 kuukautta, jonka jälkeen Microsoft lopettaa sen tukemisen ja kysei-

nen versio ei saa enää uusia päivityksiä (Microsoft b). 

Windows 10 tarkoitus olisi olla viimeinen käyttöjärjestelmä, jonka Microsoft julkaisee. Tar-

koituksena on päivittää käyttöjärjestelmää ominaisuuspäivityksillä 

2.2.1 Windows 10 Home versio 1809 

Windows 10 Home versio 1809 julkaistiin alun perin 2.10.2018, mutta sen julkaisua lykättiin 

päivään 13.11.2018, koska kyseisessä ominaisuuspäivityksessä oli ohjelmointivirhe, joka 

kadotti käyttäjiensä henkilökohtaisia tietoja (Cable 2018). 

Windows 10 Home versio 1809 päivityksessä Windows Defenderin suojaus sovelluksen 

nimi vaihtui Windowsin suojaus nimiseksi. Samalla sovelluksen ulkonäkö sai päivityksen. 

Päivitys teki sovelluksesta käyttäjilleen selkeäkäyttöisemmän ja käyttäjän on helpompi 

nähdä, mikä osio vaatii toimenpiteitä (Microsoft 2018). 



 

Windows 10 Home versio 1809 tuki piti päättyä 12.5.2020, mutta 14.4.2020 Microsoft päätti 

jatkaa sen tukea 10.11.2020 saakka, vedoten asiakkaiden taakkaan, mitä he joutuvat koh-

taamaan koronaviruspandemian aikana (Microsoft 2020a). 

Elokuussa 2019 Microsoft korjasi haavoittuvuuden, joka liittyi Windowsin omaan etätyöpöy-

täohjelmaan. Haavoittuvuudella hyökkääjä olisi pystynyt kaappaamaan käyttäjän tietoko-

neen, mutta hyökkääjän olisi ensin pitänyt saada käyttäjän liittymään palvelimelle, joka on 

saastunut taikka saamaan käyttäjän avaamaan väärennetty linkki, joka ei vie alkuperäiselle 

sivulle vaan hyökkääjän omalle sivulle, joka saastuttaa tietokoneen ja antaa hyökkääjälle 

mahdollisuuden päästä käyttäjän tietokoneen tietoihin käsiksi. Microsoftin mukaan tätä ky-

seistä haavoittuvuutta ei käytetty hyödyksi vaan Microsoftin oma tiimi löysi sen ensimmäi-

senä, ennen kuin kukaan pystyi hyväksikäyttämään sitä (Microsoft 2019a). 

Marraskuussa 2019 Microsoft korjasi vakavan haavoittuvuuden, joka oli Internet Explorer-

selaimen muistissa, jonka hyökkääjä pystyi korruptoimaan ja sen avulla hyökkääjällä oli 

mahdollista kaapata käyttäjän tietokone, jos käyttäjä päätyi sivulle, jossa kyseistä haavoit-

tuvuutta hyväksikäytettiin ja käyttäjä käytti Internet Explorer-selainta. Hyökkääjä sai samat 

käyttöoikeudet kuin, mitä käyttäjällä oli. Hyökkääjä mahdollisesti pystyi asentamaan haital-

lisia ohjelmia käyttäjän tietokoneelle, jos käyttäjällä oli järjestelmänvalvojan tason oikeudet. 

Microsoftin mukaan tätä haavoittuvuutta käytettiin hyväksi, mutta Microsoft ei kertonut 

kuinka paljon haittaa se teki käyttäjille (Microsoft 2019b). Uhreja ei voinut olla todella mon-

taakaan, koska Statcounterin mukaan haavoittuvuuden korjauksen aikaan kaikista selain-

ten käyttäjistä Internet Exploreria käytti vain 3,81% (Statcounter 2019). 

2.2.2 Windows 10 Home versio 1903 

Windows 10 Home versio 1903 julkaistiin 21.5.2019 ja sen pystyi lataamaan Windows Up-

datesta, jos käyttäjällä oli Windows 10 versio 1809. Uutena ominaisuutena tuli, että käyttäjä 

voi pysäyttää päivitykset jopa 35 päiväksi, mutta sen jälkeen käyttäjän pitää päivittää tieto-

koneensa, jotta voi uudestaan pysäyttää päivitykset. 

Jos vaikka jokin päivitys rikkoo jonkin sovelluksen tai aiheuttaa tietokoneelle haittaa, niin 

käyttäjä voi poistaa asennetun päivityksen ja sen jälkeen estää Windowsia päivittymästä 

ennen kuin Microsoft korjaa ongelman. Esim. Microsoft julkaisi päivityksen, jonka seurauk-

sena, joillakin käyttäjillä tietokoneen suorittimen käyttö nousi 30 prosenttia tai jopa 100 pro-

sentiin (Hruska 2019). Kyseinen ongelma korjattiin vasta seuraavassa päivityksessä, joka 

oli 11 päivää myöhemmin, kun edellinen päivitys tuli. 

Käyttäjä pystyi nyt päättämään aktiiviset tunnit, jolloin hän käyttää tietokonetta, niin silloin 

Windows ei päivitä sovelluksiaan ja näin ollen se ei häiritse käyttäjää ja vie tehoja 



 

tietokoneesta, kun käyttäjä tekee jotain tietokoneella. Päivitys myös paransi päivitysten pa-

lautusta niin, että jos päivitys epäonnistuu, niin Windows poistaa sen epäonnistuneen päi-

vityksen, jotta Windows-käyttöjärjestelmä pystyy toimimaan normaalisti (Microsoft 2019c). 

Microsoft luopui salasanan vanhentumiskäytännöistä, koska yleensä käyttäjän salasana oli 

helposti arvattavissa tai jos vaadittiin vaikeampaa salasanaa, niin käyttäjä kirjoitti sen ylös 

johonkin ja se oli muiden näkyvissä ja kun salasana piti uudelleen vaihtaa, niin käyttäjä teki 

pieniä ja ennalta arvattavia muutoksia nykyiseen salasanaan. Säännöllinen salasanan van-

hentuminen on ainoastaan turva sille, jos käyttäjän salasana varastetaan, jolloin käyttäjä 

mieluummin vaihtaa salasanan saman tien kuin odottaa sen vanhentumista (Microsoft 

2019d). 

Windows 10 Home versio 1903 tuki päättyy 8.12.2020, jolloin se ei enää saa uusia tietotur-

vapäivityksiä ja silloin käyttäjän pitäisi viimeistään päivittää Windows uudempaan versioon 

(Microsoft 2020b). 

2.2.3 Windows 10 Home versio 1909 

Windows 10 Home versio 1909 julkaistiin 12.11.2019 ja se oli verrattuna paljon pienempi 

päivitys muihin ominaisuuspäivityksiin verrattuna. Jos käyttäjällä oli versio 1903 ja halusi 

päivittää versio 1909:iin, niin sen päivittämisessä ei kestänyt kauaa. Vaan sitä verrattiin, 

että päivittämisessä menee yhtä kauan kuin joka kuukautisessa kumulatiivisessa päivityk-

sessä. 

Windows 10 Home versio 1909 ominaisuuspäivitys keskittyi parantamaan Windowsin suo-

rituskykyä (Microsoft 2019e). Microsoft päätti uusia hyökkäysten esto sovelluksen, koska 

Microsoftille oli raportoitu, että hyökkäysten esto sovelluksella on ollut yhteensopivuuson-

gelmia käyttäjien tietokoneiden kanssa (Margosis 2019). Hyökkäysten esto sovellus auttaa 

käyttäytyjiä suojautumaan mahdollisia haittaohjelmia vastaan, jotka hyväksikäyttävät haa-

voittuvuuksia päästäkseen käyttäjän tietokoneeseen. 

13 helmikuuta 2020 Microsoft julkaisi kumulatiivisen päivityksen, joka kadotti käyttäjien tie-

dostoja, jotka olivat työpöydällä ja aloitusvalikossa. Osa käyttäjistä pystyi palauttamaan ka-

dottamansa tiedostonsa väliaikaisesta tiedostosta, jonka Windows luo ennen jokaisen ku-

mulatiivisen päivityksen asentumista. Joillakin käyttäjillä Windows ei ollut luonut varmuus-

kopiota käyttäjän tiedostoista, joten käyttäjät menettivät kaikki tiedostot, mitä käyttäjällä oli 

työpöydällä ja aloitusvalikossa (Parmar 2020). 

Vain kahta päivää aikaisemmin Microsoft julkaisi viallisen tietoturvapäivityksen, jonka piti 

korjata haavoittuvuus käynnistyksen hallinnasta, mutta se onnistui saamaan Hewlett 



 

Packardien tietokoneet, jossa oli AMD Ryzen suoritin sellaiseen kuntoon, että ne eivät voi-

neet käynnistyä Windowsiin, koska HP:n Sure Start ohjelma oletti, että suojattujen käynnis-

tysavaimia on luvatta muutettu ja se pitäisi korjata, mutta korjaus ei tekisi mitään vaan pa-

lauttaa saman virheviestin, koska Windowsin KB4524244 tietoturvapäivitys on asennettu 

tietokoneeseen ja se pitäisi ensin poistaa, jotta HP:n tietokoneet käynnistyvät normaalisti 

Windowsiin (Parmar 2020). 

Windows 10 Home versio 1909 tuki päättyy 11.5.2021, mikä on 18 kuukautta siitä, kun 

versio 1909 julkaistiin (Microsoft e). 

2.2.4 Windows 10 Home versio 2004 

Windows 10 Home versio 2004 julkaistiin 27.5.2020 ja sen suurimpia päivityksiä oli DirectX 

12 Ultimate, joka tarjoaa pelaamiselle tasaisemman grafiikan paljon yksityiskohtaisemmin, 

eikä käyttäjän tarvitse uhrata tietokoneen tehoja siihen. Myös Microsoft Edge-selaimesta 

tehtiin noin 27% kevyempi käyttää. 

Käyttäjillä on nykyään mahdollista estää ei-toivottuja sovelluksia asentumasta tietokoneelle, 

millä on tarkoitus luoda haittaa käyttäjälle. Kyseinen toiminto perustuu ladatun sovelluksen 

maineeseen, jos ladatun sovelluksen maine on alhainen, niin Windows Defender laittaa ky-

seisen latausmedian karanteeniin, jolloin käyttäjä voi, joko poistaa sovelluksen tai varmis-

taa, että hän haluaa asentaa kyseisen sovelluksen tietokoneelle (Woodman 2020). 

