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Hyvin hoidettu tietoturva on yksi tietoyhteiskunnan peruspilareista, johon mo-
net kaupalliset ja julkiset palvelut perustuvat. Luottamuksellisten tai muutoin 
tärkeiden tietojen katoaminen, vääriin käsiin joutuminen tai muuttuminen voi 
aiheuttaa vahinkoa, tai ainakin ylimääräistä vaivaa, niin tavalliselle kotimikron 
käyttäjälle kuin etätyöntekijälle. 
 
Ongelmia aiheuttavat muun muassa itsenäisesti ja usein hyvin nopeasti leviä-
vät haittaohjelmat, sekä ohjelmistoihin jääneet ohjelmointivirheet. Piittaamat-
tomuus tietoturvapäivityksiä kohtaan aiheuttaa jo itsessään vakavan tietoturva-
riskin, joka voi haitata kaikkia Internetin käyttäjiä ympäristöstä riippumatta. 
Kun jotain ikävää sattuu tapahtumaan, niin usein syy vieritetään yksittäisen 
käyttäjän harteille, vaikka alkuperäinen ongelma on jossain aivan muualla. 
 
Tutkielmassani perehdyn kotitietokoneen ja laajakaistayhteyden tietoturvaan, 
eli Internetin mukanaan tuomiin tietoturvauhkiin ja suojautumiskeinoihin. 
Oleellinen osa tutkimusta on tietoturvakysely, jolla pyrin selvittämään koti-
käyttäjien tietoturvan tasoa sekä asenteita tietoturvaa kohtaan. Käyttämiäni 
tutkimusmenetelmiä ovat verkkopohjainen kysely ja tilastollinen analyysi, sekä 
aiempiin tutkimuksiin ja raportteihin pohjautuvat havainnot. 
 
Avainsanat ja -sanonnat: kotimikro, laajakaista, tietoturva. 
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1. Johdanto 
Valitsin tutkielmani aiheeksi kotikäyttäjän tietoturvan, koska se on ajankohtai-
nen ja mielenkiintoinen aihe. Kiinnostus kotikäyttäjiä kohtaan on lisääntynyt 
viime vuosina, sillä kotikäyttäjät mainitaan omana ryhmänään mm. Kansalli-
sessa tietoturvallisuusstrategiassa [Viestintävirasto, 2002a] ja Euroopan komis-
sion verkko- ja tietoturvaan liittyvässä tiedonannossa [CEC, 2001]. 

Lähdin selvittämään aihetta kotikäyttäjille suunnatun tietoturvakyselyn 
avulla. Tämän lisäksi kävin läpi muutamia aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja 
raportteja parin viime vuoden ajalta. Tavoitteenani oli määritellä mahdollisen 
riskikäyttäjän profiili, tunnistaa suurimmat tietoturvariskit ja löytää niihin vas-
takeinot. Käyttökelpoista tutkimusaineistoa olivat muun muassa virustilastot, 
tietoturvayritysten ja -organisaatioiden julkaisemat raportit ja tietoturvatiedo-
tukset sekä alan lehdissä julkaistut uutisartikkelit. 

Tietoturva-aiheisia tutkimuksia on tehty aiemmin peräkkäisinä vuosina 
muun muassa Yhdysvalloissa [Power, 2002] ja Australiassa [AusCERT, 2002]. 
Näiden yhteisenä ongelmana on kuitenkin se, että ne keskittyvät yritysten ja 
organisaatioiden tietoturvaongelmiin. Vaikka Internetin haitat alkavat olla ar-
kipäivää jo kotikäyttäjillekin, niin käyttöympäristönä koti poikkeaa hyvin pal-
jon työpaikasta. 

Kotikäyttäjiin ei varmaan ole kiinnitetty huomiota sen vuoksi, että kiinteät 
verkkoyhteydet olivat aiemmin lähinnä yritysten ja oppilaitosten etuoikeus.  
Nykyään laajakaistayhteydet sen sijaan alkavat olla arkipäivää myös kotitalo-
uksissa. Asian huono puoli on se, että samaan aikaan myös haittaohjelmien ja 
hakkereiden määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. 

Kotikäyttäjien suurimpia tietoturvauhkia tällä hetkellä ovat verkossa itse-
näisesti leviävät madot ja virukset, jotka aktivoituessaan voivat aiheuttaa suurta 
tuhoa muillekin verkon käyttäjille. Jotta Internet ei muuttuisi hakkereiden leik-
kikentäksi, pitäisi kotikäyttäjien huolehtia kotimikrojensa tietoturvasta entistä 
paremmin. Käytännössä tämä tarkoittaa tietoturvapäivitysten asentamista ajal-
laan sekä kotimikron suojaamista palomuurilla ja virustentorjuntaohjelmalla. 

Olen jakanut tutkielmani seitsemään päälukuun. Johdantoluvun jälkeen 
käyn läpi aiheeseen liittyviä taustoja, jonka jälkeen määrittelen keskeiset termit 
ja käsitteet. Neljännessä luvussa esittelen tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuson-
gelman. Viidennessä luvussa käyn läpi tutkimusmenetelmät ja kuudennessa 
luvussa kyselyn tulokset. Lopuksi tulevat yhteenveto ja johtopäätökset. 
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2. Tutkimuksen taustaa 
Tässä luvussa käyn läpi aiheeseen liittyviä taustoja, kuten Internet, tietoturva ja 
kansallinen laajakaistastrategia. 

2.1. Internet 
Internet on maailmanlaajuinen tietoverkko, jossa liikennöidään TCP/IP-
verkkoprotokollan avulla. Kun pienet paikallisverkot liitetään toisiinsa järeillä 
runkoverkoilla, syntyy ns. verkkojen verkko eli Internet. Keväällä 2004 tehdyn 
kuluttajatutkimuksen mukaan Internetiä käytetään eniten sähköpostiyhteyden-
pitoon, yleiseen tiedonhakemiseen, pankkiyhteyksiin ja raha-asioiden hoitami-
seen sekä Internetissä surffailuun [Tietoyhteiskunta.fi, 2004b]. 

Internetin perusprotokollat ja -palvelut kehitettiin alun perin Yhdysvaltain 
puolustusministeriön ja yliopistojen tarpeisiin 1970-luvulla. Tavoitteena oli ra-
kentaa pomminvarma tietoliikenneverkko, joka pysyy toimintakykyisenä jopa 
ydinasehyökkäyksen aikana. Vuonna 1969 perustettu ARPANET-verkko 
(ARPA, Advanced Research Projects Agency) perustui ristiin kytkettyihin tietoko-
neisiin, jotka pystyivät kommunikoimaan keskenään, vaikka kaikki verkossa 
olevat koneet eivät olisikaan toimintakuntoisia. [Suominen, 1999]. 

1970-luvun ajan ohjelmistosuunnittelijat kehittivät protokollia, joiden avulla 
Internetissä voitiin siirtää tietoa. Usenet-uutisryhmät ja sähköposti kehittyivät 
1980-luvun alkuun mennessä, jonka jälkeen Internet kasvoi kansainväliseksi 
korkeakoulut yhdistäväksi tietoverkoksi. Internetin runkoverkon voidaan kat-
soa syntyneen, kun Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiön NSFNET-verkko (Na-
tional Science Foundation) korvasi ARPANET-verkon vuonna 1990. [Suominen, 
1999]. 

Lopullinen läpimurto tapahtui 1990-luvulla, kun kaupalliset rajoitukset 
poistettiin ja Internet avautui yrityksille ja muille ei-tieteellisille tahoille. En-
simmäinen kaupallinen Internet-yhdysliikennepiste (CIX, Commercial Internet 
eXchange) perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1991 [Salminen, 1998a] ja Suo-
messa vuonna 1993, kun FICIX ry aloitti toimintansa. Kaupalliset yhdysliiken-
nepisteet olivat tarpeen, jotta eri osaverkoista vastaavat operaattorit pystyivät 
vaihtamaan liikennettä muiden Internetin verkkojen kanssa [FICIX, 2003]. 

Tilastokeskuksen mukaan yli puolet Suomen työvoimaan kuuluvista, eli lä-
hes 1,4 miljoonaa henkilöä pääsi työpaikaltaan Internetiin vuonna 2002. 
[Tilastokeskus, 2003]. Kotitalouksissa Internet-yhteyksien määrä on kasvanut, 
kun tietokoneet ovat yleistyneet. Helmikuussa 2004 tehdyn Tilastokeskuksen 
kuluttajabarometrin mukaan noin 2,4 miljoonasta kotitaloudesta noin 59 pro-
sentilla oli käytössään tietokone ja noin 46 prosentilla Internet-yhteys. Laaja-
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kaistayhteys (useimmiten ADSL-, SDSL- tai vastaava yhteys) oli 21 prosentilla, 
eli noin puolella miljoonalla kotitalouksista. Internet ja laajakaistayhteys olivat 
tavallisimpia pääkaupunkiseudulla ja muualla Etelä-Suomessa varsinkin lapsi-
perheissä ja nuorissa yhden hengen talouksissa. [Tilastokeskus, 2004]. 

Euroopan unionissa, OECD:ssä ja Kansainvälisessä televiestintäliitossa (ITU, 
International Telecommunication Union) laajakaistayhteyden määritelmäksi on 
vakiintunut tiedonsiirtoyhteys, jonka nopeus on kiinteissä liittymissä vähintään 
256kbps. Ylälinkin, eli käyttäjältä ulospäin lähtevän liikenteen nopeus voi olla 
langattomissa yhteystavoissa tätäkin hitaampi. [LVM, 2004]. 

2.2. Tietoturvallisuus 
Tietoturvalla tarkoitetaan yleensä tiedon luottamuksellisuutta, eheyttä ja saata-
vuutta [Sundström, 2002]. Se ei ole sama asia kuin tietosuoja, jolla tarkoitetaan 
ihmisen yksityisyyteen ja yksityiselämään liittyvien, henkilöä koskevien tietojen 
käsittelyä ja siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. [Viestintävirasto, 
2002b]. Luottamuksellisuudella tarkoitetaan tiedon salassapitoa eli sitä, että tie-
to pysyy vain valittujen henkilöiden tiedossa. Eheydellä tarkoitetaan tiedon py-
syvyyttä, eli tietoa pääsevät muuttamaan vain valitut henkilöt. Saatavuudella 
tarkoitetaan valittujen henkilöiden pääsyä tietoon haluttuna hetkenä 
[Sundström, 2002]. 

Tietoturvallisuuden tavoitteena on tietojen, järjestelmien ja palveluiden 
asianmukainen suojaaminen erilaisten vikojen, luonnontapahtumien tai tahal-
listen, tuottamuksellisten tai tapaturmaisten, aiheuttamilta uhkilta ja vahingoil-
ta [Viestintävirasto, 2002b]. Toisin sanoen, verkko- ja tietoturva voidaan ym-
märtää verkon tai tietojärjestelmän tietyn tasoiseksi kyvyksi kestää onnetto-
muuksia tai ilkivaltaa [CEC, 2001]. 

Muita tietoturvaan läheisesti liittyviä käsitteitä ovat tunnistaminen, toden-
taminen ja kiistämättömyys. Tunnistaminen on menettely, jolla yksilöidään tie-
tojärjestelmän jokin komponentti, käyttäjä tai laite. Todentaminen tarkoittaa 
käyttäjän, laitteen tai muun tietojärjestelmän osan identiteetin varmistamista. 
Kiistämättömyydellä tarkoitetaan sitä, ettei tekijä voi jälkikäteen kiistää teke-
määnsä toimenpidettä. [Salminen, 1998b]. 

Tietoturvan osatekijät voidaan jakaa teknisiin, hallinnollisiin ja fyysisiin 
osiin. Tekninen tietoturva koostuu erilaisista laitteista, ohjelmistoista ja teknii-
koista, joilla yritetään estää järjestelmän väärinkäyttö. Teknisten ratkaisujen li-
säksi tarvitaan aina myös hallinnollista tietoturvaa, joka koostuu ohjeistuksesta, 
määräyksistä ja järjestelmän dokumentaatiosta. Fyysinen tietoturva kattaa 
muun muassa tilojen valvonnan ja kulunvalvonnan. [Sundström, 2002]. 

Pohjimmiltaan tietoturvassa on kyse riskien hallinnasta ja siihen liittyvästä 
riskien arvioinnista. Tietoturvan teknisen toteutuksen tulisi aina perustua tieto-
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turvapolitiikkaan, joka on laadittu riskianalyysin jälkeen. [Sundström, 2002]. 
Yrityksissä tietoturvallisuus on useimmiten tietoturvallisuuteen erikoistuneiden 
henkilöiden vastuulla. Heidän tehtävänä on muun muassa hankkia ajankohtais-
ta tietoa siitä, mitkä ovat tietoturvan toteuttamisen keinoja. [Salminen, 1998c]. 

Suurin uhka tietoturvallisuudelle on ihminen ja ihmisen oma toiminta. Ylei-
sin tietoturvariski on käyttäjän oma virhe, joka yhdessä järjestelmävirheiden ja 
ylläpidollisten puutteiden kanssa aiheuttaa noin puolet tietoriskeistä. 
[MikroPC.net, 2003b]. 

Kotien tietoturvaa pidetään nykyään jo kansallisena riskinä. Liikenne- ja 
viestintäministeri Kimmo Sasi on todennut, että kotitietokoneiden heikko tieto-
turva on iso ongelma, ja ettei tietoyhteiskunta voi kehittyä ilman turvallisia ja 
luotettavia verkkoja.  Hänen mukaansa pelkkä tietoturvariskeistä kertominen 
kansalaisille ei riitä, vaan esimerkiksi verkko-operaattorit voisivat olla se taho, 
joiden kautta tietoturva voitaisiin hoitaa kuntoon. [Tietoviikko, 2003]. 

2.3. Kansallinen laajakaistastrategia 
Suomen liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen teki esityksen kansalli-
sesta laajakaistastrategiasta Euroopan unionin viestintäministerien kokouksessa 
Irlannissa Dundalkissa 22.4.2004. Epäviralliseksi luonnehditussa kokoontumi-
sessa pohdittiin, että voitaisiinko EU:n kilpailukykyä lisätä yhteiseurooppalai-
sella laajakaistastrategialla. [LVM, 2004]. 

Vuoden alussa hyväksytyn kansallisen laajakaistastrategian tavoitteena on, 
että vuoden 2005 loppuun mennessä (1) Suomessa on miljoona laajakaistaliit-
tymää, (2) nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietolii-
kenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla, sekä (3) Suomi nousee Eu-
roopan eturivin maaksi nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä ja saatavuu-
dessa. Pyrkimyksenä on, että laajakaistayhteyksien nopeus, laatu ja hinta ovat 
mahdollisimman tasavertaisia koko maassa. [LVM, 2004]. 

Laajakaistastrategian toteutumiseksi hallitus on lupautunut suorittamaan 
erinäisiä toimenpiteitä vuosina 2004 – 2007. Toimenpiteet ovat (1) kilpailun li-
sääminen viestintäverkoissa ja eri viestintäverkkojen välillä, (2) uusien laaja-
kaistateknologioiden käyttöönoton ja leviämisen nopeuttaminen, (3) sähköisen 
asioinnin ja verkkoliiketoiminnan kehittäminen, (4) yritysten ja kansalaisten 
tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen, (5) tietoturvan ja yksityisyyden suo-
jan edistäminen, (6) erityistoimenpiteet alueiden kehittämiseksi, (7) kansainvä-
linen vaikuttaminen ja seuranta, sekä (8) strategian seuranta. [LVM, 2004]. 

Vastuu tietoturvan ja kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämi-
sestä on annettu etusijassa liikenne- ja viestintäministeriölle sekä Viestintäviras-
tolle, mutta myös yrityksille ja järjestöille. LVM:n tehtävänä on mm. toimeen-
panna valtioneuvoston vuonna 2003 hyväksymä kansallinen tietoturvastrategia 
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siten, että luottamus verkkojen turvalliseen käyttöön paranee. Tietoturvaa pyri-
tään edistämään myös kansalaisten virusturvatietoisuutta kohottamalla. [LVM, 
2004]. 

Kansallisen laajakaistastrategian toimeenpanosta ja seurannasta vastaa 
Suomen liikenne- ja viestintäministeriön perustama laajakaistatyöryhmä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että työryhmä seuraa laajakaistastrategian mu-
kaisten toimenpiteiden edistymistä, raportoi siitä säännöllisesti valtioneuvostol-
le ja tekee tarvittaessa toimenpidesuosituksia. Ryhmä toimii yhteistyössä laaja-
kaistapalveluita tarjoavien teleyritysten, laitevalmistajien, televisiotoiminnan 
harjoittajien, muiden palveluntarjoajien ja sisällöntuottajien sekä tarpeen mu-
kaan muiden tahojen kanssa. [LVM, 2004]. Lisätietoa työryhmän toiminnasta ja 
laajakaistastrategiasta löytyy osoitteesta www.laajakaistainfo.fi. 

Euroopan komission jäsenmailleen asettamasta velvoitteesta laajakaistastra-
tegian luomiseksi on ainakin se hyöty, että julkisen hallinnon palveluja on nyt 
alettu uudistaa toden teolla. Vuorovaikutteisia verkkopalveluja on esimerkiksi 
poliisilla, jonka verkkosivuilla voi käydä tekemässä rikosilmoituksen pienistä 
rikoksista, kuten polkupyörävarkauksista. Myös kirjalainan uusiminen käy hel-
posti kirjaston verkkopalvelun kautta ja veroviraston sivuilta voi noutaa lo-
makkeita sähköisessä muodossa. [Tietoyhteiskunta.fi, 2003]. 

Laajakaistastrategia on saanut arvostelua muun muassa Teknillisen korkea-
koulun entiseltä professorilta Arto Karilalta. Hänen mielestään kansallinen laa-
jakaistastrategia on lähinnä säälittävä ja Suomesta on tulossa laajakaistan kehi-
tysmaa. Viranomaisten määritelmä laajakaistalle vaatii vähintään 256 kilobitin 
sekuntinopeuden, kun muissa maissa nopea verkkoyhteys määritellään useiksi 
megabiteiksi. [Tietoyhteiskunta.fi, 2004a]. Ajatus valokuidun vetämisestä joka 
kotitalouteen hylättiin alkuunsa, sillä sen valtiolle aiheuttamat kustannukset 
olisivat noin 2,5 - 8 miljardia euroa. Syrjäseutujen ratkaisuksi on kaavailtu satel-
liitti- ja digi-tv-yhteyksiä. Tällaisia tapauksia olisi noin 2 - 5 prosenttia puhelin-
talouksista. [Niemi and Lukkari, 2003]. 

Myös ajatukset taloudellisesta tuesta verohelpotuksin hylättiin, vaikka laa-
jakaistayhteyksien hinnat ovat Suomessa korkeammat kuin useimmissa muissa 
maissa. Esimerkiksi Etelä-Koreassa, Taiwanissa ja Japanissa laajakaistayhteyden 
saa noin 20 eurolla kuukaudessa, kun Suomessa suurimpien operaattorien hin-
nat ovat pitkään olleet hiukan alle 50 euroa kuukaudessa. Aasiassa verkkoyhte-
ys on yleensä myös huomattavasti nopeampi. Laajakaistan ykkösmaassa Etelä-
Koreassa laajakaistaliittymiä on 22 sataa asukasta kohden, kun Suomessa luku 
on noin 7 prosenttia. [Niemi and Lukkari, 2003]. 
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3. Keskeiset käsitteet 
Tässä luvussa käyn läpi verkkotekniikkaan, tietoturvauhkiin ja yleisimpiin suo-
jautumiskeinoihin liittyviä keskeisiä termejä ja käsitteitä. 

3.1. Verkkotekniikka 
Tietoverkoiksi sanotaan järjestelmiä, joissa tallennetaan ja käsitellään tietoja, 
sekä joiden kautta tiedot kulkevat. Verkon osia ovat muun muassa tiedonsiirto-
komponentit kuten kaapelit, langattomat yhteydet, satelliitit, reitittimet ja yh-
dyskäytävät. Verkkoja hyödynnetään erilaisiin sovelluksiin, kuten sähköpostiin 
ja www-sivuihin [CEC, 2001]. 

3.1.1. Laitteet 
Tietokoneet käsittelevät tietoa ykkösinä ja nollina eli bitteinä (b), yleensä kah-
deksan bitin pötköinä eli tavuina (B). Lähetettävä data laitetaan vastaanottajan 
ja lähettäjän tiedot sisältävään pakettiin, joka lähetetään verkkoon bitti kerral-
laan. Bitit liikkuvat kuparikaapelissa sähkönä ja valokuidussa punaisena tai 
infrapunaisena valona. Yksittäisen kaapelinpätkän sähköisiä ja tiedonsiirrollisia 
rajoituksia kierretään yhdistämällä niitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi toisti-
milla, silloilla, kytkimillä ja reitittimillä. [Syrjänen, 1998]. 

Ethernet on maailman yleisin lähiverkkotyyppi. Ethernet-kaapelointia on 
kolmea tyyppiä, joista yleisin on parikaapeli 10BASE-T, jossa kukin laite liite-
tään RJ-45-kaapelilla parikaapelikeskittimeen. Ethernetin tiedonsiirtonopeus on 
teoriassa 10Mbps, mutta käytännössä nopeus jää noin 80 prosenttiin, mikä taas 
johtuu Ethernet-teknologiasta. [Syrjänen, 1998]. Ethernetistä on olemassa myös 
parikaapelissa toimivat 100Mbps (Fast Ethernet) ja 1000Mbps (Gigabit Ethernet) 
versiot. 

Keskitin (hub) on laite tai paikka, johon saapuu dataa yhdestä tai useammas-
ta paikasta ja josta se lähtee eteenpäin yhteen tai useampaan paikkaan. Hubeja 
enää harvemmin näkee missään, sillä kytkimet ovat käytännössä korvanneet ne. 
Kytkimellä (switch) tarkoitetaan verkossa olevaa laitetta, joka valitsee polun tai 
piirin, jota pitkin tieto lähetetään sen seuraavaan määränpäähän. Kytkin voi 
sisältää myös reititystoiminnot, jolloin se pystyy päättämään seuraavan verkon 
pisteen, johon data lähetetään [Hahtola, 2002]. Kytkimet ja keskittimet ovat tar-
peen, kun verkkolaitteita tai tietokoneita yhdistetään toisiinsa. 

Reititin (router) on laite, tai joissain tapauksissa tietokoneohjelmisto, joka 
selvittää verkon seuraavan pisteen johon paketti tulisi lähettää, jotta se siirtyisi 
kohti määränpäätään. Reititin on kytkettynä vähintään kahteen eri verkkoon ja 
se päättää lähetettävän paketin suunnan sen mukaan, mitä se päättelee läheis-
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ten verkkojen tilasta. Reititin sijaitsee yhdyskäytävässä (gateway), joka tarkoittaa 
verkkojen kohtaamis- eli solmukohtaa. Reitittimen ominaisuudet ovat usein 
sisäänrakennettuna myös kytkimissä. [Hahtola, 2002]. 

Internetiin kytkeydytään yleensä joko puhelinverkon tai laajakaistayhtey-
den kautta. Verkkoyhteyden toimittaa tavallisesti verkko-operaattori, jota kut-
sutaan myös palveluntarjoajaksi (ISP, Internet Service Provider). Verkkosopimuk-
sen lisäksi tarvitaan tietokoneeseen liitettävä päätelaite, joka voi olla puhelin-
verkkoon liitettävä modeemi, digitaalista puhelinverkkoa hyödyntävä ISDN- 
yhteys (Integrated Services Digital Network) tai verkkokorttiin liitettävä kiinteä 
yhteys, kuten kaapelimodeemi tai ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). 
[CMU, 2001b]. 

Erot puhelin- ja laajakaistayhteyden välillä ovat paitsi nopeudessa, mutta 
myös tavassa miten ne avaavat yhteyden Internetiin. Puhelinverkossa yhteys 
avataan silloin, kun tietoa todella tarvitsee siirtää, esimerkiksi sähköpostia lähe-
tettäessä. Käytön jälkeen yhteys voidaan sulkea, kunnes sitä tarvitaan myö-
hemmin uudelleen. Laajakaistayhteydellä verkko on aina päällä. [CMU, 2001b]. 

Verkkoyhteyden nopeus, eli käytettävissä oleva tiedonsiirtokaista, riippuu 
päätelaitteesta ja sen asetuksista. Tyypillisen modeemin nopeus 56kbps tarkoit-
taa, että sekunnin aikana siirtyy parhaimmillaan 56/8*1024 tavua. Mitään sel-
keää rajaa laajakaistayhteydelle ei ole olemassa, mutta yleensä 1Mbps ylittävät 
nopeudet lasketaan laajakaistayhteyksiksi [CMU, 2001b]. Tällaisia ovat muun 
muassa kaapelimodeemi- ja DSL-yhteydet. Kaapelimodeemilla yhteys luodaan 
kaapelitelevisioverkon välityksellä, jolloin parhaimmillaan saavutetaan muu-
taman megabitin nopeuksia. 

ADSL-yhteydellä tiedonsiirtoon käytetään tavallista kuparista puhelinjoh-
toa. Puhelinlinjojen kapasiteettia on voitu kasvattaa digitaalisella koodaustek-
niikalla ilman, että se häiritsee tavallista puhelinliikennettä. Kaapelimodeemi- ja 
ADSL-yhteyksille on tyypillistä, että tiedon vastaanotto- ja lähetysnopeudet 
ovat erisuuruisia, esimerkiksi alalinkki 1,5 – 9Mbps ja ylälinkki 16 – 640kbps. 

Uusimpia verkkoliittymiä edustaa langaton WLAN-yhteys (Wireless Local 
Area Network), joka toimii radioaalloilla. Käyttäjällä voi olla esimerkiksi oma 
antenni ja radiolaite, joilla yhteys palveluntarjoajan tukiasemaan otetaan. Radio-
laite voi olla sijoitettuna myös siten, että se jakaa verkkoyhteyttä kiinteistön 
kaikille asukkaille erillisen sisäverkon välityksellä. Langattoman yhteyden lähe-
tystehot ovat alhaisia, joten yhteys saattaa hidastua huomattavasti, jos etäisyys 
tukiasemaan on suuri tai sääolosuhteet ovat huonot. Langaton verkkoyhteys on 
yleensä edullisempi kuin ADSL, mutta saatavilla vain rajoitetuilla alueilla. 



 8 

3.1.2. Protokollat 
Verkkoprotokollat ovat ennalta sovittuja yhteyskäytäntöjä, joiden avulla verkon 
eri osaset kommunikoivat keskenään. Protokolla määrittelee tarkkaan miten 
siirrettävä tieto paketoidaan, miten lähettäjän ja vastaanottajan yhteystiedot 
koodataan ja miten tiedetään mistä koneiden välisestä yhteydestä kussakin pa-
ketissa on kyse. Vain samaa protokollaa käyttävät koneet voivat nähdä toisensa 
verkon kautta. [Syrjänen, 1998]. 