Päivitys antaa mahdollisuuden vaihtaa Microsoft-tilin salasanan PIN-koodiin ja PIN-koodilla 

on oma musta lista, joka kieltää käyttämästä tietynlaisia PIN-koodeja, jotta ne eivät olisi 

helppoja arvata (Winder 2020). 

Useat käyttäjät ilmoittivat, että Windows Defenderissä oli ongelma, joka ilmoitti käyttäjälle 

useamman kerran samasta mahdollisesta haitallisesta ohjelmasta, vaikka käyttäjä on yrit-

tänyt poistaa ne tietokoneelta turvallisesti, eivätkä muut haittaohjelman poisto-sovellus tun-

nista kyseisiä ohjelmia, jota Windows Defender on asettanut karanteeniin (Parmar 2020). 

Vaikka kyseessä ei ollut minkäänlaista vaaraa käyttäjille, niin useat käyttäjät varmastikin 

säikähtivät, kun Windows Defender ilmoitti useasti käyttäjälle, että tietokoneella saattaa olla 

haitallisia ohjelmia ja toimenpiteitä vaaditaan. Sitten, kun käyttäjä yritti poistaa mahdollisia 

haitallisia ohjelmia, niin ne eivät poistuneetkaan. 

Windows 10 Home versio 2004 on tällä hetkellä uusin Windows-versio ja sen tuki päättyy 

vasta 14.12.2021 (Microsoft e). 



 

3 Tietoturvan parantaminen Windowsin omilla asetuksilla 

3.1 Windows 8.1 

Käyttäjällä on mahdollista muokata Windows 8.1 yksityisyysasetuksia ja valita, minkälaista 

tietoa Microsoft kerää käyttäjästä. Windows 8.1:n yksityisyysasetukset pätevät vain Win-

dows Store-sovelluksiin. 

 

 

Kuva 1. Yleisen-välilehden yksityisyysasetukset (Klein 2019a) 

Yleiset-välilehdellä (Kuva 1) käyttäjä voi valita, saavatko Windows-sovellukset luvan käyt-

tää käyttäjän nimeä, kuvaa tai muita käyttäjän tietoja. Jotkin sovellukset vaativat tämän toi-

minnon olevan päällä, jotta ne voivat toimia oikein esim. Skype-sovellus, joka tulee Win-

dowsin mukana. Erikseen ladattava Skype-sovellus ei vaadi kyseistä asetusta käyttäjältä 

(Klein 2019a). 

Windows 8.1:n käyttäjälle luotiin mainos-ID, jolla käyttäjää seurattiin, mitä käyttäjä tekee 

tietokoneella ja sen mukaan Microsoft mainosti käyttäjälle sopivia mainoksia. Asetuksen 

päältä pois ottaminen poistaa mainos-ID:n, mutta ei poista mainoksia Windows-käyttöjär-

jestelmästä, vaan mainokset eivät enää kohdistu käyttäjään ja ovat neutraalimpia ja satun-

naisesti saattavat kohdistua käyttäjään (Klein 2019a). 

SmartScreen-suodatin tarkistaa verkkosisällön, mitä Windows-sovellukset käyttävät, ettei 

niissä ole käyttäjälle mitään haitallisia ohjelmia. Windows 8.1:n on myös toinen 

SmartScreen-suodatin, joka toimii Internet Explorerilla, mikä ilmoittaa käyttäjälle, jos sivu 

on haitallinen. SmartScreen-suodattimen toiminta perustuu Microsoftin omaan tietokantaa, 

johon on lisätty epäluotettavia sivuja (Klein 2019a). 



 

Viimeinen asetus antaa verkkosivujen tarjota käyttäjälle paikallisesti asiaankuuluvaa sisäl-

töä kieliluettelon perusteella. Tämä asetus tarjoaa mainoksia, jotka ovat räätälöityjä käyttä-

jää varten ja perustuu siihen, mitä kieltä käytetään käyttöjärjestelmässä (Klein 2019a). 

 

 

Kuva 2. Sijainti-välilehden yksityisyysasetukset (Klein 2019b) 

Sijainti-välilehdessä (Kuva 2) käyttäjä voi päättää, haluaako käyttäjä jakaa sijaintinsa. Si-

jaintiasetuksen ollessa päällä käyttäjä voi hakea esim. kauppoja, niin tietokone näyttää käyt-

täjää lähellä olevat kaupat (Klein 2019b). 

Käyttäjä voi päättää, mitkä sovellukset saavat käyttää sijaintia hyödyksi, jos sijaintiasetus 

on päällä. Sijaintiasetuksen ollessa kiinni, niin käyttäjä ei voi antaa erillisille sovelluksille 

lupaa käyttää sijaintia (Klein 2019b). 

 

 

Kuva 3. Kamera-välilehden yksityisyysasetukset (Klein 2019c) 

Kameran asetuksissa (Kuva 3) käyttäjä voi päättää, voivatko Windows-sovellukset käyttää 

kameraa. Vaikka asetuksen ottaa pois päältä, niin kolmansien osapuolten ohjelmat voivat 



 

käyttää kameraa. Jos käyttäjä ei halua käyttää kameraa, niin sen voi, joko peittää teipinpa-

lalla, jos kamera on sisäänrakennettu, tai ottamalla kameran ajurin pois päältä laitehallin-

nasta (Klein 2019c). 

 

 

Kuva 4. Mikrofoni-välilehden yksityisyysasetukset (Klein 2019d) 

Mikrofoniasetukset (Kuva 4) ovat samanlaiset kuin kameran asetukset. Käyttäjä voi ottaa 

mikrofonin pois päältä, jos käyttäjä ei halua käyttää mikrofonia Windows-sovelluksissa, 

mutta mikrofoni toimii normaalisti kolmansien osapuolten ohjelmissa. Jos käyttäjän tietoko-

neessa on sisäänrakennettu mikrofoni ja käyttäjä haluaa ottaa sen pois käytöstä, niin käyt-

täjä voi mennä laitehallintaan ja etsiä mikrofonin ajurin ja poistaa sen käytöstä (Klein 2019d) 

3.2 Windows 10 

Käyttämällä Microsoft-tiliä, kun kirjautuu Windows tietokoneelle, se tekee tietokoneesta pal-

jon turvallisemman kuin kirjautumalla paikallistilillä, koska paikallistili ei vaadi salasanaa ja 

vaikka paikallistilillä on salasana, niin sen pystyy ohittamaan ohjelmilla, jotka on luotu sitä 

varten. Tosin tällainen tilanne vaatisi sen, että käyttäjän tietokone varastettaisiin, koska sa-

lasanan ohittamisessa menee jonkin verran aikaa ja sitten mitä tiedostoja kerkeäisi varas-

tamaan lyhyessä ajassa, kun tietokoneen omistaja ei ole paikalla. Jos tietokone varastet-

taisiin ja varkaan tavoite on saada tietokoneen omistajan tiedot käsiinsä, niin Microsoft-tili 

ei suojaa tarpeeksi, koska varas voi irrottaa tietokoneen kovalevyn ja liittimellä yhdistää 

omaan tietokoneeseensa, jolloin käyttäjän tiedot ovat helposti luettavissa ja siirrettävissä, 

ellei käyttäjällä ollut kovalevyn salausohjelmaa käytössä, joka estää avaamasta kovalevyä, 

jos ei laita oikeaa salasanaa. 



 

Windowsin asetuksista käyttäjä pääsee valikkoon, jossa on kaikki Windowsin asetukset, 

valitsemalla tietosuoja. Käyttäjä pääsee käsiksi tietosuoja-asetuksiin. Tietosuoja-asetuk-

sista käydään vain tärkeät asetukset läpi, jotta käyttäjä ymmärtää, mitä asetukset tekevät, 

ja pystyy muokkaamaan ne sellaisiksi, kuten käyttäjä haluaa. 

 

 

Kuva 5. Yleiset-välilehden tietosuoja-asetukset 

Yleiset-välilehdessä (Kuva 5) käyttäjä pystyy valitsemaan, että haluaako käyttäjä kohden-

nettua mainontaa Windowsin omissa sovelluksissa tai Käynnistä-valikossa. Seuranta pe-

rustuu siihen, mitä sovelluksia käyttäjä käyttää tietokoneella. Tämä asetus ei vähennä mai-

noksien määrää vaan tekee niistä neutraalimpia, eikä pakolla kohdistu käyttäjään. 

Sivustojen lupa käyttää kieliluetteloa-asetus seuraa käyttäjää verkossa ja tarjoaa käyttäjälle 

sivustoa kielellä, joka on käyttöjärjestelmään asetettu, jos on sellainen mahdollisuus. 

Yleensä selain ehdottaa ensin, koska, jos sivu seuraa käyttäjää, niin se pystyy helposti jäl-

jittämään käyttäjän sijainnin IP-osoitteella, jolloin se pystyy tarjoamaan sivuston kielenä 

käyttäjän äidinkieltä. 

Windowsin sovellusten käynnistysseuranta seuraa sovelluksia, jota käyttäjä käynnistää ja 

sen mukaan pystyy tarjoamaan sovelluksia helpommin, kun käyttäjä hakee jotain sovel-

lusta. 



 

 Ehdotettua sisältöä-asetus seuraa käyttäjän käyttäytymistä Windows-käyttöjärjestelmässä 

ja sen perusteella tarjoaa ehdotuksia käyttäjälle uusista ominaisuuksista tai ominaisuuk-

sista, jotka saattavat kiinnostaa käyttäjää. 

 

 

Kuva 6. Diagnostiikka ja palaute-välilehden tietosuoja-asetukset 

Diagnostiikka ja palaute-välilehdessä (Kuva 6) käyttäjä voi valita, että kuinka paljon diag-

nostiikkatietoa Microsoftille lähetetään. Perustasolla Microsoft kerää tietoja käyttäjän lait-

teesta, mitä asetuksia käytetään, minkälaisia ominaisuuksia käytetään ja toimiiko laite oi-

kein. Jos käyttäjä haluaa lähettää mahdollisimman paljon tietoa Microsoftille, jotta he voivat 

parantaa käyttöjärjestelmän käytettävyyttä ja korjata mahdollisia vikoja tai yhteensopivuus-

ongelmia, niin käyttäjä voi valita täysivaihtoehdon, mutta se lähettää perustason lisäksi se-

laamasi verkkosivut ja lähettäessäsi valinnaisia diagnostiikkatietoja, niin tiedot saattavat va-

hingossa sisältää käsittelemääsi tietoa, jos tietokone on vaikka kaatunut ja välimuistiin on 

jäänyt jotain ja se lähettää virheviestin Microsoftille. 