Internetin käytetyin verkkoprotokolla on tällä hetkellä TCP/IP. Oikeastaan 
se on kokoelma protokollia, johon kuuluvat TCP (Transmission Control Protocol), 
UDP (User Datagram Protocol), IP (Internet Protocol), ja ICMP (Internet Control 
Message Protocol). Näiden lisäksi on olemassa sovellusprotokollia, joiden avulla 
eri ohjelmat kommunikoivat keskenään. Tällaisia ovat muun muassa sähköpos-
tiliikenteeseen kehitetty SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ja www-
liikenteessä käytettävä HTTP (HyperText Transfer Protocol). [Sundström, 2002]. 

IP-protokolla on tietosähkeprotokolla (datagram protocol), joka kuljettaa pa-
lan dataa toiseen IP-osoitteeseen. Tämän päälle rakennetaan ohjelmien käyttä-
mät yhteyskerroksen palvelut, TCP ja UDP. TCP on virheenkorjaavan, järjestyk-
sen säilyttävän siirtoputken toteuttava mutkikas protokollakerros. Sen käyttö-
kohteita ovat muun muassa SSH- ja Telnet-pääteyhteydet sekä SMTP ja HTTP. 
UDP on varmistamaton ja suhteellisen kevyt tietosähkepalvelu, jota käytetään 
mm. multimediamateriaalin, kuten videon ja äänen virtaustoistoon (streaming). 
[Syrjänen, 1998]. 

IP-protokollien toimintaa ohjataan ICMP-protokollalla, joka välittää virheti-
lanteista kertovia asioita. Tutuin ICMP-sovellus on ehkäpä ping-komento, jolla 
voidaan selvittää onko tietty verkkolaite tai tietokone verkossa. Komento toimii 
siten, että ping lähettää Echo Request -paketin, johon jokaisen koneen pitäisi vas-
tata Echo Response -paketilla. [Syrjänen, 1998]. Ellei vastausta kuulu tiettyyn ai-
kaan mennessä, niin joko kone ei ole verkossa tai sitten kyseinen ICMP-liikenne 
on estetty esimerkiksi palomuurissa. 

Jokaisella Internet-verkkoon liitetyllä laitteella on oma yksilöllinen IP-osoite. 
IP-osoitteen numerot erotetaan toisistaan pisteillä. Esimerkiksi Tampereen yli-
opiston www-palvelimen IP-osoite on 153.1.6.41. IP-osoitteiden käyttöä helpot-
tamaan on tehty DNS-nimipalvelujärjestelmä (Domain Name System), joka 
muuntaa IP-osoitteet helpommin muistettavaan kirjoitusmuotoon, kuten esi-
merkiksi www.uta.fi. [CMU, 2001b]. 

IP-osoitteet ovat maailmanlaajuisesti yksikäsitteisiä, eli samaa IP-osoitetta 
voi käyttää vain yksi laite kerrallaan. Päällekkäisyydet estetään hajautetulla, 
hierarkkisella osoitehallinnalla, jossa eri organisaatioille annetaan käyttöön tiet-
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ty osoitealue. IP-osoitteeseen on koodattuna sekä verkon että koneen numero, 
joista voidaan johtaa ns. osoiteluokka [Syrjänen, 1998]. 

IP-osoitteet jakaa yleensä verkko-operaattori ja ne voivat olla joko kiinteitä 
(static) tai vaihtuvia (dynamic). Kiinteä IP-osoite pysyy aina samana, jolloin tie-
tyn tietokoneen löytäminen toisten joukosta on helppoa. Operaattori on esimer-
kiksi voinut jakaa ADSL-käyttäjien IP-osoitteet tietystä osoiteavaruudesta, jol-
loin heidät on helppo poimia muiden käyttäjien joukosta. Jos IP-osoite vaihtuu 
usein, voi kyseisen koneen löytäminen olla hankalampaa. [CMU, 2001b]. 

Koska IP-osoitteita on rajallinen määrä, voi joskus olla tarpeen käyttää niin 
sanottua NAT-muunnosta (Network Address Translation). NAT-muunnoksella 
voidaan piilottaa sisä- tai kotiverkon koneet yhden julkisen IP-osoitteen taakse 
ja silti käyttää Internetiä useilta eri koneilta. Ominaisuus onkin yleensä sisään-
rakennettuna monissa kytkimissä ja palomuureissa. 

Luokka 1. numero Verkkoja Konetta/verkko Oletusmaski
A 0 - 127 254 2097150 255.0.0.0
B 128 - 191 65534 65534 255.255.0.0
C 192 - 223 2097150 254 255.255.255.0
D 224 - 255 multicast-osoitteet  

Taulukko 1. IP-osoitteiden rajat [Syrjänen, 1998]. 

3.2. Tietoturvauhkat 
Tietoturvauhkien kannalta Internetissä ja siihen kytketyissä tietojärjestelmissä 
ei ole olemassa maantieteellisiä rajoja. Esimerkiksi tietokonevirukset ja muut 
haittaohjelmat leviävät maapallon yli jopa muutamassa tunnissa, eikä valtaosa 
viruksista erottele kohteitaan. [Viestintävirasto, 2002a]. Saastunutta kotimikroa 
saatetaan käyttää hyökkäysvälineenä ilman, että käyttäjä edes huomaa mitään. 
Väite, ettei kotimikron muistissa ole mitään mielenkiintoista ei enää riitä perus-
teluksi, sillä välinpitämättömyys tietoturva-asioita kohtaan kostautuu ennem-
min tai myöhemmin. 

Aina päällä olevat laajakaistayhteydet lisäävät hyökkääjien mahdollisuuksia 
väärinkäytöksiin ja tekevät suojaamattomista päätelaitteista haavoittuvia. Esi-
merkiksi kaapelimodeemiyhteyksillä tiedonsiirto on perusmuodossaan suojaa-
matonta ja mahdollistaa saman kiinteistön sisällä kaikkien käyttäjien tietoliiken-
teen salakuuntelun ja tietokoneiden tarkkailun. Tämän uhan merkityksen on 
arvioitu lisääntyvän kiinteiden yhteyksien myötä. [Viestintävirasto, 2002a]. 

Toinen yleinen tietoturvaongelma ovat tapaukset, joissa hakkeri murtautuu 
yrityksen tai julkisen laitoksen tietojärjestelmään ja aiheuttaa joko suoranaista 
vahinkoa tai tietovuodon. Hakkeri voi myös hyökätä jonkin verkossa toimivan 
palvelun kimppuun ja estää sen toiminnan. [Hankonen, 2002]. Osa tietotur-
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vauhkista on merkitykseltään luultua vähäisempiä. Esimerkiksi Internetissä 
tarjottavaan palveluun kohdistunut tietoturvarikos saa julkisuutta, josta saate-
taan virheellisesti päätellä, että kaikkien verkkopalveluiden tietoturvan taso on 
matala. [Viestintävirasto, 2002a]. 

Kansalliseen tietoturvallisuusstrategiaan liittyvässä tietoturvakatsauksessa 
on todettu, että ehkäpä tärkein yksityishenkilöön kohdistuva tietoturvallisuus-
uhka on se, että käyttäjät eivät useinkaan tiedosta uuden teknologian riskejä. 
Joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi verkkokaupassa, riskejä taas saatetaan 
yliarvioida. Laitteita ja Internet-liittymää hankittaessa ei tunneta niiden tieto-
turvavaikutuksia, eikä järjestelmien tietoturvaominaisuuksia arvosteta riittäväs-
ti. [Viestintävirasto, 2002a]. 

3.2.1. Virukset ja madot 
Haittaohjelma on yleensä virus, joka kuluttaa tietokoneen resursseja, mutta 
saattaa tehdä muutakin vahinkoa. Professori Fred Cohen New Havenin yliopis-
tosta määritteli viruksen 20 vuotta sitten ohjelmaksi, joka pystyy tartuttamaan 
toisia ohjelmia muokaten niitä siten, että ne luovat virusohjelmasta uuden ko-
pion. [Känsälä, 2003]. 

Ensimmäisen tietokoneviruksen kirjoitti yhdysvaltalainen Richard Skrentaa 
vuonna 1982 ollessaan 15-vuotias. Apple II tietokoneille koodattu Elk Cloner 
tartutti itsensä tietokoneen levyasemaan asetetuille levykkeille. Harmittomaksi 
kiusaksi aiottu ohjelma muun muassa piti kirjaa tietokoneen käynnistyskerrois-
ta ja tulosti ruudulle runon jokaisen 50 käynnistyskerran jälkeen.  [Känsälä, 
2003]. 

Mato on haittaohjelma, joka leviää tietokoneiden välillä itsenäisesti ohjel-
mointivirhettä tai järjestelmän haavoittuvuutta hyväksi käyttäen. Matojen ja 
viruksien eroina pidetään muun muassa sitä, että virus piiloutuu yleensä oh-
jelmiston koodiin, kun taas mato on oma erillinen ohjelmansa. Virus pyrkii 
yleensä suoraan haittavaikutukseen, kun taas madot lähinnä leviävät ja kulut-
tavat palvelinten tietojenkäsittelykapasiteettia. [VM, 2003]. 

Virustartunnoille alttiiden kohteiden ja virusohjelmia kehittelevien hakke-
reiden määrä lähti aikoinaan nousuun henkilökohtaisten tietokoneiden yleis-
tymisen myötä. Vuonna 1990 erilaisia itseään kopioivia haittaohjelmia oli löy-
detty 200 kappaletta. Vuonna 2003 arvio kaikkien aikojen virussaldoksi oli noin 
70 000. Internetiin niistä on selvinnyt vain prosentti. [Känsälä, 2003]. 

Verkkomadoista ja erilaisista viruksista on tullut tietoturvan yleisin ongel-
ma, joista aiheutuu vuosittain suuret taloudelliset vahingot. Vaikka virukset 
ovat jatkuvasti lehtien otsikoissa, kaikki yritykset ja kotitaloudet eivät ole hank-
kineet virustentorjuntaohjelmia, eivätkä omaksuneet riittävää turvallisuuskult-
tuuria, joka estäisi viruksia leviämästä. [Viestintävirasto, 2002a]. Perinteisten 



 11 

matojen ja virusten lisäksi nykyään uhkaavat uudenlaiset vaarat, joita kutsu-
taan monimuotoisiksi uhkatekijöiksi. Monimuotoinen uhkatekijä hyökkää ja 
leviää käyttämällä useita menetelmiä ja tekniikoita. Se etsii automaattisesti jär-
jestelmien heikkoja kohtia, joiden kautta tehdä tuhojaan. Esimerkkejä moni-
muotoisista uhkista ovat Nimda ja Code Red -madot. [Symantec, 2002]. 

Nimda oli automaattinen mato, joka levisi erittäin nopeasti käyttämällä hy-
väkseen ohjelmien tunnettuja heikkouksia ja lukuisia tartuntamenetelmiä. Riip-
pumaton analyysiyritys Computer Economics arvioi Nimdan tartuttaneen syys-
kuussa 2001 yli 2,2 miljoonaa palvelinta ja tietokonetta yhden vuorokauden ai-
kana. Code Red puolestaan käynnisti palvelunestohyökkäyksiä (DOS, Denial Of 
Service) ja tuhosi verkkosivuja. Code Redin aiheuttamien maailmanlaajuisten 
vahinkojen on arvioitu nousseen yli nelinkertaiseksi Nimdaan verrattuna, jopa 
2,62 miljardiin dollariin. Monimuotoisten uhkien pelätään yleistyvän voimak-
kaasti ja tulevan yhä monimutkaisemmiksi. [Symantec, 2002]. 

kameleontti (kuormittaa) monistuva 
haittaohjelma 

Haitta- ja tuholaisohjelmia jonkin ominaispiirteensä mukaan 

vaikutus 
tartunta, 

monistuvuus piiloutuminen tekeytyminen 

troijan- 
hevonen 

pääsiäis- 
muna 

papukaija (avaa tien) 

loisohjelma, 
bakteeri 

mato virus 

(tuhoaa) 

troijan- 
hevonen 

virus, pommi, 
tuhopaketti 

mato, 
bakteeri 

 

Kuva 1. Haitta- ja tuholaisohjelmien ominaispiirteitä [VM, 2003]. 

Virushyökkäykset maksoivat yrityksille maailmanlaajuisesti 55 miljardia 
dollaria vuonna 2003, arvioi virustorjuntaohjelmistoja valmistava Trend Micro. 
Lisäksi se ennustaa, että määrä nousee tänä vuonna edellisvuotta suuremmaksi. 
Roskapostin uskotaan nousevan entistä pahemmaksi ongelmaksi, kun virukset 
alkavat levitä roskapostin mukana. [Rinnemaa, 2004]. 

Vaikka roskaposti ei sinällään täytä viruksen tai madon määritelmiä, on siitä 
tullut haittaohjelmiin verrattavissa oleva ongelma. The Register uutispalvelun 
mukaan ensimmäinen roskaposti lähetettiin 5.3.1994, eli reilu kymmenen vuotta 
sitten. Tuolloin yhdysvaltalainen lakifirma Canter and Siegel lähetti Usenet-
uutisryhmään mainospostia tarjoamistaan palveluista. [MikroPC.net, 2004c]. 
Virustorjuntayhtiö Sophos on väittänyt, että noin kolmannes roskapostista on 
peräisin saastuneista kotitietokoneista, kun taas sähköpostin suodatuspalveluita 
tarjoavan MessageLabsin mukaan lukema on noin kaksi kolmasosaa. Message-



 12 

Labs myös väittää, että suuri osa tapauksista olisi Sobig.F:n ja muiden virusten 
aiheuttamia. [Tietoyhteiskunta.fi, 2003]. 

3.2.2. Tietojärjestelmien haavoittuvuudet 
Tietoturvallisuutta loukkaavia tapahtumia kutsutaan tietomurroiksi ja ohjelmis-
tossa olevaa tietomurron mahdollistavaa virhettä haavoittuvuudeksi. 
[Sundström, 2002]. Haavoittuvuudet voivat johtua inhimillisistä erehdyksistä 
tai tietojärjestelmien yhteensopivuusongelmista. Haavoittuvuuksia löydetään 
jatkuvasti lisää muun muassa käyttöjärjestelmistä ja monista sovellusohjelmista, 
kuten tekstinkäsittely-, sähköposti- ja www-selainohjelmista. Onpa niitä löydet-
ty jopa tietoturvatuotteista, kuten virustorjunta- ja palomuuriohjelmista. 

Tyypillinen esimerkki on Symantecin Norton Anti-Virus virustentorjunta-
ohjelmasta maaliskuussa 2004 löydetty haavoittuvuus, joka kaatoi koko sovel-
luksen. Ohjelma ei osannut tarkistaa lainkaan sellaisia tiedostoja tai hakemisto-
ja, joiden nimessä oli jokin ASCII-koodiston merkeistä 1-31, eli esimerkiksi huu-
tomerkki. Omituisinta oli se, että tiedostojen tarkistus toimi moitteetta auto-
maattisena toimintona, mutta manuaalinen tarkistus laukaisi haavoittuvuuden 
ja kaatoi sovelluksen. [MikroPC.net, 2004b]. 

Tietoturvayhtiö Symantecin mukaan ohjelmistoista löydettyjen aukkojen 
määrä kasvoi vain vähän vuonna 2003, mutta hyökkäykset olivat edellisvuotta 
vakavampia. Myös Windowsin haavoittuvuudet sekä niin sanotut sekauhat 
lisääntyivät. Sekauhka on aukko, jota ei ole aiemmin havaittu tai johon ei ole 
vielä saatavilla tietoturvapäivitystä. Sekauhat olivat lähinnä käyttöjärjestelmien 
eri osissa, kun aiemmin ne olivat palvelimissa sijaitsevia haavoittuvuuksia. 
Loppuvuodesta yleisiä olivat erityisesti salasanoja haistelevat ja näppäimistön 
painalluksia tallentavat virukset. Symantecin raportin mukaan haavoittuvuuk-
sia löydettiin vuonna 2003 yhteensä 2 636, kun vuotta aiemmin luku oli 2 587. 
Selvitys perustui 20 000 tietoturvalaitteesta kerättyyn dataan [MikroPC.net, 
2004d]. 

Tietojärjestelmien haavoittuvuuksia voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi si-
ten, että murtautuja hankkii itselleen pääkäyttäjän oikeudet automaattisen 
hyökkäysohjelman avulla. Tämän jälkeen kohdetietokone on täysin murtautu-
jan hallussa, eikä käyttäjä välttämättä tiedä siitä mitään. 

Käyttöjärjestelmiin kohdistuneita tietomurtoja tilastoinut iso-britannialainen 
tietoturvayhtiö mi2g on väittänyt, että tammikuun 2004 aikana Linux-
järjestelmiin murtauduttiin onnistuneesti yhteensä 13 654 kertaa, mikä oli 80 
prosenttia kaikista onnistuneista murroista. Toisena tietomurtojen kokonais-
määrissä oli Windows, joka oli kohteena 2 005 onnistuneessa tietomurrossa. 
Viranomaisten palvelimiin tehdyistä murroista 57 prosenttia tehtiin Linux-
järjestelmiin, kun vuotta aiemmin ykkösen paikkaa piti Windows 51 prosentilla. 
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Mi2g:n tutkimuksen mukaan turvallisimmat palvelinjärjestelmät olivat BSD ja 
Mac OS X. Mi2g:n tutkimus keskittyi avoimiin hyökkäyksiin, virusten ja mato-
jen tartunnat rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. [MikroPC.net, 2004a]. 

Ohjelmistovalmistajien kannalta tilanne on ikävä, sillä esimerkiksi Microsoft 
on jo haastettu oikeuteen ohjelmistotuotteidensa huonon tietoturvan takia. Kali-
forniassa käynnistetyssä joukkokanteessa Microsoftia syytetään maailmanlaa-
juisista virusepidemioista sekä liiallisesta tiedottamisesta. Kanteen mukaan yri-
tyksen tietoturvatiedotteet ovat tavallisille käyttäjille liian monimutkaisia, kun 
taas hyökkääjille ne antavat liikaa tietoa. Microsoftin edustajan mukaan virus-
ten aiheuttamista vahingoista pitäisi syyttää niiden kirjoittajia, ei ohjelmisto-
valmistajia. [MikroPC.net, 2003c]. 

Microsoftin kilpailijaa, Macintosh-tietokoneiden valmistajaa Applea puoles-
taan on arvosteltu siitä, että se olisi ollut turhan vaisuna Mac OS X – käyttöjär-
jestelmästä löydettyjen haavoittuvuuksien kanssa. Vaikka ohjelmistovalmistaja 
on julkaissut tietoturvapäivitykset ajallaan, ei haavoittuvuuksista ole julkisuu-
dessa tiedotettu niin laajasti kuin Microsoftin kohdalla on ollut tapana tehdä. 

3.3. Suojautumiskeinot 
Ihmisten tietoturvatietoisuus lisääntyy väistämättä, sillä viruksista, palomuu-
reista ja tietoturvapäivityksistä puhutaan jo sanoma- ja aikakauslehdissä kuin 
myös tv- ja radiouutisissa. Ihmisten tietotekniset kyvyt ovat parantuneet, minkä 
olettaisi parantavan kykyä oman tietoturvallisuuden hallintaan. Jos osaamista ei 
löydy riittävästi omasta takaa, niin tietoturvapalveluja voi hankkia ainakin 
verkko-operaattorin kautta. Maksullinen tietoturvapalvelu kattaa yleensä virus-
torjunnan ja palomuurin, sekä mahdollisesti myös roskapostisuodatuksen. 

3.3.1. Virustorjunta ja palomuuri 
Virustentorjuntaohjelma on sovellus, joka suojaa tietokonetta haittaohjelmilta, 
kuten viruksilta ja madoilta. Haittaohjelmat voivat kulkeutua tietokoneelle mm. 
sähköpostin ja levykkeiden mukana. 

Virustentorjuntaohjelma pyrkii tunnistamaan haitallisia ohjelmia muun 
muassa viruskuvaustietokantansa avulla. Vihamielisen koodin havaittuaan oh-
jelma estää pääsyn tiedostoon ja yrittää puhdistaa sen. Jos korjaus ei onnistu, 
niin virus tehdään vaarattomaksi joillain muilla keinoilla. Varmin tapa tihulai-
sen tuhoamiseksi on koko tiedoston poistaminen koneen muistista. 

Virustorjuntaohjelmia on saatavilla niin yksittäisiin työasemiin kuin palve-
limiinkin. Kotikäyttäjän kannalta virussuojauksen hankkiminen ei ole rahasta 
kiinni, sillä Internetistä on nykyään saatavilla täysin ilmaisiakin virustentorjun-
taohjelmia sekä maksullisten ohjelmien kokeiluversioita. 
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Yksi keino sähköpostivirusten ja -matojen leviämisen estämiseksi on verk-
ko-operaattorin suorittama sähköpostin tarkistus postipalvelimella. Tällöin liite-
tiedostot tarkistetaan virusten varalta operaattorin toimesta, eli ennen kuin 
viestit päätyvät asiakkaan tietokoneelle asti. 

Monet virustorjuntaohjelmat pyrkivät estämään uusia tai vielä tunnistamat-
tomia viruksia käynnistymästä, mutta täydellisiä ne eivät ole. Jotta uusimmat 
virukset pystyttäisiin tunnistamaan, täytyy ohjelmaa päivittää säännöllisin vä-
liajoin. Automaattinen päivitystoiminto onkin usein sisäänrakennettuna itse 
ohjelmaan, joten käyttäjän ei itse tarvitse huolehtia päivityksistä. [CMU, 2001b]. 
Jos automaattista päivitystoimintoa ei ole, niin aihetta liioitteluun päivitysten 
suhteen ei ole. Tutkimukset ovat nimittäin osoittaneet, että viruskuvaustieto-
kannan päivittäminen joka päivä ei paranna suojauksen tasoa uusia viruksia 
vastaan sen enempää, kuin viikon välein tehtävä päivittäminenkään. Uusimmil-
ta viruksilta suojautuminen vaatii muita toimenpiteitä. [Stewart, 2002]. 

Virustorjuntaohjelman lisäksi on yleensä suositeltavaa käyttää palomuuria. 
Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistön määritelmän mukaan palomuuri on laite 
tai ohjelmisto, joka yhdistää sisäisen verkon johonkin toiseen verkkoon. Palo-
muurin avulla voidaan esimerkiksi rajoittaa pääsyä ulkopuolisesta verkosta 
sisäverkkoon sekä päinvastoin, eli sisäverkosta ulospäin. Palomuurissa voidaan 
määrätä, mitkä sisäisen verkon laitteet näkyvät palomuurin toiselle puolelle tai 
mitä palveluja verkossa voidaan käyttää. [VM, 2003]. 

Erään toisen määritelmän mukaan palomuuri on kahta tai useampaa verk-
koa erottava verkkolaite tai ohjelmisto, joka mahdollistaa liikenteen valvonnan 
ja suodattamisen ennalta määrättyjen ehtojen tai sääntöjen perusteella. Fyysises-
ti palomuuri voi olla erillinen laite, verkon liikennettä välittävään reitittimeen 
asetettu suodatussäännöstö tai ohjelmallisesti toteutettu, niin sanottu henkilö-
kohtainen palomuuriohjelmisto. [Sundström, 2002]. Kotikäytössä on yleensä 
riittävää palomuuriohjelmiston, kuten esimerkiksi ZoneAlarmin tai Tiny Personal 
Firewallin asentaminen. Nykyään monissa käyttöjärjestelmissä on palomuuri 
myös jo sisäänrakennettuna. On kuitenkin huomattava, että tietokoneessa voi 
olla vain yksi palomuuriohjelmisto kerrallaan päällä. 

Palomuurien luokittelut eivät ole aivan vakiintuneita, mutta yleensä niitä 
sanotaan olevan kahta tai kolmea päätyyppiä. Palomuuri voi olla esimerkiksi 
paketteja suodattava reititin (packet filter), joka ratkaisee pakettien kohtalon nii-
den otsikkokentissä olevien tietojen, kuten lähettäjän ja vastaanottajan IP-
osoitteiden, porttinumeron sekä käytetyn protokollan perusteella. Porttinumero 
kertoo mistä palvelusta on kyse, ja se voi toimia yhtenä suodatusperusteena. 
[Koskinen, 2002]. 
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Palomuuri voi olla myös sovellustason yhdyskäytävä (proxy gateway), joka 
on nykyään tavallisempi kuin pakettisuodatin. Suodatus tapahtuu pakettia kor-
keammalla abstraktiotasolla, joka ottaa huomioon viestien semantiikan kunkin 
sovelluksen kannalta. Tämäntyyppisistä palomuureista käytetään joissain yhte-
yksissä nimitystä linnoituspalvelin (bastion host). Jos proxy-palomuuria vielä 
monipuolistetaan, saadaan aikaan jotain, jota kutsutaan vahdiksi (guard). Siinä 
tyypillisesti vaikutetaan sovelluksen kulkuun pelkän kyllä/ei-suodatuksen li-
säksi muuntamalla paketteja vastaamaan jotain politiikkaa. Tällöin voidaan 
esimerkiksi rajoittaa jonkin sovelluksen kautta tietyn ajan kuluessa lähetettävän 
tai vastaanotettavan datan määrää tai muuntaa liitetiedostoja sellaisiksi, etteivät 
virukset enää toimi tai yleisesti vain skannata viruksia. [Koskinen, 2002]. 

3.3.2. Ohjelmistojen tietoturvapäivitykset 
Ohjelmistoihin jääneitä ohjelmointivirheitä ja tietoturva-aukkoja voidaan paika-
ta valmistajan jälkikäteen julkaisemilla tietoturvapäivityksillä. Yleensä päivi-
tykset tulevat jakoon pian haavoittuvuuden löytymisen jälkeen, mutta näin ei 
kuitenkaan aina ole. Jos päivitystä ei ole saatavilla erillisenä päivitys-cd:nä tai 
Internetin kautta, jää vaihtoehdoksi joko virheellisen ohjelmiston poistaminen, 
ohjelmiston vaihtaminen turvallisempaan vaihtoehtoon tai aukon hyväksikäy-
tön estäminen jollain muulla tavalla. Jos haavoittuvuus sijaitsee käyttöjärjestel-
mässä, voi edessä olla käyttöjärjestelmän tai koko tietokoneen vaihto. 

Microsoftin perustajan Bill Gatesin mukaan vastaus tietoturvaongelmiin ei 
ole täydellinen ohjelmakoodi, vaan palomuurit ja ohjelmistopäivitykset. Hänen 
mielestään tietoturvaongelmien syypäitä ovat käyttäjät, sillä monet ongelmat 
olisi voitu välttää ohjelmistojen kunnollisella ylläpidolla. Gates on todennut 
kanadalaisen IT Business – lehden haastattelussa joulukuussa 2003, että jokai-
sella kerralla ennen haittaohjelmien ilmaantumista Microsoft oli jo julkaissut 
ohjelmistopäivityksen. Gatesin mielestä vikaa on myös ohjelmistokehittäjissä, 
jotka eivät kunnolla ymmärrä ohjelmistojen sovellusrajapintoja. [MikroPC.net, 
2003a]. 