Mukautetut kokemukset-asetus tarjoaa käyttäjälle kohdistettuja mainoksia, vihjeitä ja suo-

situksia, joiden tarkoitus on parantaa Microsoftin omien tuotteiden käyttöä. 

Käyttäjällä on myös mahdollisuus tarkastella Microsoftin keräämiä diagnostiikkatietoja ja 

antaa jopa mahdollisuuden poistaa ne, jos käyttäjä ei ollut tietoinen kyseisistä asetuksista, 

koska ne ovat automaattisesti täysivaihtoehdossa. 

Käyttäjä voi myös päättää, haluaako Windows kysyä palautetta käyttäjältä jostain tuotteesta 

tai palvelusta, jota käyttäjä on käyttänyt viime aikoina. 

 



 

 

Kuva 7. Sijainti-välilehden tietosuoja-asetukset 

Sijainti-välilehdessä (Kuva 7) käyttäjä voi päättää, haluaako käyttäjä sallia sijaintinsa jaka-

misen Microsoftin kanssa, hyväksyessä sijainnin jakamisen. Microsoft kerää käyttäjästä tie-

toa, missä sijainneissa käyttäjä on käynyt ja sen avulla pyrkii parantamaan paikannuspal-

veluita. 

Käyttäjä, joka sallii sijainnin jakamisen niin kyseinen käyttäjä voi päättää, haluaako sallia 

Windows-sovellusten käyttävän käyttäjän sijaintia, jolloin Windows-sovellukset voivat käyt-

tää käyttäjän tarkkaa sijaintia ja sen historiaa esim. säätietoja tai reittiohjeita. Jos käyttäjä 

on kirjautunut Microsoft-tilillä, niin viimeinen tunnettu sijainti tallennetaan pilveen ja se jae-

taan kaikkien laitteiden kanssa, mihin käyttäjä on kirjautunut Microsoft-tilin kanssa. Micro-

soft ilmoittaa käyttäjälle, jotkin sovellukset pystyvät määrittämään käyttäjän sijainnin, vaikka 

asetus on poissa päältä. 

Käyttäjällä on mahdollisuus valita oletussijainti, jolloin Windowsin sovellukset ja palvelut 

voivat käyttää sitä sijaintia, kun ne eivät pysty jäljittämään käyttäjän tarkkaa sijaintia (Mic-

rosoft f). 

Käyttäjä voi myös poistaa sijaintihistoriansa, vaikka käyttäjä ei poista itse sijaintihistoriaa, 

niin Microsoft poistaa ne, kun on kulunut 24 tuntia sijainnin tallentamisesta. Tällä hetkellä 

käyttäjällä ei ole mahdollisuutta tarkastella sijaintihistoriaa, eikä ole tiedossa, että onko se 

tulevaisuudessakaan mahdollista. 

 



 

 

Kuva 8. Kamera-välilehden tietosuoja-asetukset 

Kamera-välilehdellä (Kuva 8) käyttäjä pystyy valitsemaan, haluaako käyttäjä sallia kameran 

käytön, jos tietokoneessa on sisäänrakennettu kamera tai webkamera. 

Käyttäjä voi kieltää Windows-sovelluksia käyttämästä kameraa, mutta samalla asetus estää 

kolmansien osapuolten sovellusten kameran käyttöä. Windows varoittaa, että jotkin kol-

mannen osapuolen sovellukset saattavat pystyä käyttämään kameraa, vaikka asetuksista 

se on otettu pois päältä (Microsoft d). 

Estääkseen kameran käytön käyttäjä voi peittää kameran teipinpalalla, jos tietokoneen ka-

mera on sisäänrakennettu, jolloin se estää kameraa kuvaamasta, jos tietokoneelle on pääs-

syt haittaohjelma, joka pystyy hallitsemaan kameraa. Teippi on samalla helppo ottaa pois, 

jos on tarvetta kameralle. Webkameran voi ottaa irti tietokoneesta, kun sille ei ole tarvetta. 

Sovellusten kohdalla Windows ilmoittaa milloin viimeksi kyseinen sovellus on kameraa käyt-

tänyt ja kolmannen osapuolten sovelluksissa Windows ilmoittaa, mikä sovellus on käyttänyt 

kameraa, ja mikä on viimeisin päivä, kun sovellus käytti kameraa. 



 

 

Kuva 9. Mikrofoni-välilehden tietosuoja-asetukset 

Mikrofoni-välilehdellä (Kuva 9) käyttäjä voi valita, että haluaako käyttäjä käyttää mikrofonia 

laitteellaan. Tietokoneessa voi olla sisäänrakennettu mikrofoni tai käyttäjällä voi olla erilli-

nen irrotettava mikrofoni, joka laitetaan tietokoneeseen kiinni. 

Windows ilmoittaa käyttäjälle, jos jokin sovellus käyttää mikrofonia, näyttämällä mikrofonin 

kuvaketta tehtäväpalkissa, jolloin käyttäjä saa tietää, jos jokin sovellus käyttää mikrofonia 

ilman käyttäjän lupaa. 

Mikrofoniasetukset ovat samanlaiset kuin kameran asetukset, että käyttäjä voi kokonaan 

estää kaikkia sovelluksia käyttämästä mikrofonia tai sitten käyttäjä voi päättää, mitkä sovel-

lukset saavat käyttää mikrofonia. Windows-sovelluslistasta käyttäjä voi tarkastella, mitkä 

sovellukset saavat käyttää mikrofonia ja käyttäjä voi muuttaa sovellusten oikeuksia. Win-

dows samalla ilmoittaa, jos sovellus on käyttänyt mikrofonia ja kertoo samalla päivämäärän, 

milloin sovellus viimeksi käytti mikrofonia. 

Windows luo kolmannen osapuolen sovelluksista listan, jotka ovat käyttäneet mikrofonia, 

mistä käyttäjä voi tarkkailla, mitkä kolmannen osapuolen sovellukset käyttävät mikrofonia 

ja milloin viimeksi ne ovat käyttäneet mikrofonia. Käyttäjä voi myös estää kokonaan kol-

mansien osapuolten sovellusten oikeuden käyttää mikrofonia. Sisäänrakennetun mikrofo-

nin käyttäjä voi poistaa käytöstä laitehallinta-sovelluksella, jossa käyttäjän täytyy valita si-

säänrakennetun mikrofonin ajuri ja poistaa se käytöstä. 



 

4 Tietoturvan parantaminen kolmannen osapuolen ohjelmilla 

4.1 VPN-palvelut 

VPN on lyhenne: Virtual Private Network eli virtuaalisesta yksityisverkosta. VPN-sovelluk-

sella käyttäjä voi valita palvelimen, joka sijaitsee käyttäjän valitsemassa maassa, jolloin 

käyttäjän virtuaalinen sijainti siirtyy valittuun palvelimeen. VPN suojaa käyttäjän yksityi-

syyttä piilottamalla käyttäjän oikean IP-osoitteen VPN-palvelun palvelimen IP-osoitteella. 

VPN-yhteys estää internet-palveluntarjoajaa ja avoimia verkkoja seuraamasta, mitä käyt-

täjä tekee verkossa salaamalla käyttäjän internet-liikenteen. Selaimet ja yksittäiset sivustot 

voivat silti kerätä käyttäjästä tietoa, mutta käyttäjän paikantaminen ja kohdistaminen on 

huomattavasti vaikeampaa, ellei käyttäjä kirjaudu sivulle tunnuksilla, jolloin sivuston on 

helppo tunnistaa käyttäjänsä ja hänen käyttäytymistapansa sivustolla (Hoffman, C, 2020). 

VPN-yhteyttä voi käyttää myös erilaisten palvelujen käyttämiseen, mitä ei ole välttämättö-

mästi tarjolla omassa kotimaassa tai ulkomailla ei ole samanlaista palvelua käytössä, mitä 

kotimaassa saattaa olla. esim. suoratoistopalvelu Netflix. Netflixillä on erilainen tarjonta riip-

puen mistä maasta kyseistä palvelua käyttää. Netflixin tarjonta on paljon suurempi Yhdys-

valloissa kuin Suomessa. Netflixin käyttöehtojen mukaan käyttäjä voi katsoa vain sen maan 

sisältöä, missä maassa käyttäjän tili on luotu (Netflix 2019). Käyttäjä silti voi luoda tilinsä 

Yhdysvaltoihin VPN-yhteydellä, jolloin hän voi katsoa Yhdysvalloissa tarjottuja ohjelmia. 

Hyvät VPN-palvelut yleensä maksavat riippuen sopimuksen pituudesta, mutta on myös il-

maisia VPN-palveluita. Ilmaiset VPN-palvelut eivät ole arvoisiansa, koska ne saattavat 

myydä käyttäjänsä tiedot, koska niillä ei ole muuta tulonlähdettä. Yleensä ilmaisissa VPN-

palveluissa on myös mainoksia, jotta VPN-palvelun ylläpitäjä saa jonkinlaisen tulolähteen 

käyttäjästään. Ilmaisessa VPN-palvelussa ei välttämättä ole tarpeeksi turvatoimia, jos VPN-

yhteys katkeaa esim. Tappokytkintä, joka katkaisee verkkoyhteyden, jos VPN-palvelu kaa-

tuu, ettei käyttäjän oikea IP-osoite vuoda juuri käydyillä sivuille (Rigg, C, 2020). Ilmaisen 

VPN-palvelun asentamisessa on oma riskinsä esim. sovellus saattaa sisältää haittaohjel-

man, joka voi asentua ilman, että käyttäjä huomaa sitä ja silloin käyttäjän henkilötiedot saat-

tavat olla vaarassa. 

 

4.2 Selaimien laajennukset 

Selaimen lisäosa on pieni ohjelma, joka muokkaa selainta. Selainten lisäosilla käyttäjä pys-

tyy muokkaamaan selaimen ulkonäköä, parantamaan yksityisyyttä tai estämään mainoksia. 