Tietoturvayhtiö Qualys on tutkinut tietojärjestelmien haavoittuvuuksia ja 
niihin julkaistujen korjauspäivitysten asennuksia syksyllä 2003. Tutkimuksen 
mukaan suuri osa tietoturva-aukoista jää paikkaamatta pitkään sen jälkeen, kun 
haavoittuvuus on ensi kertaa havaittu. Vakaviksi luokiteltuja haavoittuvuuksia 
sisältävistä järjestelmistä noin puolet oli kuukausi korjauspäivityksen jälkeen 
edelleen päivittämättä. [MikroPC.net, 2003d]. 

Monet laajimmalle levinneistä madoista käyttävät hyväkseen vanhoja, hyvin 
tiedossa olevia haavoittuvuuksia, joita käyttäjät eivät ole vaivautuneet korjaa-
maan. Vakavuudeltaan vähäisiksi luokiteltujen aukkojen tukkiminen vie kes-
kimäärin 60 päivää pidempään kuin vakavien haavoittuvuuksien. Tässä ajassa 
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jopa 80 prosentissa tapauksista hakkerit ovat ehtineet julkistaa aukkoa hyödyn-
täviä hyökkäysohjelmia. [MikroPC.net, 2003d]. 

Suomessa käyttäjien tietoturvatietoisuutta on pyritty lisäämään 11.2.2004 
pidetyn Kansallisen tietoturvapäivän merkeissä. Tuolloin yli miljoonaan suo-
malaiseen kotiin jaettiin aamulehden välissä ”Joka kodin tietoturvaopas”. Op-
paassa kerrottiin Internetin turvallisen käytön perusteista sekä annettiin neuvo-
ja tietokoneiden käyttöjärjestelmän sekä virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto-
jen päivittämisestä. Jokavuotiseksi tapahtumaksi suunniteltu tietoturvapäivä oli 
kansallisen tietoturvallisuusstrategian käytännön toimenpiteitä. [Elers, 2004].  

Myös Microsoft osallistui tietoturvatalkoisiin painattamalla puoli miljoonaa 
päivitys-cd:tä, joilta pystyy asentamaan kaikki siihen päivään mennessä julkais-
tut tietoturvapäivitykset kootusti Windows 98, 2000 ja XP -käyttöjärjestelmille ja 
niiden www-selaimille. Cd-levyt on tarkoitettu erityisesti modeemikäyttäjille, 
joille isojen päivityspakettien imuroiminen verkosta on käytännössä lähes 
mahdotonta. [VM, 2003]. 

Microsoft pyrkii jatkossakin parantamaan Windowsin tietoturvaa kesällä 
julkistettavan Windows XP Service Pack 2 -päivityksen muodossa. Merkittäviä 
uudistuksia ovat muun muassa kehittyneempi ohjelmistopalomuuri, sekä pop-
up-mainosten estäminen Internet Explorer -selaimessa. [MikroPC.net, 2004e]. 

Kun SP2-päivitys asennetaan tietokoneeseen, on käyttöjärjestelmän auto-
maattinen päivitystoiminto asetettu oletusarvoisesti päälle heti asennuksesta 
lähtien. Jos käyttäjä haluaa palvelun pois päältä, täytyy hänen nähdä jonkin 
verran vaivaa asian eteen. Microsoftia ei enää tämän jälkeen voida syyttää siitä, 
että se olisi laiminlyönyt tietoturvapäivityksiä. 

Service Pack 2 beta-version perusteella uutta on myös virustorjuntaohjel-
man integroituminen käyttöjärjestelmän osaksi. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että päivityksen jälkeen käyttöjärjestelmä osaa tarkkailla tiettyjen virustor-
juntaohjelmien toimintaa ja muistuttaa tarpeen mukaan viruspäivityksistä. Vali-
tettavasti ominaisuus ei toimi kaikkien virustorjuntaohjelmien kanssa. 

Lisäksi huhut ovat kertoneet, että SP2-päivityksen voisi asentaa vain lailli-
sesti hankittuihin Windows XP-käyttöjärjestelmiin, joten jatkossa miljoonat pi-
raattikopioiden käyttäjät ovat vaarassa jäädä ilman tietoturvapäivityksiä. Jos 
päivitykset jätetään tietoisesti ajamatta, niin Microsoftin maailmanlaajuinen 
ristiretki tietoturvallisuuden parantamiseksi kärsii kovan kolauksen. 
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4. Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 
Tutkimukseni tavoitteena on kuvata 1) laajakaistayhteydellä Internetiin kytket-
tyjen kotitietokoneiden tietoturvatasoa ja (2) kotikäyttäjien tietoturvaosaamista 
ja -asenteita. 

Tutkimusongelmiksi asetin seuraavat kaksi kysymystä: 

1. Vastaavatko kotitietokoneiden suojaukset tietoturvaoppaiden niille 
asettamia vaatimuksia? 

2. Jos kotitietokoneiden suojauksissa on puutteita, niin mitä ne ovat ja 
mistä ne voisivat johtua? 

Tutkimukselle on tarvetta, sillä koululaisten, opiskelijoiden ja muiden koti-
käyttäjien väitetään usein olevan tietoturvan pahin riskiryhmä. Väitettä perus-
tellaan olettamuksella, että kotitietokoneissa olisi riittämättömät palomuuri- ja 
virussuojaukset sekä haavoittuvuuksia aiheuttavia tietoturva-aukkoja. 

Tietojärjestelmien haavoittuvuuksia ovat aiemmin tutkineet mm. tietotur-
vaan erikoistuneet SANS Institute ja CERT (Computer Emergency Response Team). 
SANS on organisaatio, joka pyrkii parantamaan tietoturvaa kouluttamalla ja 
tiedottamalla. CERT puolestaan on tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisyyn, 
havainnointiin ja tiedottamiseen keskittynyt maailmanlaajuinen organisaatio. 
CERT-ryhmiä on ympäri maailmaa ja esimerkiksi Suomen CERT-FI ryhmä toi-
mii Viestintäviraston alaisuudessa. [Viestintävirasto, 2002b]. 

CERT:n käsittelemät tietoturvarikkomukset ja -ongelmat
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Kuva 2. CERT/CC:n tilastot 1998–2003 [CERT/CC, 2004]. 

CERT on tilastoinut tietoturvarikkomuksia jo vuodesta 1988 lähtien. Ohei-
sesta kaaviosta on nähtävissä, kuinka tapausten määrä on lähtenyt hurjaan kas-
vuun vuosien 1998–2002 välisenä aikana. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, 
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että kun haavoittuvuuksia löydetään yhä lisää, niin niitä myös käytetään hy-
väksi entistä enemmän. Valitettavasti CERTin tilastoista ei ole nähtävissä erityi-
sesti kotikäyttäjiin kohdistuvien tietoturvarikkomusten määrää. 

Yhdysvalloissa tietokonerikollisuutta ovat tutkineet muun muassa CSI 
(Computer Security Institute) ja FBI (Federal Bureau of Investigation). 2002 CSI/FBI 
Computer Crime and Security Survey -tutkimus toteutettiin lähettämällä kysely 
palautuskuoren kera 3500 tietoturva-ammattilaiselle. Tutkimuksessa kysyttiin 
muun muassa mitä turvakeinoja, kuten palomuureja, virustentorjuntaohjelmia 
ja hyökkäysten havainnointijärjestelmiä (IDS, Intrusion Detection Systems) heillä 
on käytössään. Lisäksi tiedusteltiin olivatko vastaajat törmänneet viruksiin, ma-
toihin yms. [Power, 2002]. Tuorein 2003 CSI/FBI Computer Crime and Security 
Survey -tutkimus löytyy osoitteesta www.gocsi.com. 

Australian Computer Crime and Security Survey 2002 -tutkimus tehtiin CSI:n ja 
FBI:n työn pohjalta yhteistyössä sikäläisen CERT-ryhmän AusCERTin, Deloitte 
Touche Tohmatsu konsultointiyrityksen ja NSW Policen (New South Wales) 
kanssa. Tutkimuksen tavoitteita olivat tietokonerikosten laajuuden, luonteen ja 
vaikutusten selvittäminen, yleisimpien tietoverkkouhkien tunnistaminen, kan-
sallisen suojaustason selvittäminen sekä yleisen tietoturvatietoisuuden kohot-
taminen. Kysely lähetettiin 300 Australian suurimmalle yritykselle, sekä noin 
500 yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiolle. Kaikkein suurimmaksi es-
teeksi turvallisuuden parantamiselle osoittautui käyttäjien asenteiden muutta-
minen. Muita merkittäviä esteitä aiheuttivat ohjelmapäivitysten ja korjaustie-
dostojen hallinta monimutkaisissa IT-ympäristöissä, sekä tietoturvauhkien 
kanssa ajan tasalla pysyminen. [AusCERT, 2002]. Viimeisin 2004 Australian 
Computer Crime and Security Survey – tutkimus on ladattavissa AusCERT-
ryhmän verkkosivuilta osoitteesta www.auscert.org.au/render.html?it=2001. 

Virusten levinneisyyttä on tutkittu Yhdysvalloissa muun muassa ICSA Con-
tent Security Labsin toimesta. ICSA Labs 7th Annual Computer Virus Prevalence 
Survey 2001 tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sen hetkistä virustilannetta ja 
yritysten virussuojausten tasoa. Koulutetut haastattelijat valitsivat satun-
naisotoksella 300 vastaajaa yrityksistä ja valtionhallinnosta. Tutkimukseen osal-
listuneet 300 organisaatiota kohtasivat yhteensä 1 182 634 virustapausta kaikki-
aan 666 327 koneessa 20 kuukauden tutkimusjakson aikana (1/2000-8/2001). 
Haastattelijat kysyivät vastaajilta heidän käsitystään yleisestä virustilanteesta 
vertaamalla vuoden 2001 ja 2000 tilannetta toisiinsa. Käytetty asteikko oli väliltä 
”paljon pahempi” ja ”paljon parempi”. [Bridwell and Tippett, 2001]. 

ICSA Labsin tutkimuksessa selvitettiin muun muassa virustuhojen aiheutta-
jien tarttumisreittejä (kuva 3). Kaaviosta on nähtävissä, että vuoden 2000 dra-
maattisen kasvun jälkeen sähköpostitse leviävien virusten määrä laski jonkin 
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verran. On kuitenkin huomattava, että elokuussa palannut CodeRed II ja syys-
kuussa iskenyt Nimda levisivät Internetin kautta muillakin tavoilla kuin pelkäs-
tään sähköpostitse. 

Virusten yleisimmät tarttumisreitit
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Kuva 3. Virusten yleisimmät tarttumisreitit [Bridwell and Tippett, 2001]. 

WWW-selailun ja Internetistä ladattavien tiedostojen aiheuttama pieni kas-
vu tarttumisreiteissä on nähtävissä Internet/ei-sähköposti -ryhmässä. Levyk-
keiden kohdalla on nähtävissä selkeä romahdus vuodesta 1997 lähtien. 
[Bridwell and Tippett, 2001]. Uusin ICSA Labs 2003 Virus Prevalence Survey löy-
tyy osoitteesta www.icsalabs.com/2003avpsurvey/. 
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5. Tutkimusmenetelmät 
Tässä luvussa käyn läpi tutkimuksessa käyttämäni tutkimusmenetelmät, jotka 
olivat verkkopohjainen kysely ja tilastolliset menetelmät. 

5.1. Verkkopohjainen kysely 
Tutkimusaineisto kerättiin verkkopohjaisen kyselylomakkeen ja sähköisen tut-
kimusjärjestelmän avulla. Tärkeimpiä www-kyselyllä tavoiteltavia etuja ovat 
mahdollisuus monimutkaisten ja haarautuvien kysymyslomakkeiden käyttöön, 
ne ovat sähköpostikyselyjä tehokkaampia ja verkon kautta voidaan tavoittaa 
suuri joukko ihmisiä pienillä kustannuksilla. [Alaterä, 2004]. 

Verkkopohjaisen kyselyn data saadaan suoraan sähköiseen muotoon, jolloin 
käsin suoritettavaa koodausta ei tarvitse välttämättä tehdä lainkaan, vaan data 
kelpaa sellaisenaan tilasto-ohjelmaan. Kun data on suoraan sähköisessä muo-
dossa, säästetään aikaa ja vältytään inhimillisiltä koodausvirheiltä. Vastaajien 
määrää, vastaajakiintiötä ja tulosjakaumia voidaan seurata jatkuvasti, jopa reaa-
liajassa. Myös mahdollisuus anonyymiuteen säilyy. [Alaterä, 2004]. 

Verkkokyselyn toteutusvaiheita ovat (1) esisuunnittelu, (2) tekninen suun-
nittelu, (3) testaus ja toteutus, (4) lomakkeen julkistus verkkoon, (5) vastaajien 
tavoittaminen, (6) tulosten saaminen, johon vaikuttaa vastaamisaika ja (7) ana-
lysointi ja raportointi. [Alaterä, 2004]. 

Tässä tutkimuksessa eniten aikaa veivät suunnittelu, tulosten saaminen sekä 
analysointi ja raportointi. Kyselylomaketta ja -järjestelmää testattiin ensin kah-
della koehenkilöllä, joilta saadun palautteen perusteella kyselyä yksinkertaistet-
tiin. Samalla myös korjattiin lomakkeeseen jääneitä virheitä. Kyselyn tekninen 
toteutus kävi loppujen lopuksi melko vaivattomasti, sillä apuna oli juuri tähän 
tarkoitukseen tehty sähköinen tutkimusjärjestelmä. 

Tutkimuksen kohderyhmä oli laajakaistan käyttäjät, joilla on kotonaan jokin 
laajakaistayhteydeksi luokiteltava verkkoyhteys. Kysely päätettiin toteuttaa 
yhteistyössä Elisa Oyj:n kanssa, joten vastaajat valittiin satunnaisesti Elisa In-
ternetin laajakaista-asiakkaista. Kyselyn teknisessä toteutuksessa ja tulosten 
analysoinnissa hyödynnettiin Digium Oy:n sähköistä tutkimusjärjestelmää Di-
gium Enterpriseä. Lisätietoja järjestelmästä löytyy osoitteesta www.digium.fi. 

Laatimani kyselylomake sisälsi kaikkiaan 38 kysymystä, jotka oli jaettu vii-
teen pääryhmään: (1) taustatiedot, (2) Internet-yhteys, (3) riskitekijät, (4) suojau-
tuminen sekä (5) haittaohjelmat ja hakkerit. Sähköpostikutsuja lähetettiin kai-
ken kaikkiaan 879 henkilölle, joista kyselyyn vastasi 208 kpl (24 %). Kysely jul-
kaistiin 17.12.2003 ja suljettiin reilun kuukauden kuluttua tammikuussa 2004.  

Kyselylomake löytyy liitteestä 7 ja laadulliset kommentit liitteestä 8. 
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5.2. Tilastolliset menetelmät 
Käyttämäni tilastolliset menetelmät koostuvat lähinnä keskiarvo- ja virhemar-
ginaalilaskelmista. Laskelmat suoritettiin Digiumin tutkimusjärjestelmällä sekä 
Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmalla. 

Digiumin tutkimusjärjestelmästä oli suuri hyöty, sillä aineiston käsittely, ku-
ten suodatukset ja kuvaajat tehtiin järjestelmän omilla työkaluilla. Taulukkolas-
kentaohjelmaa tarvittiin lähinnä vain virhemarginaalien laskemiseen. 

Luvun kuusi tutkimustulokset on esitetty keskiarvokaavioina, vastausten 
prosentuaalisia osuuksia esittävinä palkkikuvaajina sekä yhteenvetotaulukkoi-
na. Vastausten tärkeys- eli suuruusjärjestykset laskettiin keskiarvoilla. 

Tulosten luotettavuusrajat, eli 95 % luottamustasoon liittyvät virhemargi-
naalit laskettiin kaavalla: 

n
pp )100(96.1 −

⋅±  ,jossa p tarkoittaa prosenttilukua ja n otoksen kokoa. 

Luottamustaso (confidence level) kertoo, millä todennäköisyydellä perus-
joukkoa kuvaava tunnusluku on jollain tietyllä luottamusvälillä. Esimerkiksi 
väitteen ”51,5 % vastaajista luokittelee itsensä tavalliseksi tietokoneen käyttä-
jäksi” virhemarginaaliksi saadaan ± 6,8 % (p=51,5 ja n=206). Tämä väli on 
44,7 % - 58,3 %. Eli johtopäätöksenä voitaisiin todeta, että tavallisten tietoko-
neen käyttäjien osuus on 95 prosentin todennäköisyydellä 44,7 % ja 58,3 % välil-
lä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos otettaisiin hyvin suuri määrä 1000 
hengen otoksia, 95 prosenttia näistä otoksista olisi edellä mainitulla välillä. 

Kyselyn tuloksista kootut kaaviot löytyvät liitteistä 1 – 5. Keskiarvokaaviot 
ovat liitteessä 6. 
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6. Kyselyn tulokset 
Tässä luvussa käyn läpi kyselyn tulokset. Ne on jaettu viiteen alalukuun kysy-
mysten ryhmittelyn mukaisesti, eli (1) taustatiedot, (2) Internet-yhteys, (3) riski-
tekijät, (4) suojautuminen ja (5) haittaohjelmat ja hakkerit. 

6.1. Taustatiedot 
Ensimmäisessä osassa kysyttiin vastaajien taustatietoja, kuten sukupuoli, ikä, 
koulutus ja ammatti. Tässä kohdassa kysyttiin myös tietoteknisistä taidoista, eli 
onko vastaaja mielestään tietotekniikan tai tietoliikenteen ”ammattilainen” vai 
ihan tavallinen tietokoneen käyttäjä. Kuvaajat löytyvät liitteestä 1. 

6.1.1. Sukupuoli 
Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 208 henkilöä, joista 63 % (131 kpl) oli miehiä 
ja 37 % (77 kpl) oli naisia (liite 1). 

6.1.2. Ikä 
Nuorimmat vastaajista olivat alle 15-vuotiaita (3 %) kun taas vanhimmat 65 
vuotta ja siitä yli (3 %). Kun vastaajat ryhmiteltiin kolmeen osaan, niin ikäja-
kaumaksi saatiin alle 25-vuotiaat 21,2 % (44 kpl), 25–49-vuotiaat 56,7 % (118 kpl) 
ja yli 50-vuotiaat 22,2 % (46 kpl). 
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Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 

6.1.3. Koulutus 
Hieman yli neljännes vastaajista (26,4 %) ilmoitti korkeimmaksi koulutustasok-
seen yliopisto tai muu korkeakoulu.  Toiseksi yleisin vaihtoehto oli ammatti-
koulu (18,8 %), jonka jälkeen opisto (16,3 %), peruskoulu tai vastaava (15,9 %), 
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ylioppilas (11,1 %), ammattikorkeakoulu (9,1 %) ja viimeisenä avoin vastaus-
vaihtoehto ”joku muu, mikä?” (2,4 %). Tähän kohtaan jätettyjä vastauksia oli-
vat: maanpuolustusopisto; keskeytynyt korkeakoulu; abi; koululainen (liite 1). 

6.1.4. Ammatti 
Vastaajista hieman yli viidesosa oli ylempiä toimihenkilöitä (21,2 %). Loput il-
moittivat ammatikseen: opiskelija tai koululainen (15,9 %), yrittäjä tai freelancer 
(13,9 %), alempi toimihenkilö (13,5 %), ”joku muu, mikä” (12 %), johtavassa 
asemassa oleva (7,7 %), eläkeläinen (7,7 %), teollisuustyöntekijä (6,7 %) ja kotiäi-
ti tai -isä (1,4 %). Avoin ”joku muu, mikä” -vaihtoehto sai seuraavat vastaukset: 
lastentarhanopettaja; työntekijä; työtön; työvoimapoliittisessa koulutuksessa; 
luokanopettaja; opettaja; opiskelija; virkamies; roudari; opistoupseeri; vaatturi; 
kokki; perheyrityksen orja; postinjakaja; myymälänhoitaja; hissihuoltoasentaja; 
viihdepäällikkö (liite 1). 

6.1.5. Tietotekniset taidot 
Hieman yli puolet vastaajista (51,5 %), luokitteli itsensä tavalliseksi tietokoneen 
käyttäjäksi eli peruskäyttäjäksi. Toinen puolisko (46,6 %) piti itseään ainakin 
jossain määrin ”ammattilaisena”. Tuloksille laskettu virhemarginaali on ±6,8 %. 

Pieni osa vastaajista (1,9 %) valitsi ”joku muu, mikä?” vaihtoehdon ja vasta-
si: tavallinen tällä hetkellä, mutta opiskelen alalle; tehokäyttäjä; työssä yhden 
ohjelmiston vastuukäyttäjä; amatööri (liite 1). 

6.1.6. Yhteenveto 
Taustatiedoista voisi todeta, että sukupuolijakaumaltaan tulokset ovat hieman 
miesvoittoisia (63 %). Eräs kyselyyn vastannut henkilö kommentoi, että heidän 
kotitaloudessaan mies on asentanut virustorjuntaohjelmat kotikoneisiin, eikä 
hän siksi ollut ihan kaikista asioista perillä. 

Vastaajista 56,7 prosenttia eli reilusti yli puolet sijoittuu 25–49 vuoden ikä-
haarukkaan. Alle 25-vuotiaat (21,2 %) ja yli 50-vuotiaat (22,2 %) ovat tässä otok-
sessa vähemmistön asemassa. Yleensä alle 25-vuotiaat ovat innokkaita tietotek-
niikan ja uuden kokeilijoita, mutta joidenkin asioiden vaatima harkintakyky 
saattaa puuttua. Tietoturva-asioissa edellytettävää rauhallista otetta varmaan 
löytyy yli 50-vuotiailta yllin kyllin. 

Koulutuksen osalta jakauma on aika hyvä, sillä joukossa on sekä korkeasti 
koulutettuja että alemman tutkinnon suorittaneita. Opiskelijoiden ja koululais-
ten osuus (15,9 %) olisi saanut olla hieman suurempikin. Eläkeläisten suuri 
määrä (7,7 %) yllätti positiivisesti, sillä se osoittaa senioreiden aktiivisuutta ja 
kiinnostusta Internetiä sekä tietoturvaa kohtaan. 
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Kun tarkastellaan tietoteknisten taitojen jakautumista sukupuolen mukaan, 
niin miehistä 53,8 % luokitteli itsensä ainakin jossain määrin ”ammattilaiseksi”. 
Naisilla vastaava luku oli huomattavasti pienempi (34,2 %), eli suurempi osa 
naisista (63,2 %) luokitteli itsensä mieluummin peruskäyttäjäksi kuin ”ammatti-
laiseksi”. Miesten kohdalla tavallisten tietokoneen käyttäjien osuus oli 44,6 %. 

6.2. Internet-yhteys 
Toisessa osassa kysyttiin kuinka kauan kodin verkkoyhteys on ollut käytössä ja 
onko yhteys hankittu etätyöskentelyä varten. Vastaajia pyydettiin myös järjes-
tämään annetut verkkoyhteyden ominaisuudet ja yleisimmät verkkopalvelut 
tärkeysjärjestykseen asteikolla 1–5, eli ”ei lainkaan tärkeä” ja ”erittäin tärkeä”. 
Kuvaajat löytyvät liitteestä 2. 

6.2.1. Kuinka kauan kodin verkkoyhteys on ollut käytössä? 
Tässä kohdassa vastaajilta kysyttiin, mikä laajakaistayhteys heillä on käytös-
sään nyt, mitä yhteyksiä heillä on ollut aiemmin ja kuinka kauan. Vastaukset 
piti antaa puolen vuoden tarkkuudella ja kysymys ohjeistettiin siten, että 0v 
tarkoittaa ”ei aiempaa verkkoyhteyttä”. 

Vastausmäärät jakaantuivat seuraavasti: ADSL 197 kpl, modeemi 120 kpl, 
ISDN 68 kpl, kaapelimodeemi 39 kpl ja HomePNA 33 kpl. Lähes kaikki kyse-
lyyn vastanneet ilmoittivat laajakaistayhteydekseen ADSL-modeemin. Noin 
neljänneksellä (25,4 % ± 6,1 %) oli ollut ADSL-yhteys kotonaan vasta vuoden 
ajan. Lähestulkoon yhtä suuri joukko (23,4 % ± 5,9 %) ilmoitti ajaksi puoli vuot-
ta, eli ADSL-yhteydet oli ilmeisesti hankittu vastikään (liite 2). 

Aiemmista verkkoyhteyksistä kaikkein suosituin oli modeemi. Suurin osa 
vastaajista (62,5 % ± 8,7 %) ilmoitti käyttäneensä modeemia yli 3 vuoden ajan. 
Hieman vajaa kymmenesosa vastaajista oli käyttänyt modeemia kaksi vuotta 
(9,2 % ± 5,2 %) tai puolitoista vuotta (6,7 % ± 4,5 %). ISDN-yhteys, kaapelimo-
deemi ja HomePNA olivat sen verran harvinaisempia, ettei niistä sen enempää 
(liite 2). 

6.2.2. Onko verkkoyhteys hankittu etätyöskentelyä varten? 
Lähestulkoon neljäsosa vastaajista (24,1 % ± 5,8 %) ilmoitti hankkineensa Inter-
net-yhteyden pääasiassa etätyöskentelyä varten. Internet-yhteydestä syntyvät 
kulut maksoi itse 16,4 prosenttia vastaajista, kun taas 7,7 prosentilla vastaajista 
työnantaja maksoi kulut. Suurin osa vastaajista (75,8 %) oli hankkinut Internet-
yhteyden johonkin muuhun tarkoitukseen kuin etätyöskentelyä varten (liite 2). 
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6.2.3. Kuinka tärkeitä verkkoyhteyden ominaisuudet ovat? 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla yhdestä viiteen, kuinka tärkeitä seu-
raavat verkkoyhteyden ominaisuudet heille ovat: (1) tietoturvapalvelut, (2) ver-
kon toimintavarmuus, (3) verkon nopeus, (4) tukipalvelut ja (5) hinta. Annetulla 
asteikolla numero yksi tarkoitti ”ei lainkaan tärkeä” ja numero viisi ”erittäin 
tärkeä” (liite 2). 

Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

KA EOS 1 2 3 4 5
1. Verkon toimintavarmuus 4,80 0,5 1,4 0,0 1,4 11,1 85,5 ± 4,8 %
2. Verkon nopeus 4,34 0,0 1,5 0,5 10,2 37,9 50,0 ± 6,8 %
3. Hinta 4,08 1,0 2,4 5,3 17,5 30,1 43,7 ± 6,8 %
4. Tietoturvapalvelut 4,07 2,9 3,9 7,3 14,6 23,9 47,3 ± 6,8 %
5. Tukipalvelut 3,34 3,9 6,8 18,0 26,7 24,8 19,9 ± 6,0 %  

Taulukko 2. Verkkoyhteyden ominaisuudet tärkeysjärjestyksessä. 