 

Selaimien lisäosien tutkimisessa käytetään Google Chrome- ja Mozilla Firefox-selaimia, 

koska ne ovat eniten käytetyt selaimet Windows-käyttöjärjestelmällä. Selainten lisäosissa 

keskitymme käyttäjän tietoturvaa parantaviin lisäosiin. 

4.2.1 uBlock Origin 

uBlock Origin on ilmainen avoimen lähdekoodin mainosten esto-ohjelma, jonka on tehnyt 

Raymond Hill. uBlock Origin on markkinoiden yksi parhaimmista ilmaisista mainosten esto-

ohjelmista. Se on tehokas eikä se vaadi tietokoneeltakaan paljoa. Yleensä uBlock Origin 

estää kaikki mainokset sivuilta, mutta myös mainostajat kehittävät mainoksiansa, jotta ne 

eivät jäisi mainosten esto-ohjelmien estämiksi. uBlock Originin on avoimen lähdekoodin li-

säosa, niin kuka tahansa voi sitä muokata itselleen mieleisekseen tai kysyä apua yhteisöltä, 

jos jokin asia herättää kysymyksiä lisäosasta. 

Asentaessaan uBlock Origin selaimeen, niin kaikki tärkeät suodattimet ovat valmiiksi päällä 

ja päivitetty ajan tasalle, jottei käyttäjän tarvitse itse säätää asetuksia, mutta käyttäjä voi 

asetuksista päättää mitä sivuston elementtejä käyttäjä haluaa estää tai sallia esim. estä-

mällä JavaScriptin tai ponnahdusikkunat. 

Jotkin sivustot saattavat ilmoittaa käyttäjälle, että mainokset mahdollistavat sivuston ylläpi-

don ja sivuston ylläpitäjän ei tarvitse siirtyä maksulliseen sisältöön vaan sisältö on kaikille 

saatavilla. Mainostajat voivat menettää rahaa käyttäjistä, jotka käyttävät mainosten esto-

ohjelmaa, koska mainos voi olla Pay Per Click, jolloin mainostajaa laskutetaan silloin, kun 

mainosta klikataan. Periaatteessa mainostaja ei menetä tässä rahaa, mutta se saattaa me-

nettää mahdollisen asiakkaan, koska mainosta ei näytetty käyttäjälle, jolla oli mainosten 

esto-ohjelma. Toinen tapa on Pay Per Impression, jolloin mainostajaa laskutetaan mainok-

sesta joka kerta, kun se näytetään käyttäjälle, jolloin mainostaja aina menettää rahaa, koska 

käyttäjällä on mainosten esto-ohjelma (Jameson, R, 2018.). Jos mainosten esto-ohjelman 

käyttäjä haluaa tukea sivustoa tai sisällöntuottajaa, niin käyttäjä voi laittaa haluamansa si-

vustot valkolistalle, jolloin käyttäjä saa mainoksia valkolistatuilla sivuilla. 

On myös haitallisia mainoksia, millä yritetään saada käyttäjä painamaan mainoksesta, jol-

loin se avaa uuden sivun, missä haittaohjelman luoja voi suorittaa haittaa aiheuttavan koo-

din pätkän tai pyytää käyttäjää asentamaan jonkinlaisen ohjelman, jolla luvataan esim. oh-

jelma korjaa kaikki ongelmat tietokoneesta, mutta se oikeasti on haittaohjelma, joka hidas-

taa käyttäjän tietokonetta ja pahimmassa tapauksessa voi lukita koko tietokoneen käyttä-

jältä. Myös aidoista mainoksista voi saada haittaohjelman tietokoneeseen, jos selaimessa 

on jonkinlainen haavoittuvuus ja haittaohjelman luoja käyttää haavoittuvuutta hyväksi (Im-

perva). 



 

4.2.2 Privacy Badger 

Privacy Badger on ilmainen lisäosa, jonka on tehnyt Electronic Frontier Foundation (EFF), 

joka estää mainostajia ja muita kolmannen osapuolten seurantaohjelmia salaa seuraa-

masta muille sivuille. Privacy Badger tarkkailee, että seuraako mainostaja käyttäjää muille 

sivuille, ja jos Privacy Badger huomaa mainostajan seuraavan käyttäjää ilman käyttäjän 

lupaa, niin Privacy Badger estää mainostajan automaattisesti (Privacy Badger). 

Privacy Badger on älykäs lisäosa siinä mielessä, koska se automaattisesti vertailee eväs-

teitä ja niiden ylläpitäjän yhteensopivuutta, että jos useampi eväste viittaa samaan ylläpitä-

jään, niin Privacy Badger estää kyseisen ylläpitäjän ja sen seurannan, mutta jos estäminen 

vaikuttaa sivuston toimintaan, niin silloin Privacy Badger sallii yhteyden evästeen ylläpitä-

jään (Privacy Badger). 

Mozilla Firefoxilla on oma tehostettu seurannan suojausohjelma, joka estää Firefoxin tun-

temia seuraajia. Käyttäjällä on mahdollisuus valita sen tehokkuus, kuinka tiukasti Firefox 

estää mahdollisia seuraajia. Tiukka vaihtoehto suojaa tarkemmin seuraajilta, mutta se saat-

taa rikkoa joidenkin sivujen toimivuuden. 

4.2.3 HTTPS Everywhere 

HTTPS Everywhere on ilmainen lisäosa, jonka on tehnyt Electronic Frontier Foundation 

(EFF). HTTPS Everywhere korvaa sivuston HTTP:n HTTPS:llä, jos sivusto tukee HTTPS 

formaattia, jos sivusto ei tue HTTPS-formaattia, niin se palaa takaisin HTTP-formaattiin. 

HTTP tarkoittaa: Hypertext Transfer Protocol. HTTP keskittyy näyttämään tietoa, eikä se 

välitä, miten se tieto välittyy käyttäjälle, mikä altistaa käyttäjän mahdolliselle tietojen kaap-

paukselle tai sen vääristämiselle (Vukadinovic, D. 2018). 

HTTPS tarkoittaa: Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS salaa käyttäjän yhteyden 

sivuun, jolloin mahdollinen urkkija ei tiedä, mitä käyttäjä tekee sivustolla, eikä saa käyttäjän 

mahdollisia tunnuksia talteen. HTTPS on hyödyllinen, jos käyttää avoimia Wi-Fi yhteyksiä. 

Sivustot, jotka eivät ole HTTPS suojattuja, niin käyttäjän kannattaa välttää sivuja, jotka kä-

sittelevät käyttäjän pankkikortin tietoja, käyttäjätunnuksia tai muita henkilökohtaisia tietoja, 

koska HTTP ei salaa kyseisiä tietoja, ja jos käyttäjä on avoimessa verkossa, niin käyttäjä 

altistaa itsensä mahdolliselle tietojen kaappaukselle. 



 

4.3 Virustorjuntaohjelmat 

Virustorjuntaohjelmien tarjonta tänä päivänä on laaja ja kattava. Ennen keskityttiin suojaa-

maan käyttäjän tietokone mahdollisilta haittaohjelmilta ja nykyään virustorjuntaohjelmat tar-

joavat muita palveluita sen lisäksi esim. VPN-palvelu, salasananhallinta ohjelma ja var-

muuskopioiminen pilvipalveluun. 

4.3.1 Ilmaiset virustorjuntaohjelmat 

Useat virustorjuntaohjelmat tarjoavat ilmaisversiota maksullisesta versiosta, jossa on vä-

hemmän ominaisuuksia, kuin maksullisessa versiossa, mutta ilmaisversiossa on tärkeim-

mät ominaisuudet, jolla suojataan käyttäjän tietokonetta. 

Ilmaisissa virustorjuntaohjelmissa saattaa olla mainoksia, jotka mainostavat omaa maksul-

lista virustorjuntaohjelmaansa ja sen ominaisuuksia, jotkut virustorjuntaohjelmat saattavat 

vaihtaa käyttäjän kotisivun, hakukoneen tai jopa pyytää asentamaan ylimääräisiä ohjelmia 

virustorjuntaohjelman mukana (Stanojevic, M. 2018). Ilmaisversiot saattavat tarjota 30 päi-

vän kokeiluversiota maksullisesta virustorjuntaohjelmasta, jotta käyttäjä pääsee kokeile-

maan kaikkia ominaisuuksia, mitä virustorjuntaohjelma tarjoaa. Kokeiluversion päätyttyä vi-

rustorjuntaohjelma tarjoaa käyttäjälle vaihtoehtoa siirtyä maksulliseen versioon ja todennä-

köisesti antaa jonkinlaisia tarjouksia, jos ostaa pidemmän sopimuksen, mutta käyttäjä voi 

palata takaisin ilmaisversioon, jossa on perusominaisuudet. 

Ilmaisissa virustorjuntaohjelmissa on vaihtelevasti erilaisia ominaisuuksia, jotkin saattavat 

olla yksinkertaisia ja suojaavat käyttäjän tietokonetta mahdollisilta haittaohjelmilta, joita 

saattaa asentua ja toiset taas suojaavat käyttäjää verkossa, tarjoavat erilaisia lisäsovelluk-

sia, jotka tarjoavat suojaa käyttäjälle. 

Avastin ilmaisessa virustorjunnassa tavallisen virustorjunnan lisäksi on Avast Online Secu-

rity, joka on selaimen lisäosa, joka kertoo käyttäjälle, onko sivusto turvallinen käyttää tai 

seuraako mainostaja käyttäjää ja käyttäjä voi tarkistella erilaisia seuraajia ja estää niitä (Ru-

benking, N. 2020a). Avast Online Security väliaikaisesti poistettiin Mozilla Firefox-se-

laimesta, koska AdBlock Plus lisäosan entinen kehittäjä Wladimir Palant huomasi, että 

Avast Online Security kerää käyttäjistään tietoa, jolla pystyttiin uudelleen rakentaa käyttäjän 

hakuhistoria ja sivusto käyttäytyminen (Palant, W. 2020). Avast kertoi lisäosan poiston jäl-

keen, että ne ovat päivittämässä Avast Online Securityä vaaditulle tasolle, jotta se saadaan 

takaisin Mozilla Firefoxiin. 27.1.2020 julkaistiin artikkeli, jossa väitettiin Avastin myyvän il-

maisversion käyttäjien tietoa, mitä ne tekevät internetissä kolmansille osapuolille. Vain muu-

tamaa päivää myöhemmin Avast kokonaan lopetti yrityksen, joka käsitteli käyttäjien tietoja 



 

(Hachman, M. 2020). Avastin ilmaisversioon kuuluu myös Avastin oma selain, jonka tarkoi-

tus on suojata käyttäjää. Selain on Chromium pohjainen, missä on sisäänrakennettu mai-

nosten esto-ohjelma. Se samalla estää Flashilla toimivat ohjelmat, mahdollisesti vaarallisia 

lisäohjelmia asentumasta selaimeen ja käyttää HTTPS-formaattia aina kun on mahdollista. 