Taulukosta voidaan havaita, että 85,5 % ± 4,8 % vastaajista kokee verkon 
toimintavarmuuden erittäin tärkeäksi ominaisuudeksi. Samalla se on myös 
kaikkein tärkein verkkoyhteyden ominaisuus (keskiarvo 4,80). Toiseksi tär-
keimmäksi ominaisuudeksi luokiteltiin verkon nopeus, jonka jälkeen tulivat 
hinta ja vasta sen jälkeen tietoturvapalvelut. Verkkoyhteyden tukipalvelut jäi-
vät viimeiselle sijalle (ka 3,34). Suurin osa vastaajista (26,7 %) oli sitä mieltä, että 
tukipalvelut ovat kohtalaisen tärkeitä (asteikolla 3). Melko tärkeäksi ominai-
suudeksi (asteikolla 4) sen luokitteli 24,8 % vastaajista. 

6.2.4. Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat? 
Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, että kuinka tärkeitä eri verkkopal-
velut heille ovat: (1) kunnallinen tai virallinen asiointi, (2) sähköposti ja muu 
viestintä, (3) verkkokaupankäynti, (4) musiikki ja elokuvat, (5) pelit ja pelaami-
nen, (6) verkkopankki, (7) tiedonhaku, (8) etäopiskelu ja (9) etätyö (liite 2). 

Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

KA EOS 1 2 3 4 5
1. Verkkopankki 4,55 0,5 2,4 1,9 6,8 15,9 72,5 ± 6,1 %
2. Tiedonhaku 4,55 0,5 1,0 1,0 5,8 26,7 65,0 ± 5,5 %
3. Sähköposti ja muu viestintä 4,53 0,0 1,0 1,4 6,3 26,6 64,7 ± 6,5 %
4. Virallinen asiointi 3,21 2,9 7,8 16,6 33,2 26,8 12,7 ± 6,4 %
5. Verkkokaupankäynti 2,57 0,5 22,9 26,8 25,4 18,5 5,9 ± 6,1 %
6. Musiikki ja elokuvat 2,56 1,0 25,9 26,3 21,0 17,6 8,3 ± 6,0 %
7. Etätyö 2,52 4,4 39,7 13,2 12,7 13,2 16,7 ± 6,7 %
8. Etäopiskelu 2,41 1,5 36,0 20,2 18,7 13,3 10,3 ± 6,6 %
9. Pelit ja pelaaminen 2,25 0,5 38,5 25,4 17,1 9,3 9,3 ± 6,7 %  

Taulukko 3. Verkkopalvelut tärkeysjärjestyksessä. 
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Tuloksista erottuu kolmen kärki, johon kuuluvat verkkopankki, tiedonhaku, 
sekä sähköposti ja muu viestintä. Suurin osa vastaajista (72,5 % ± 6,1 %) luokit-
telee verkkopankin erittäin tärkeäksi palveluksi. Jos tarkastellaan ainoastaan 
vastausten keskiarvoja, niin verkkopankki ja tiedonhaku jakavat ykkössijan (ka 
4,55). Toisaalta myös ero tiedonhaun ja sähköpostin (4,53) välillä on olematon. 

6.2.5. Yhteenveto 
Tuloksia purettaessa kävi selväksi, että Internet-yhteyksien käytöstä olisi pitä-
nyt kysyä jollain muulla tavalla. Kyselylomaketta suunniteltaessa tarkoituksena 
oli, että ”Kuinka kauan nykyinen kodin Internet-yhteys on ollut käytössä” -
kysymyksessä kunkin yhteystavan kohdalle tulisi sama määrä vastauksia. Jos-
tain syystä näin ei kuitenkaan käynyt, vaan ainoastaan ADSL-yhteys sai lähes-
tulkoon ”oikean” määrän vastauksia (197 kpl). 

Vastauksista saatiin kuitenkin selville se, että noin puolet (48,8 %) oli melko 
uusia laajakaistayhteyden käyttäjiä. Heillä ADSL-yhteys oli ollut käytössä vasta 
puolesta vuodesta yhteen vuoteen asti. Täysin uusia verkon käyttäjiä he eivät 
kuitenkaan olleet, sillä 71,7 % vastaajista oli käyttänyt verkkoa aiemmin mo-
deemin välityksellä vähintään kahden tai kolmen vuoden ajan. 

Yllättävän suuri osa vastaajista (24,1 %) ilmoitti hankkineensa verkkoyhtey-
den pääasiassa etätyötä varten. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2002 
etätyö oli Suomessa vielä harvinaista. Joko tilanne on muuttunut tämän jälkeen, 
tai sitten otokseen oli valikoitunut sattumalta suuri joukko etätyöntekijöitä. 

Verkkoyhteyden tärkeimmistä ominaisuuksista kysyttäessä olisi odottanut 
tietoturvapalveluiden sijoittuvan paremmin. Kuitenkin tietoturvapalveluiden 
tärkeydessä edelle menivät verkon toimintavarmuus (ka 4,80) ja verkon nopeus 
(ka 4,34). Verkkoyhteyden hinnan (ka 4,08) ja tieturvapalveluiden (4,07) välillä 
ei ollut kovinkaan suurta eroa. Tukipalvelut (3,34) sen sijaan jäivät kaikkein 
turhimmaksi ominaisuudeksi. 

Tärkeimmistä verkkopalveluista kolmen keskiarvon alapuolelle jäivät verk-
kokauppa, musiikki ja elokuvat, etätyö, etäopiskelu sekä pelit ja pelaaminen. 
Ilmeisesti virallinen asiointi (ka 3,21) ei ole vielä niin tärkeässä roolissa kuin 
voisi olettaa, mutta odotukset kuitenkin ovat kovat. Sähköposti ja muu viestintä 
(ka 4,53), tiedonhaku (ka 4,55) ja verkkopankki (ka 4,55) nousivat tämän tutki-
muksen perusteella tärkeimmiksi verkkopalveluiksi. 

Eräs kyselyyn vastannut henkilö kommentoi, että ”aiemmissa tietoturva-
palveluversioissa oli myös optiona palomuurin säädöissä nettipelaamista huo-
mioiva asetus. Uudemmissa versioissa tuo nykyinen "normaali" asetus ei va-
kuuta ja tuntuu reikäiseltä ja taas "korkea" asetus hidastaa nettipelaamisesta.” 
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6.3. Riskitekijät 
Kolmannessa osassa kysyttiin tietokoneen ja verkkoyhteyden käyttöön liittyvis-
tä riskitekijöistä ja niiden vakavuudesta. Tietokoneesta kysyttiin, että kuinka 
kauan kotona on ollut tietokone käytössä, mikä on kotimikron pääasiallinen 
käyttöjärjestelmä, oletko harkinnut käyttöjärjestelmän vaihtoa ja kuinka usein 
käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset ajetaan. Verkkoyhteydestä kysyttiin, 
että pidätkö verkkoyhteyttä aina päällä, onko kotimikro kytketty laajempaan 
lähiverkkoon, käytätkö niin sanottuja vertaisverkko-ohjelmistoja ja otatko var-
muuskopioita tärkeistä tiedostoista. Kuvaajat löytyvät liitteestä 3. 

6.3.1. Kuinka kauan kotona on ollut tietokone käytössä? 
Hieman yli puolet kaikista vastaajista (51,4 % ±6,8 %) ilmoitti, että kotona on 
ollut tietokone käytössä vähintään 10 vuotta. 26,8 prosentilla vastaajista tieto-
kone oli ollut viisi vuotta tai vielä vähemmän. 
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Kuva 5. Tietokoneen käyttö kotona. 

6.3.2. Kotimikron pääasiallinen käyttöjärjestelmä 
Lähestulkoon kaikkien vastaajien pääasiallisena käyttöjärjestelmänä oli Mic-
rosoft Windows (94,7 % ± 3,0 %). Windows NT-pohjaisten käyttöjärjestelmien 
osuus oli 72,1 % ± 6,1 % ja Windows 9x-pohjaisten 22,6 % ± 5,7 %. Yhteenlasket-
tu Linux- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien osuus oli 4,4 % ± 2,8 %. Joukossa oli 
myös yksi SunOS 5.9 käyttäjä (liite 3). 

6.3.3. Käyttöjärjestelmän vaihtaminen 
Kun vastaajilta kysyttiin, että ovatko he harkinneet käyttöjärjestelmän vaihta-
mista johonkin toiseen, niin 77,4 % ± 5,7 % vastasi kielteisesti. Eli toisin sanoen, 
hieman alle neljännes (22,6 %) oli harkinnut vaihtamista (liite 3). 
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Käyttöjärjestelmän vaihtamista harkinneista 57,4 % (27 kpl) oli Windows 
NT/2000/XP -käyttäjiä. Windows 95/98/Me -käyttäjien osuus oli 40,4 prosent-
tia (19 kpl) ja Linux-käyttäjien 2,1 prosenttia (1 kpl). 

6.3.4. Käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset 
Vastaajista noin 14,4 % ± 4,8 % ilmoitti tarkastavansa käyttöjärjestelmän uudet 
tietoturvapäivitykset päivittäin tai ainakin viikon välein. Suurin osa vastaajista 
(60,1 % ± 6,7 %) oli jättänyt homman käyttöjärjestelmän tehtäväksi. Joillekin 
tietoturvapäivitykset olivat ilmeisesti uusi asia, sillä 6,7 % ei osannut vastata 
lainkaan (liite 3). 

6.3.5. Pidätkö kotimikroa ja verkkoyhteyttä aina päällä? 
Hieman vajaa viidennes (19,2 % ± 5,4 %) ilmoitti pitävänsä tietokonetta ja verk-
koyhteyttä jatkuvasti päällä. Toisin sanoen, suurin osa vastaajista (80,8 %) sul-
kee tietokoneensa aika ajoin (liite 3). 

6.3.6. Onko kotimikro kytketty isompaan lähiverkkoon? 
Suurimmalla osalla vastaajista (87 % ± 4,6 %) kotitietokone ei ollut kytkettynä 
minkään isomman organisaation, kuten työpaikan tai oppilaitoksen, lähiverk-
koon. Silloin tällöin koneensa lähiverkkoon kytkeviä oli 11,5 % ± 4,3 % vastaajis-
ta. Yksi prosentti ei osannut sanoa ja 0,5 % (1 kpl) piti konettaan jatkuvasti lähi-
verkossa kiinni (liite 3). 

6.3.7. Käytätkö vertaisverkko-ohjelmistoja (P2P)? 
Hieman yli puolet (51,4 % ± 6,8 %) kielsi käyttävänsä vertaisverkko-ohjelmistoja 
laisinkaan. Silloin tällöin P2P-ohjelmistoja käyttää 30,3 % ± 6,2 % vastaajista ja 
jatkuvasti 4,8 % ± 2,9 %. Ilmeisesti vertaisverkot olivat osalle joukosta uusi tut-
tavuus, sillä 13,5 % ± 4,6 % ei osannut vastata (liite 3). 

6.3.8. Otatko tärkeistä tiedostoista varmuuskopioita? 
Neljännes vastaajista (25 % ± 5,9 %) ilmoitti, etteivät he ota lainkaan varmuus-
kopioita kotitietokoneella olevista tärkeistä tiedostoista. Suurin osa vastaajista 
(61,1 % ± 6,6 %) sanoi ottavansa varmuuskopioita silloin tällöin (tarpeen mu-
kaan) ja hieman yli kymmenesosa (12,5 % ± 4,5 %) säännöllisin väliajoin eli jat-
kuvasti (liite 3). 

6.3.9. Tietoturvariskien vakavuus 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan henkilökohtaisen riskin vakavuutta eli sitä, että 
kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi he kokevat seuraavat tapaukset: (1) kotimik-
ron saastuminen viruksista tai madoista, (2) virusten tahaton levittäminen 
eteenpäin, (3) kotimikron käyttö muihin tietorikoksiin, (4) luottamuksellisten 
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tietojen katoaminen, (5) muuttuminen, (6) leviäminen ja (7) varastaminen. Käy-
tetty asteikko oli välillä 1–5, eli ”ei lainkaan merkittävä” ja ”erittäin merkittävä” 
(liite 3). 

Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

KA EOS 1 2 3 4 5
1. Kotimikron saastuminen 4,09 3,4 3,4 8,7 13,0 22,6 49,0 ± 6,8 %
2. Virusten levittäminen 3,74 3,9 5,3 12,6 18,8 24,2 35,3 ± 6,5 %
3. Tietojen leviäminen 3,57 4,8 10,1 15,5 16,4 16,4 36,7 ± 6,6 %
4. Tietojen katoaminen 3,52 4,8 9,2 18,8 15,5 16,4 35,3 ± 6,5 %
5. Tietojen varastaminen 3,47 4,8 10,6 19,8 15,5 12,6 36,7 ± 6,6 %
6. Tietojen muuttuminen 3,46 5,3 9,7 19,8 16,9 14,0 34,3 ± 6,5 %
7. Käyttö muihin tietorikoksiin 3,11 6,8 17,0 19,4 17,0 15,5 24,3 ± 5,9 %  

Taulukko 4. Tietoturvariskien vakavuus. 

Kaikkein merkittävimmäksi tietoturvariskiksi kohosi kotimikron saastumi-
nen viruksista tai madoista (ka 4,09). Toiseksi vakavin riski oli virusten tahaton 
levittäminen eteenpäin (ka 3,74). Kotimikron käyttöä muihin tietorikoksiin ei 
koettu lainkaan niin suureksi riskiksi kuin luottamuksellisten tietojen leviämi-
nen, katoaminen, varastaminen tai muuttuminen. 

6.3.10. Yhteenveto 
Suurin osa kyselyyn osallistuneista on ilmeisesti kokeneita tietokoneen käyttä-
jiä, sillä 81 prosentilla on ollut kotitietokone käytössään vähintään viisi vuotta. 
Hieman yli puolella vastaajista (51,4 %) kotitietokone on ollut jopa 10 vuotta tai 
sitäkin enemmän. 