Selaimessa on myös pankkitila, joka turvaa käyttäjän mahdollisilta vakoiluohjelmilta, joita 

saattaa olla sivustolla. Avastin ilmaisen virustorjuntaohjelman mukana tulee myös yksinker-

tainen salasanan hallintaohjelma, johon käyttäjä voi tallentaa tunnuksia, ja kun käyttäjä uu-

delleen käy samalla sivulla, niin Avastin salasanan hallintaohjelma automaattisesti täyttää 

käyttäjän tunnuksen ja salasanan (Rubenking, N. 2020a). 

Bitdefenderin ilmaisversiossa on reaaliajansuojaus, joka estää haittaohjelmia asentumasta 

käyttäjän tietokoneeseen. Käyttäjä voi skannata tietokoneensa tai yksittäisen tiedoston 

mahdollisilta uhilta, mikä on päässyt reaaliajansuojauksesta läpi. Bitdefenderin virustorjunta 

toimii käyttäytymisperusteisella teknologialla, jotta se voi estää kehittyneemmätkin uhat. Ky-

seinen teknologia auttaa virustorjuntaa havaitsemaan uusia vaaroja. Bitdefenderin ilmais-

versio suojaa käyttäjää haitallisilta verkkosivuilta. Bitdefenderin virustorjunnalla on tieto-

kanta haitallisista sivuista, ja jos käyttäjä yrittää mennä Bitdefenderin tunnistamalle haitalli-

selle sivulle, niin Bitdefender estää käyttäjää ja varoittaa mahdollisesta haitallisesta sivusta. 

Bitdefenderin ilmaisversiossa on myös tietojenkalastelun torjunta, ja petostentorjunta omi-

naisuus, jolla suojataan käyttäjän pankkikortin tietoja (Bachman, E. 2020). 

Kasperskyn ilmaisversiossa on tavallinen virustorjunta, joka suojaa käyttäjää mahdollisilta 

haittaohjelmilta. Virustorjunnan lisäksi Kaspersky tarjoaa käyttäjälle lisäosan selaimeen, 

mikä suojaa käyttäjää haitallisilta sivuilta ja käyttäjä voi valita lisäosan valikosta, että halu-

aako käyttää näyttönäppäimistöä, joka estää mahdolliset näppäimistölukijat. Kun Kas-

persky estää sivuston, niin se ilmoittaa käyttäjälle, miksi sivun lataaminen estettiin ja mitä 

se saattaa sisältää. Kasperskyn ilmaisessa versiossa on samanlainen tapa tunnistaa kiris-

tysohjelmia ja muita haitallisia ohjelmia kuin Bitdefenderissä. Sen haitallisen ohjelman tun-

nistus tapa ei perustu valmiisiin tietokantoihin vaan ohjelman käytökseen, jolloin uuden hait-

taohjelman tunnistamisessa ei tule olemaan ongelmia. Kaspersky-ilmaisversio tarjoaa käyt-

täjälle mahdollisuuden käyttää VPN-yhteyttä, mutta se on rajattu vähäiseen määrään, ja 

käyttäjällä ei ole montaa sijaintia, mistä valita. Kasperskyn ilmaisversiossa on myös sala-

sanan hallintaohjelma, joka on rajoitettu 15 eri tunnukseen tai muistiinpanoon, mutta se 

sisältää salasanageneraattorin, jolla käyttäjä voi luoda turvallisen salasanan (Rubenking, 

N. 2020b). Kasperskyn ilmaisversio tarkistaa, jos käyttäjän tietoja on levinnyt verkkoon ja 

neuvoo, mitä tehdä kyseisessä tilanteessa (Rubenking, N. 2020c). 



 

Windows Defender on Microsoftin oma virustorjuntaohjelma, joka tulee käyttöjärjestelmän 

mukana, koska Windows Defender on Microsoftin oma ohjelma, niin se toimii tehokkaasti, 

koska se on luotu Windowsin-käyttöjärjestelmää varten. Windows Defender toimii taustalla 

skannaamalla mahdollisia uhkia, eikä se vie tietokoneelta paljon tehoa skannauksen ai-

kana. Windows Defenderissä erona on, että se ei tarjoa mainoksia omasta maksullisesta 

versiosta, koska maksullista versiota ei ole. Windows Defenderin haittaohjelmien estäminen 

perustuu valmiiseen tietokantaan vertailuun eli se ei ole älykäs, kuten BitDefenderin ja Kas-

perskyn virustorjuntaohjelma, joka opettaa itseään erilaisilla haittaohjelmilla ja sen avulla 

pystyy estämään uudet haittaohjelmat, mutta Microsoft päivittää usein virustorjuntaohjel-

maansa ja korjaa mahdolliset haavoittuvuudet ennen kuin ne ovat tulleet ilmi (Dipane, J. 

2020). Vaikka Windows Defenderin mukana ei tule mitään ylimääräisiä ohjelmia, mikä saat-

taa sen takia houkutella käyttäjän käyttämään toista virustorjuntaohjelmaa, niin joillekin oh-

jelmille löytyy ilmaisversioita, jotka ovat yhtä hyviä kuin maksulliset versiot. Esimerkiksi 

CrystalDiskInfolla käyttäjä voi tarkistaa kovalevyjensä kunnon samanlailla, kuin Kasperskyn 

maksullisessa versiossa, ja jos käyttäjä haluaa salasanan hallintaohjelman, niin käyttäjä voi 

ladata KeePass-nimisen ohjelman, joka on ilmainen ja tietojen säilytys tapahtuu käyttäjän 

valitsemaan kansioon, jolloin KeePass muistuttaa käyttäjää ottamaan varmuuskopiota kan-

siosta, ettei käyttäjän salasanat katoa, jos vaikka tietokoneen kovalevy hajoaa. 

4.3.2 Maksulliset virustorjuntaohjelmat 

Maksulliset virustorjuntaohjelmat ovat joko päivitettyjä versioita ilmaisversioista ja tarjoavat 

enemmän ominaisuuksia kuin ilmaisversiot tai ovat pelkästään saatavilla maksullisena. 

Maksullisissa virustorjuntaohjelmissa ei ole mainoksia, joita yleensä on ilmaisissa virustor-

juntaohjelmissa. Maksullisia versioita yhdestä virustorjuntaohjelmasta on yleensä monta eri 

vaihtoehtoa käyttäjälle, jolloin käyttäjä voi valita itselleen ominaisuuksiltaan sopivan virus-

torjuntaohjelman. 

Avastin maksulliseen versioon sisältyy samat ominaisuudet kuin ilmaiseen, mutta lisäksi 

siihen kuuluu Avastin oma palomuuri, joka estää hakkereita pääsemästä käyttäjän tietoko-

neeseen käsiksi. Hiekkalaatikko-ominaisuus, jossa käyttäjä voi kokeilla epäluotettavia so-

velluksia turvallisesti. Kiristysohjelman esto, vaikka Avastin pitäisi estää mahdolliset kiris-

tysohjelmat, niin jotkut ohjelmat saattavat päästä tarkistuksen läpi, joten tämä ominaisuus 

on tupla varmenne sille, ettei käyttäjä menetä tietojaan kiristysohjelmalle (Rubenking, N. 

2020). 

Bitdefenderin maksullisessa versiossa on samat ominaisuudet kuin ilmaisversiossa, mutta 

sen voi asentaa 5-10 laitteelle riippuen, minkä version käyttäjä valitsi. Bitdefender suojaa 

käyttäjää mahdollisilta kiristysohjelmilta, joiden tarkoitus on kiristää käyttäjältä rahaa, koska 



 

kiristysohjelma on salannut kaikki käyttäjän tiedot tietokoneella, eikä käyttäjä pääse käsiksi 

tietoihin, ellei maksa lunnaita. Bitdefenderissä on seurannan esto mahdollisuus ja mikrofo-

nin seuranta. Bitdefender tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää niiden omaa VPN-pal-

veluansa ja salasanan hallintaohjelmaansa (Bachman, E. 2020). 

Kasperskyn maksullisessa versiossa on samat ominaisuudet kuin ilmaisversiossa. Kas-

perskyn maksullisessa versiossa on huomattavasti vähemmän lisäominaisuuksia verrat-

tuna muihin maksullisiin virustorjuntaohjelmiin, joilla on ilmaisversio. Kasperskyn maksulli-

nen versio tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden skannata verkkonsa nähdäkseen, mitä lait-

teita on kytketty verkkoon. Käyttäjä voi myös tarkkailla kovalevynsä kuntoa, että onko se 

mahdollisesti tiensä päässä, jolloin käyttäjän kannattaa ottaa varmuuskopio tärkeistä tie-

dostoista ja valmistautua kovalevyn uusimiseen (Rubenking, N. 2020c). 

F-Securen saa ainoastaan maksullisena versiona, mutta se tarjoaa käyttäjälle 30 päivän 

kokeiluversiota. F-Securessa on tavallinen virustentorjuntaohjelma, joka vertailee haitallisia 

ohjelmia valmiiseen tietokantaan ja sen perusteella estää haitallisia ohjelmia asentumasta 

käyttäjän tietokoneelle. F-Securessa on myös DeepGuard-ominaisuus, joka käyttää teko-

älyä tarkistaakseen käyttäjän lataamat tiedostot, jolloin se saattaa estää jotain tiedostoa 

latautumasta, koska ohjelman käyttäytyminen on epäilyttävää DeepGuardin mielestä ja se 

saattaa olla haitallinen ohjelma käyttäjälle. F-Securen mukana tulee VPN, jos valitsi sellai-

sen version, jonka mukana tulee. F-Securen VPN-palvelu laskee käyttäjän internetyhteyden 

nopeutta huomattavasti. F-Securen mukana käytönvalvontaominaisuus, jolla voidaan lait-

taa tietynlaisia sääntöjä, jos virustorjuntaohjelma on asennettu useampaan laitteeseen. 

Esim. Aikarajat, jolloin tietokonetta voi käyttää tai estämällä tietynlaisia sivustoja, jotka saat-

tavat olla haitallisia käyttäjälle (Griffiths, J. 2019). F-Securessa on salasanan hallintaoh-

jelma, joka säilyttää käyttäjän salasanoja ja ilmoittaa, jos käyttäjän salasanat ovat heikkoja 

tai uudelleen käytettyjä ja sen perusteella luo vahvempia salasanoja käyttäjää varten. F-

Securen mukana tulee verkossa olevien henkilötietojen seuranta ominaisuus, joka valvoo, 

ettei käyttäjän henkilötietoja ole julkaistu pimeässä verkossa, jonkin mahdollisen tietovuo-

don takia (F-Secure). 

McAfee tällä hetkellä tarjoaa pelkästään maksullista virustorjuntaohjelmaa, mutta käyttäjä 

voi kokeilla maksullista versiota 30 päivän ajan. Tavallisen virustorjuntaohjelman lisäksi 

McAfee suojaa käyttäjiään kryptovaluuttalouhija haittaohjelmilta, mikä saastuttaa käyttäjän 

tietokoneen ja louhii kryptovaluuttoja käyttäjän tietokoneella hidastaen käyttäjän tietoko-

netta. McAfeen virustorjuntaohjelmassa on ominaisuus, joka suojaa käyttäjää kiristysohjel-

milta. Kyseinen ominaisuus kopioi käyttäjän tiedostot ennen kuin kiristysohjelma kerkeää 

salaamaan tiedostot. McAfee tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden poistaa tiedostoja, joita ei 



 

voida myöhemmin palauttaa erilaisilla tietojenpalautus-ohjelmilla. Käyttäjällä on myös mah-

dollisuus skannata mahdolliset haavoittuvuudet tietokoneen ohjelmista tai salasanoista. 

McAfeen virustorjunnalla on oma palomuuri, joka on rakennettu Windows-käyttöjärjestel-

män sisälle ja käyttäjä voi mahdollisesti muokata sitä lisäämällä omia sääntöjä. McAfeen 

virustorjunnan mukana tulee myös lisäosa selaimeen, mikä varoittaa käyttäjää vaarallisista 

sivuista (Nadel, B. 2020). 

Norton tarjoaa tällä hetkellä vain maksullista virustorjuntaohjelmaa ja niitä on monta eri-

laista, joten käyttäjän pitää itse valita, mikä sopii parhaiten käyttäjälle ominaisuuksien pe-

rusteella. Nortonin virustorjuntaohjelma sisältää tavallisen virustorjunnan, joka estää haital-

lisia ohjelmia asentumasta käyttäjän tietokoneelle. Ennen kuin käyttäjä kerkeää avata so-

vellusta, niin Nortonin virustorjunta avaa sen taustalla hiekkalaatikkomaisessa tilassa, jossa 

Norton voi päätellä, että onko ohjelma haitallinen käyttäjälle ja sen perusteella sallii tai estää 

sovelluksen avauksen (Norton a). Norton tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden tallentaa tie-

dostoja pilvipalveluun, jos vaikka käyttäjän kovalevy menee rikki tai jos kiristysohjelma on-

nistuu salaamaan käyttäjän tiedostot. Nortonilla on oma palomuuri, joka estää epäilyttävän 

liikenteen pääsyä tietokoneelle. Nortonin mukana tulee salasanan hallintaohjelma, johon 

käyttäjä voi tallentaa salasanojansa ja voi luoda monimutkaisia ja turvallisia salasanoja, jos 

käyttäjän salasanat ovat heikkoja. Norton tarjoaa käyttäjälle VPN-yhteyden, jota voi käyttää 

rajattomasti. Samalla Norton suojaa käyttäjää mahdollisilta webkameran kaappauksilta, jota 

voidaan käyttää käyttäjän kiristämiseen. Norton lupaa käyttäjälle rahat takaisin, jos käyttäjä 

saa tietokoneelle haittaohjelman, jota Norton ei onnistu poistamaan (Norton c). 



 

5 Haittaohjelmat, mistä niitä tulee ja miten niiltä voidaan turvautua 

5.1 Mitä ovat haittaohjelmat 

Haittaohjelmat ovat koodinpätkiä, jotka voivat olla eri muodoissa esim. suoritettavassa tie-

dostossa, koodina tai ohjelmistoissa. Haittaohjelman levittäjät käyttävät haittaohjelmia va-

rastaakseen arkaluonteista tietoa, vakoillakseen ja hallitakseen saastuneita tietokoneita. 

Yleisin tapa saada haittaohjelma ilman käyttäjän hyväksymistä on erilaiset viestintäkanavat 

esim. sähköpostit ja verkkosivut (Monnappa, K. 2018. 6.) 

Eri haittaohjelmilla on eri tarkoitus jotkut haittaohjelmat esim. häiritsevät käyttäjän tietoko-

neen toimintaa, varastavat arkaluontoisia tiedostoja, tunkeutuvat luvattomasti käyttäjän 

käyttöjärjestelmään, vakoilevat käyttäjää, lähettävät roskapostia käyttäjän sähköpostilla, ki-

ristävät käyttäjää lukitsemalla käyttäjän tiedostot kiristysohjelmalla (Monappa, K. 2018. 7.). 

5.1.1 Virus ja mato 

Virus ja mato ovat haittaohjelmia, jotka lisääntyvät saastuneessa tietokoneessa, minkä seu-

rauksena saastunut tietokone hidastuu, koska haittaohjelma toimii taustalla. Virus ja mato 

voivat vioittaa käyttäjän tiedostoja, jolloin niistä tulee lukukelvottomia, eivätkä toimi tavalli-

sesti. Viruksen ja madon tarkoitus on sama, mutta ne toimivat eri lailla esim. virus vaatii sen 

aktivoimisen, mitä saattaa olla sovelluksen suorittaminen tai tekstitiedoston avaaminen ja 

makrotoimintojen hyväksymisen kyseisellä tiedostolla, toisin kuin mato. Mato ei vaadi akti-

voimista vaan se aloittaa itsensä levittämisen heti päästessään käyttäjän tietokoneelle 

(Latto, N. 2020). 

Viruksilla ja madoilla on omat tarkoituksensa ja ne voivat aiheuttaa erilaista vahinkoa käyt-

täjälle riippuen, mihin tarkoitukseen ne ovat tehty. Esim. Ärsyttävien ponnahdusikkunoiden 

näyttäminen, tietokoneen suorituskyvyn laskeminen suorittamalla ohjelmia taustalla, tieto-

jen menetys tai identiteettivarkaus. Virukset ja madot voivat varastaa käyttäjän tietoja, ar-

kaluonteisuuden mukaan viruksen tai madon levittäjä voi varastaa käyttäjän identiteetin ja 

aiheuttaa taloudellista vahinkoa käyttäjälle (Latto, N. 2020). 

5.1.2 Troijalainen 

Troijalainen, jota myös kutsutaan Troijan hevoseksi, on haittaohjelma, joka esittää olevansa 

aito ohjelma, jotta käyttäjä lataisi sen aidon ohjelman sijaan. Troijalaisia on montaa eri laa-

tua ja niiden toiminnot perustuvat siihen, mitä varten ne on luotu (Malwarebytes c). 



 

Troijalaiset voivat luoda etäyhteyden käyttäjän tietokoneeseen ja muuttaa sen tietoturva-

asetuksia, mikä lisää riskiä saadakseen muita haittaohjelmia. Troijalainen voi vakoilla käyt-

täjää ja tarkastella, mitä se tekee tietokoneella ja sen avulla jopa varastaa käyttäjän pank-

kikortin tiedot tai tunnuksia, johon on liitetty käyttäjän pankkitiedot. Troijalainen voi myös 

ladata lisää haittaohjelmia käyttäjän tietokoneeseen, joita ovat esim. kiristysohjelma tai näp-

päintenlukija. 

5.1.3 Mainosohjelma 

Mainosohjelma on haittaohjelma, joka näyttää erilaisia mainoksia sellaisissa paikoissa, 

missä mainoksia ei pitäisi näkyä esim. Windowsin omassa ilmoituskeskuksessa. Mainos-

ohjelma saattaa vaihtaa kotisivuksi jonkun toisen sivun ilman käyttäjän lupaa. Verkkosivus-

tot, joita käyttäjä käyttää usein eivät välttämättömästi toimi tavallisesti. Verkkosivujen uu-

delleenohjaus menee väärälle verkkosivulle. Verkkosivujen lataamisessa menee kauem-

man aikaa kuin tavallisesti. Käyttäjän selaimeen on saattanut asentua työkalupalkkeja tai 

lisäosia ilman käyttäjän lupaa (Malwarebytes a). 

5.1.4 Kiristysohjelma 

Kiristysohjelma on haittaohjelma, joka estää käyttäjän pääsyä omiin tiedostoihin tai käyttö-

järjestelmään ja vaatii lunnaita, jos käyttäjä haluaa päästä käsiksi omiin tiedostoihinsa. Ki-

ristysohjelmia on erilaisia (Malwarebytes c).  

Työpöydän lukitsija on yksi kiristysohjelmista, joka estää käyttäjää avaamasta tiedostoja tai 

ohjelmia. Usein työpöydän lukitsija-kiristysohjelma naamioi ohjelman olevan virkavallan 

luoma ja pyytää lunnaita, jotta tietokoneesta poistetaan työpöydän lukitus-kiristysohjelma, 

jos käyttäjä maksaa lunnaat, niin kiristysohjelman luoja ei pakolla pysty poistamaan luki-

tusta (Malwarebytes c). 

Salaus-kiristysohjelma salaa käyttäjän tiedostot ja kaappaa ne itselleen, jolloin niitä ei voi 

avata. Salaus-kiristysohjelma antaa käyttäjälle tietyn verran aikaa maksaa lunnaat, jos lun-

naita ei maksa, niin käyttäjä ei saa tiedostojaan takaisin ja kiristysohjelman luojalla on käyt-

täjän tiedostot, jotka saattavat sisältää arkaluontoista tietoa. Vaikka käyttäjä maksaisi lun-

naat, niin ei ole varmuutta siitä, että saako käyttäjä tiedostojansa takaisin (Malwarebytes c). 

 



 

5.1.5 Yleisimmät tavat saada haittaohjelma tietokoneelle ja miten niiltä voidaan 

turvautua 

Yleisimpiä tapoja käyttäjän saada haittaohjelma: 

• Ilmaisohjelman mukana tulee haittaohjelma. 

• Laittomasti jaettuja ohjelmia lataamalla. 

• Käyttäjän pelottelu, että tietokoneessa on haittaohjelma ja tietyllä ohjelmalla käyttäjä 

voi poistaa sen. 

• Avaamalla roskapostissa tulleen tiedoston tai linkin. 

• Hakkeroidut tai vaarantuneet verkkosivut ja ohjelmistot. 

• Muut haittaohjelmat. 

Minimoidakseen haittaohjelmien saamisen käyttäjä pitää olla tarkkana, mitä asentaa tieto-

koneelle, ettei mukana tule haittaohjelmia ja aina lataa ohjelman viralliselta sivulta, eikä 

käytä kolmansien osapuolten sivustoja ohjelman lataamiseen. Mainosten esto-ohjelmalla 

käyttäjä välttyy mainoksilta, jotka pelottelevat käyttäjää asentamaan haitallisen ohjelman 

tietokoneelle. Käyttäjän pitää olla varovainen sähköpostien kanssa, jotka sisältävät linkkejä 

tai liitteitä, jos käyttäjä ei odota saavansa sähköpostia, joka sisältää linkkejä tai liitteitä, niin 

silloin kyseisiä sähköposteja ei kannata avata. Hakkeroituja tai vaarantuneita verkkosivuja 

on lähes mahdoton välttää, ellei saa tietää sitä jostain etukäteen, mutta hakkeroituja tai 

vaarantuneita ohjelmistoja pystyy välttämään, pitämällä ohjelmistot ajan tasalla. (Microsoft 

a, Norton b). Muut haittaohjelmat voivat asentaa lisää haittaohjelmia tietokoneeseen, joten 

heti huomattuaan haittaohjelman tietokone pitää ottaa pois verkosta ja laittaa haittaohjel-

man poisto-ohjelma suorittamaan tietokoneen puhdistusta haittaohjelmista. 



 

6 Kyselyn toteutus ja tulokset 

6.1 Kyselyn toteutus 

Kyselyn aineiston keruumenetelmänä käytettiin Google Forms-lomaketta ja kyselyssä oli 

yhteensä 14 kysymystä, mutta riippuen mitä vastaaja vastasi, niin vastaajan piti vähintään 

vastata 8 kysymykseen. Kysymysten tarkoitus oli saada ymmärrys, miten vastaaja turvaa 

oman tietokoneensa mahdollisilta uhilta ja onko käyttäjä saastuttanut tietokoneensa, jos-

sain vaiheessa haittaohjelmalla. 

Kyselyä jaettiin lähipiirissä ja Discord-kanavalla, jossa on 91 jäsentä. Lähipiirissä oli suu-

rempi vastausprosentti, joka oli lähes 90%:a kenelle kysely lähetettiin. Toisin kuin Discord-

kanavan kautta vastaajia oli vajaa 10%:a verrattuna kuinka monta jäsentä kyseisellä kana-

valla on. 

Lähipiirin vastausprosentin korkea luku tulee siitä, että viesti oli yksittäiselle henkilölle rää-

tälöity kyseistä henkilöä varten ja maininta, että kysely on lyhyt ja tehdään anonyymisti nos-

taa kynnystä vastaamaan kyselyyn. Discord-kanavalla saatujen vastausten vähäisyys se-

littyy sillä, että kaikki eivät pakolla näe viestiä, koska kyseinen Discord-kanava on todella 

aktiivinen keskusteluissa. Discord-kanavaan kuuluu enimmäkseen MMORPG-peleistä kiin-

nostuneita nuoria käyttäjiä. Kyselyn lähettäminen avoimeen Discord-ryhmään sisältää ris-

kinsä, koska kyselyyn vastaava henkilö voi kirjoittaa siihen mitä tahansa, jolloin vastauksia 

pitää tarkasti tutkia, että ovatko vastaukset laadukkaita, eivätkä sisällä turhaa tietoa, koska 

kyseessä on pelikavereita, niin heillä saattaa olla matalampi kynnys vastata kyselyyn anta-

malla turhaa tietoa, jolla ei tee tutkimuksen kannalta mitään. 

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 30 kappaletta. 

6.2 Kyselyn tulokset 

Kyselyyn vastasi enimmäkseen nuoria ja vastaajista eniten oli 24-vuotiaita ja vastaajien 

ikäjakauma oli 19-31 vuotta (Kuvio 1). Vastaajien nuori ikä selittyy sillä, että kyselyä oli 

lähetetty kavereille ja Discord-kanavaan, jossa on enimmäkseen nuoria käyttäjiä. Koska 

vastaajat ovat enimmäkseen nuoria ja moni vastaajista on varmasti kasvanut tietokoneiden 

ympärillä, niin heillä on paljon parempi käsitys tietoturvasta kuin mahdollisesti hieman van-

hemmalla henkilöllä, joka ei pakolla käytä tietokonetta niin paljoa kuin nuorempi henkilö. 

 



 

 

Kuvio 1. Vastaajien ikä. 

Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin, mitä Windows-käyttöjärjestelmää vastaaja käyttää. Vas-

taajista 80%:a käyttää Windows 10:n käyttöjärjestelmää, 17%:a käyttää Windows 8.1:n 

käyttöjärjestelmää ja 3%:a käyttää Windows 7:n käyttöjärjestelmää (Kuvio 2). Mielenkiin-

toista oli se, että yksi vastanneista käyttää Windows 7:n käyttöjärjestelmää, koska sen tuki 

päättyi 14.1.2020. eikä se saa enää tietoturvapäivityksiä ja Windows 10:n voi edelleen päi-

vittää ilmaiseksi. 

 

 

Kuvio 2. Mitä käyttöjärjestelmää vastaaja käyttää. 
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Kaikki ketkä vastasivat käyttävänsä Windows 10:n käyttöjärjestelmää, saivat jatkokysymyk-

sen, jossa tiedusteltiin, mikä versio vastaajalla on asennettuna, jotta saadaan selville, onko 

vastaajalla Windows 10:n versio, jota Microsoft vielä tukee. 

Kaikilla vastaajilla on Microsoftin tukema versio Windows 10:stä. Eniten asennettu Windows 

10 versio oli 2004, joka oli lähes 60%:a vastaajista. Syy, miksi 2004 on eniten asennettu 

versio, on se, että Windows 10:n versiopäivitykset asentuvat automaattisesti tietyn ajan ku-

luttua, jos mitään ongelmaa ei tule vastaan ja versio 20H2 julkaistiin vasta lokakuussa, jol-

loin se ei ole vielä kerennyt asentumaan kaikkiin tietokoneisiin. Joka neljällä Windows 10:n 

käyttöjärjestelmän omaavalla oli versio 1909 asennettuna tietokoneeseen. 8%:a oli asen-

nettu versio 1903 ja 4%:a oli asennettu joko 1803 tai 20H2 versio (Kuvio 3). 

 

 

Kuvio 3. Windows 10-versiot. 

Vastaajilta kysyttiin, mitä virustorjuntaohjelmaa käyttää ja lisäkysymyksenä oli, että mak-

saako vastaaja virustorjuntaohjelmastaan. Samalla kysyttiin syitä miksi vastaaja käyttää ky-

seistä virustentorjuntaohjelmaa. 

Kaksi kolmasosaa vastaajista käytti Windows-käyttöjärjestelmässä mukana tullutta virus-

torjuntaa. Noin 17% vastaajista käytti Avastin virustorjuntaohjelmaa ja Windows Security 

Essentials, Malwarebytes, Kaspersky, F-Secure ja Bitdefender virustorjunta ohjelmista vei 

sen toiset 17% vastaajista (Kuvio 4). 

Jatkokysymyksenä oli, että maksaako vastaaja virustorjuntaohjelmastaan. Joka viides mak-

saa virustorjuntaohjelmastaan ja neljä viidesosaa ei maksa virustorjuntaohjelmastaan (Ku-

vio 5). 
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Which version of Windows 10 do you have? of 
Windows 10 you have.
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Miksi vastaajat mieluummin käyttävät ilmaista virustentorjunta ohjelmaa tulee siitä, että suu-

rin osa käyttää käyttöjärjestelmän mukana tullutta virustentorjuntaohjelmaa. 

Ilmaista käyttöjärjestelmän mukana tulevaa virustorjuntaohjelmaa vastaajat ovat kommen-

toineet sen olevan tarpeeksi hyvä, ilmainen, se on valmiiksi asennettu tietokoneeseen ja 

käyttämällä tervettä järkeä ja mainosten esto-ohjelmaa se on tarpeeksi. Yksi vastanneista 

kokee, että maksulliset virustorjuntaohjelmat hidastavat tietokonetta, eivätkä anna mitään 

lisäturvaa käyttäjälle. Muita ilmaisia virustorjunta ohjelmia vastanneet pitivät ilmaisversioita 

tarpeeksi hyvinä, ettei ole tarvetta hankkia maksullista versiota. 

Maksullista virustorjuntaohjelmaa käyttävät ovat kommentoineet, että se oli ainoa virusten-

torjunta ohjelma, jonka vastaaja tiesi. Eräs vastaaja jakaa virustentorjunta ohjelmaa per-

heensä kanssa, mikä tekee siitä halvemman käyttää ja eräs vastaaja kommentoi, että hä-

nelle suositeltiin kyseistä virustentorjuntaohjelmaa ja sen takia käyttää sitä. 

 

 

Kuvio 4. Eri virustorjuntaohjelmat joita vastaajat käyttävät. 
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Kuvio 5. Maksaako vastaaja virustorjuntaohjelmastaan. 

Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin, että käyttääkö vastaaja VPN-palveluja. Vastaajista, joka 

kuudes käyttää VPN-palvelua (Kuvio 6). 

Vastaajat, jotka vastasivat myöntävästi edelliseen kysymykseen, niin heille esitettiin jatko-

kysymyksenä, että mitä VPN-palvelua he käyttävät. Vastaajista vain 2 käytti samaa VPN-

palvelua ja kolme viidestä vastaajasta käytti virustorjunnan mukana tullutta VPN-palvelua 

(Kuvio 7). Samalla jokainen, joka käytti VPN-palvelua, maksoi virustorjuntaohjelmastaan. 

 

 

Kuvio 6. Käyttääkö vastaaja VPN-palvelua. 
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Kuvio 7. Mitä VPN-palvelua vastaaja käyttää. 

Vastaajilta kysyttiin, että käyttävätkö he muita ohjelmia, mitä ei mainittu kysellyssä paran-

taakseen tietoturvaansa. Hieman päälle joka neljäs käytti jonkinlaista ohjelmaa parantaak-

seen omaa tietoturvaansa ja loput eivät (Kuvio 8). Kaikki, ketkä vastasivat myöntävästi ky-

symykseen, niin heiltä kysyttiin jatkokysymyksenä, että kertoisiko vastaaja lyhyesti, niistä 

ohjelmista, mitä käyttää. 

5 kertoi käyttävänsä salasana hallintaohjelmaa, ne olivat joko virustorjuntaohjelman omia 

ominaisuuksia tai ilmaisohjelmia, 4 kertoi käyttävänsä kaksivaihteista tunnistautumista ja 1 

kertoi käyttävänsä sormenjälkitunnistinta. 

Vastaajista, jotka maksavat virustorjuntaohjelmasta vain 1 ei käyttänyt mitään ylimääräisiä 

ohjelmia parantaakseen tietoturvaansa. Kaikki muut käyttivät jotain lisäturvaa mitä virustor-

juntaohjelma tarjoaa maksavalle käyttäjälle. 
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Kuvio 8. Käyttääkö vastaaja muita ohjelmia parantaakseen tietoturvaansa. 

 

 

Kuvio 9. Vastaajat, jotka maksavat virustorjuntaohjelmasta. Käyttävätkö he ohjelmia, mitkä 

parantavat tietoturvaa. 

Joka kolmannella vastaajalla on ollut haittaohjelma tietokoneessa, kun heiltä kysyttiin, että 

ovatko he saaneet haittaohjelmaa tietokoneeseensa (Kuvio 10). Kieltävästi vastanneiden 

kysely päättyi siihen, ja jotka vastasivat myönteisesti, saivat jatkokysymyksen, jossa kysyt-

tiin, että miten he saivat haittaohjelman tietokoneeseensa. 

Vain yksi vastaaja kuudesta on saanut haittaohjelman tietokoneeseensa niistä, jotka mak-

savat virustorjuntaohjelmastaan, mikä kertoo siitä, että, jokainen virustorjuntaohjelma ei ole 

täydellinen ja aina suojaa käyttäjäänsä mahdollisilta uhilta (Kuvio 11). 
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Vastaajat, jotka ovat saaneet haittaohjelman tietokoneeseensa kommentoivat, että he ovat 

saaneet sen laittomasti lataamalla ohjelmia, jonkun toisen ohjelman mukana, verkkosivulta, 

selaimen lisäosan mukana tullut ja toinen henkilö on ladannut ohjelman ja asentanut sen 

tietokoneelle. 

Vastaajilta sen jälkeen kysyttiin, että pystyivätkö he itse poistamaan haittaohjelman tietoko-

neelta vai joutuivatko he turvautumaan kaveriinsa tai ammattilaiseen, että he saisivat hait-

taohjelman pois tietokoneelta. Vain yksi vastaajista ei poistanut itse haittaohjelmaa tietoko-

neesta vaan joutui turvautumaan kaverinsa apuun ja kukaan vastaajista ei vienyt tietoko-

netta ammattilaiselle (Kuvio 12). Kysely päättyi vastaajalla, joka vastasi, että kaveri poisti 

haittaohjelman tietokoneelta. 

Viimeisessä kysymyksessä kysyttiin vastaajalta, mitä ohjelmaa hän käytti saadakseen hait-

taohjelman pois tietokoneelta. Vastaajat kertoivat käyttäneensä virusten poistoon tarkoitet-

tuja ohjelmia esim. AdwCleaner, Malwarebytes, Eset ja Spybot-ohjelmia. Osa vastaajista 

käytti virustorjuntaohjelmaa sen poistamiseen ja yksi vastaajista alusti tietokoneen koko-

naan. 

 

 

Kuvio 10. Onko vastaaja saanut haittaohjelman tietokoneeseensa. 
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Kuvio 11. Vastaajat, jotka maksavat virustentorjuntaohjelmista ja ovatko he saaneet haitta-

ohjelmaa tietokoneellensa. 

 

 

Kuvio 12. Pystyikö vastaaja itse poistamaan haittaohjelman vai joutuiko hän turvautumaan 

kaverin tai ammattilaisen apuun. 
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7 Yhteenveto 

Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella Windows-käyttöjärjestelmän tietoturvaa ja miten käyt-

täjä voi parantaa sitä, Windowsin omilla asetuksilla tai käyttämällä kolmasien osapuolten 

ohjelmia. 

Tuettujen Windows-käyttöjärjestelmien historiasta saatiin selville, minkälaisia muutoksia 

Microsoft on tehnyt ajan saatossa parantaakseen käyttäjän tietoturvaa ja minkälaisia ongel-

mia heille on tullut vastaan, kun he ovat julkaisseet uuden version Windows 10:n käyttöjär-

jestelmästä. esim. Windows 10 versio 1809:n julkaisua jouduttiin lykkäämään, koska siinä 

oli ohjelmointivirhe, joka kadotti käyttäjiensä tietoja. 

Windowsin omilla asetuksilla käyttäjä voi päättää, mitä yksityisyyden asetuksia hän haluaa 

muuttaa, jos käyttäjä ei halua lähettää Microsoftille kaikkia tietoja vaan perustiedot, joiden 

avulla Microsoft pystyy parantamaan käyttöjärjestelmäänsä. Vaikka Microsoft väittää, että 

he eivät käsittele käyttäjän yksittäisiä tietoja, niin Microsoft voi vahingossa saada käyttäjästä 

henkilökohtaisia tietoja. esim. Microsoftin oma sovellus kaatuu, jolloin se lähettää Microsof-

tille tietoa, mikä aiheutti sovelluksen kaatumisen, jolloin välimuistissa saattaa olla käyttäjän 

tietoja. 

Kolmansien osapuolten ohjelmilla käyttäjä voi parantaa omaa tietoturvaansa käyttämällä 

VPN-palvelua käyttäjä voi salata oman internet-liikenteen, jolloin palveluntarjoaja tai avoin 

verkko näe, mitä käyttäjä tekee verkossa. VPN-palvelut ovat yleensä maksullisia, mutta niitä 

löytää myös ilmaisina, jolloin siinä pitää ottaa huomioon tarjoavatko ne käyttäjälle lisäturvaa, 

koska ilmaiset VPN-palvelut ovat tunnettuja siitä, että ne myyvät käyttäjiensä tietoja, koska 

palvelun ylläpito ei ole ilmaista ja jotenkin heidän on pakko tehdä rahaa ylläpitääkseen pal-

velua. Selaimiin on mahdollista asentaa lisäosia, millä käyttäjä pystyy parantamaan omaa 

tietoturvaansa. Lisäosilla on erilaisia ominaisuuksia esim. voi estää mainoksia, estää sivus-

toja seuraamasta käyttäjää markkinointia varten, salata käyttäjän yhteyden sivuun, jottei 

mahdollinen urkkija näe, mitä käyttäjä tekee sivulla. Käyttämällä kolmannen osapuolen vi-

rustorjuntaohjelmaa ja sen tuomia ominaisuuksia, koska nykypäivänä virustorjunta ohjel-

mien mukana tulee muitakin hyödyllisiä ohjelmia kuten VPN, salasanan hallintaohjelma, 

oma selain, joka suojaa käyttäjää verkossa. Ilmaisen ja maksullisen virustorjuntaohjelman 

ero voi olla aika suuri ominaisuuksissa tai sitten ei, riippuen palveluntarjoajasta. 

Haittaohjelmat ovat edelleen uhka käyttäjälle, vaikka tavalliset virukset ja madot ovat vä-

hentyneet, mutta kiristysohjelmat ovat lisääntyneet, joka tarkoittaa sitä, että käyttäjän pitää 

olla varovainen internetissä, ettei joudu haittaohjelman uhriksi. 



 

Kyselyn tarkoituksen oli selvittää, miten vastaajat suojaavat omaa tietoturvaansa. Lähes 

kaikki käyttivät Microsoftin tukemaa käyttöjärjestelmää ja kaikilla käyttöjärjestelmän versio 

oli ajan tasalla, että he saivat tietoturvapäivityksiä. Suurin osa käyttää ilmaista virustentor-

juntaohjelmaa ja suosituin on Windowsin oma virustentorjuntaohjelma, mikä ei yllätä, koska 

testeissä se on todettu välillä jopa paremmaksi kuin maksulliset virustorjuntaohjelmat. Mak-

sullisissa virustorjuntaohjelmissa tulee mukana muita ominaisuuksia, jotka houkuttelevat 

hankkimaan kyseisen virustorjuntaohjelman ja lähes kaikki, jotka maksavat virustorjuntaoh-

jelmasta, käyttivät hyödyksi niiden ominaisuuksia. Moni vastaajista ei käyttänyt VPN-palve-

lua ja suurin osa käytti virustorjunnan mukana tullutta VPN-palvelua. Suurin osa vastaajista 

ei käytä mitään ylimääräistä ohjelmaa, joka tuo lisäturvaa käyttäjälle. Joka kolmannella vas-

taajalla on ollut haittaohjelma tietokoneessa ja lähes jokainen sai itse sen poistettua tieto-

koneelta. Suurin osa käytti haittaohjelman poistotyökaluja ja eräs vei sen toiselle tasolle ja 

alusti tietokoneen sen takia. 

Jatkotutkimusideoina voisi olla virustorjuntaohjelmien tarkempi tutkimus ja vertailu, miten 

ne vaikuttavat tietokoneen tehokkuuteen ja kuinka hyvin ne suojaavat käyttäjää haittaohjel-

milta, koska perehtyessäni erilaisiin virustorjuntaohjelmiin huomasin joidenkin käyttävän eri-

laista teknologiaa, joka kehittää itseään, kun toiset käyttävät valmiita tietokantoja estääk-

seen vanhoja haittaohjelmia pääsemästä käyttäjän tietokoneeseen. 
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