Tietokoneen käyttöjärjestelmällä on selvä syy-seuraus-suhde siihen, että 
kuinka helposti hakkerit ja haittaohjelmat voivat päästä tunkeutumaan konee-
seen. Tuhoisimmat verkkomadot ovat toistaiseksi hyödyntäneet etupäässä 
Windows NT-pohjaisista käyttöjärjestelmistä löydettyjä haavoittuvuuksia. 
Niinpä ainakin Windows NT, Windows 2000 ja Windows XP -käyttäjien tulisi 
huolehtia siitä, että käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset ovat ajan tasalla. 
Suurimalla osalla kyselyyn vastanneista (60,1 %) asia onkin kunnossa, sillä heil-
lä käyttöjärjestelmä huolehtii päivityksistä automaattisesti. Kerran kuukaudessa 
tai vielä harvemmin päivityksiä tarkastaa 14,9 prosenttia vastaajista, mikä on 
aika huolestuttava asia. 

Eräs kyselyyn vastannut henkilö kummasteli nykyistä tilannetta, jossa ”hait-
taohjelmia vilisee verkoissa, mutta tietoturvayhtiöt ovat siirtyneet tarjoamaan 
palvelujaan netin kautta imuroitavaksi”. Hänen mielestään ”pitäisi tehdä juuri 
päinvastoin, eli turvaohjelmat (virussuoja ja palomuuri) asennettaisiin cd-
levyltä ja päivitykset asiakaspäivityksinä jos halutaan edes jollain tavoin estää 
viruksien leviämistä”. 
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Tietokoneen ja verkkoyhteyden pitäminen päällä jatkuvasti on omiaan li-
säämään hyökkäysyritysten määrää, olipa kyseessä sitten työasema tai palvelin. 
Toisaalta tietokoneen sammuttaminen yön ajaksi ei ole riittävä suojauskeino 
hakkereita ja matoja vastaan, koska esimerkiksi Blaster-madon tarttuminen tie-
tokoneeseen voi viedä vain muutaman minuutin. Kyselyyn vastanneista valta-
osa (80,8 %) ilmoitti sammuttavansa tietokoneen aika ajoin. Toivottavasti koti-
tietokoneen sammuttamista ei perustella ainakaan tietoturvalla. 

Kotitietokoneen kytkeminen osaksi laajempaa lähiverkkoa saattaa avata 
haittaohjelmille yksinkertaisen ja nopean pääsyreitin tietokoneesta toiseen. 
Usein lähiverkon koneilta on myös pääsy palvelimiin, jotka muutoin on suojat-
tu ulkoverkon tuholaisilta palomuurin avulla. Jos mato pääsee tunkeutumaan 
lähiverkkoon esimerkiksi kannettavan tietokoneen mukana, on ulkoverkon 
hyökkäyksiltä suojaava palomuuri täysin voimaton sisäpuolelta tulevaa uhkaa 
vastaan. Kyselyyn vastanneista silloin tällöin tietokoneensa lähiverkkoon il-
moitti kytkevänsä 11,5 prosenttia vastaajista. Tästä voi tulla ongelma varsinkin 
silloin, kun kyseessä on työpaikan lähiverkko ja kotikoneen tietoturvasta ei ole 
huolehdittu asianmukaisesti. 

Tiedostojen vaihtoon tarkoitetut niin sanotut vertaisverkko-ohjelmat (P2P, 
Peer-to-Peer) ovat nykyään varsin yleisiä nopeiden verkkoyhteyksien käyttäjillä. 
Kaikki tiedostojenvaihto-ohjelmat eivät kuitenkaan ole turvallisia, vaan niissä 
voi olla piilotettuja ominaisuuksia tai aukkoja, joiden avulla vihamielinen käyt-
täjä voi päästä käsiksi kaikkiin tietokoneen kovalevyllä oleviin tiedostoihin. 
Vertaisverkoissa voidaan myös levittää haittaohjelmia joko tahallisesti tai tahat-
tomasti. Kyselyyn vastanneista 51,4 % kielsi käyttävänsä vertaisverkko-ohjelmia 
laisinkaan. Jatkuvasti niitä ilmoitti käyttävänsä 4,8 % vastaajista, mikä joissain 
tapauksissa voi olla ihan oikea tietoturvariski. 

Varmuuskopiointi kuuluu jokaisen tietokoneella työskentelevän arkirutii-
neihin, sillä muuten ei voida olla täysin varmoja tärkeiden tietojen säilymisestä. 
Jos käyttäjä ei itse ota varmuuskopioita, niin silloin siitä todennäköisesti huo-
lehtii joku muu taho, kuten esimerkiksi työpaikan tai oppilaitoksen ylläpito. 
Neljäsosa vastaajista (25 %) ilmoitti, ettei ota varmuuskopioita lainkaan. Suurin 
osa vastaajista (61,6 %) ottaa varmuuskopioita tarpeen mukaan tai silloin täl-
löin. Jatkuvasti tai säännöllisesti kopioita ottaa 12,5 % vastaajista. 

Kun kyselyyn osallistuneita pyydettiin arvioimaan henkilökohtaisen riskin 
vakavuutta ennalta annetuissa tapauksissa, niin selvästi suurimmaksi huoleksi 
nousi kotimikron saastuminen viruksista tai madoista (ka 4,09). Viimeiseksi jäi 
ehkä hieman yllättäen kotimikron käyttö muihin tietorikoksiin (ka 3,11), joka on 
usein hakkereiden tavoitteena sen jälkeen, kun kotitietokone on ensin saatu hal-
tuun esimerkiksi virus- tai matohyökkäyksen avulla. 
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6.4. Suojautuminen 
Neljännessä osassa keskityttiin kotimikron yleisimpiin suojauskeinoihin. Tieto-
turvapalveluista kysyttiin muun muassa, että mitkä asiat vaikuttavat tietotur-
vapalveluiden hankintapäätökseen, miten kotimikron tietoturva tulisi yleensä 
ottaen hoitaa ja onko tietoturvapalveluista tiedotettu riittävästi. 

Lisäksi kysyttiin käytätkö automaattista roskapostin suodatusta, onko koti-
mikro suojattu virustentorjuntaohjelmalla, milloin virustorjunta on viimeksi 
päivitetty, onko kotimikro suojattu palomuurilla ja milloin palomuurin lokitie-
dot on viimeksi tarkastettu. 

Vastaajilta kysyttiin myös henkilökohtaista mielipidettä virustorjuntaa, pa-
lomuuria ja tietoturvatiedottamista kohtaan, kuinka paljon vastaajat seuraavat 
tietoturvatiedotuksia ja mitkä ovat tietoturvan tärkeimmät tietolähteet. Lopuksi 
kysyttiin käyttäjien tyytyväisyyttä kotimikronsa sen hetkiseen tietoturvaan. 
Kuvaajat löytyvät liitteestä 4. 

6.4.1. Vaikutus tietoturvapalvelujen hankintaan 
Tällä kysymyksellä pyrittiin selvittämään, että mikäli vastaajat ylipäätänsä 
hankkivat tietoturvapalveluja, niin mitkä asiat vaikuttavat hankintapäätökseen 
eniten. Käytetty asteikko oli välillä 1–5, eli ”ei vaikuta lainkaan” ja ”vaikuttaa 
erittäin paljon” (liite 4). 

Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

KA EOS 1 2 3 4 5
1. Palvelun toimintavarmuus 4,70 5,4 1,0 0,5 1,0 20,8 71,3 ± 6,2 %
2. Palvelun hinta 4,24 5,9 1,0 3,0 17,8 23,3 49,0 ± 6,9 %
3. Nopea saatavuus 3,97 7,5 2,5 4,0 20,4 32,3 33,3 ± 6,5 %
4. Tukipalvelut/neuvonta 3,71 6,4 7,4 10,4 19,3 21,3 35,1 ± 6,6 %
5. Laaja tuotevalikoima 3,65 7,5 2,5 11,0 27,5 26,5 25,0 ± 6,2 %  

Taulukko 5. Vaikutus tietoturvapalvelujen hankintaan. 

Tämän tutkimuksen perusteella kaikkein eniten hankintapäätökseen vaikut-
tavat palvelun toimintavarmuus (ka 4,70) ja palvelun hinta (ka 4,24). Myös no-
pea saatavuus (3,97) ja tukipalvelut tai neuvonta (3,71) vaikuttavat hankinta-
päätökseen. Vastaajien mielestä laaja tuotevalikoima (3,65) ei vaikuttanut niin 
paljon kuin muut asiat. 

6.4.2. Miten kotimikron tietoturva tulisi yleensä ottaen hoitaa? 
Tässä kohdassa vastaajilta kysyttiin, että miten kotimikron tietoturva tulisi 
yleensä ottaen hoitaa. Vastausvaihtoehdot olivat (1) erikseen halutessani osta-
millani ohjelmilla tai laitteilla, (2) verkko-operaattorin lisämaksusta halutessani 
toimittamana palveluna, (3) verkko-operaattorin automaattisesti toimittamana 
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palveluna, jolloin se vaikuttaa Internet-yhteyden ostohintaan, (4) tietokonetoi-
mittajan konepakettiin sisällyttämä, jolloin se vaikuttaa koneen ostohintaan ja 
(5) en osaa sanoa (liite 4). 

Jos tämän kysymyksen kohdalla tarkastellaan peruskäyttäjien ja ”ammatti-
laisten” vastauksia, niin peruskäyttäjistä suurempi osa (33 %) on sitä mieltä, että 
palvelut tulisi hoitaa automaattisesti verkko-operaattorin kautta. Hieman alle 
viidesosa peruskäyttäjistä haluaa joko itse hankkia ohjelmat (18,9 %) tai lisä-
maksusta verkko-operaattorin toimittamana palveluna (21,7 %). Niin sanottujen 
ammattilaisten joukosta 40,6 prosenttia haluaa itse hankkia ohjelmansa tai lait-
teensa, kun taas 31,3 prosenttia haluaa tietoturvapalvelut automaattisesti verk-
ko-operaattorilta. 

Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

1. VERKKO-OPERAATTORIN automaattisesti toimittamana 
palveluna, jolloin se vaikuttaa Internet-yhteyden hintaan

31,7 % ± 6,3 %

2. ERIKSEEN HALUTESSANI ostamillani ohjelmilla tai laitteilla 29,8 % ± 6,2 %
3. VERKKO-OPERAATTORIN lisämaksusta halutessani 

toimittamana palveluna
18,3 % ± 5,3 %

4. EN OSAA SANOA 11,1 % ± 4,3 %
5. TIETOKONETOIMITTAJAN konepakettiin sisällyttämä,

jolloin se vaikuttaa koneen ostohintaan
9,1 % ± 3,9 %

 

Taulukko 6. Miten kotimikron tietoturva tulisi yleensä ottaen hoitaa. 

Joukosta erottui selvästi kaksi vaihtoehtoa: ”Verkko-operaattorin automaat-
tisesti toimittamana palveluna, jolloin se vaikuttaa Internet-yhteyden ostohin-
taan” ja ”Erikseen halutessani ostamillani ohjelmilla tai laitteilla”. 

6.4.3. Oletko saanut riittävästi tietoa tietoturvapalveluista? 
Hieman yli puolet vastaajista (53,4 % ± 6,8 %) ilmoittaa saaneensa omasta mie-
lestään riittävästi tietoa verkko-operaattorin tietoturvapalveluista. Lähes kol-
mannes vastaajista (31,3 % ± 6,3 %) on sitä mieltä, että ei ole saanut tietoa riittä-
västi ja pieni osa (4,3 % ± 2,8 %) on saanut ehkä hieman liikaakin. Hieman reilu 
kymmenesosa (11,1 % ± 4,3 %) ei osannut vastata (liite 4). 

6.4.4. Käytätkö automaattista roskapostin suodatusta? 
Suurin osa vastaajista (52,9 % ± 6,8 %) ei käytä minkäänlaista roskapostin suo-
datusta. Yleisin tapa suodattaa roskapostia on oman sähköpostiohjelman sään-
nöt (19,2 % ± 5,4 %). Pieni osa vastaajista (7,2 % ± 3,5 %) käyttää tähän tarkoi-
tukseen erillistä apuohjelmaa. Reilu kymmenesosa (11,5 % ± 4,3 %) ei osaa vas-
tata ja hieman pienempi joukko (9,1 % ± 3,9 %) tietää, että verkko-operaattori 
suodattaa heidän roskapostinsa jo postipalvelimella (liite 4). 
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6.4.5. Onko kotimikrosi suojattu virustorjuntaohjelmalla? 
Lähes kaikilla vastaajilla on käytössään virustorjuntaohjelma (92,7 % ± 3,5 %), 
joko jälkikäteen hankittuna (56,7 % ± 6,7 %), tietokoneen tai käyttöjärjestelmän 
mukana tulleena (19,2 % ± 5,4 %) tai verkko-operaattorin toimittamana palve-
luna (16,8 % ± 5,1 %).  Pienellä joukolla (4,8 %) virustorjunta ei ollut lainkaan 
käytössä, mutta heistä puolet (2,9 %) on aikeissa hankkia sellaisen (liite 4). 

6.4.6. Milloin virustorjunta on viimeksi päivitetty? 
Suurimmalla osalla vastaajista (67,5 % ± 6,4 %) virustorjuntaohjelma huolehtii 
tarpeellisista päivityksistä automaattisesti. Alle viikko sitten päivityksen tehnei-
tä oli 13,6 % ± 4,7 % vastaajista ja 4,9 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei heillä 
ole lainkaan virustorjuntaa. 

Arvoitukseksi jää, että kuinka pitkä aika edellisestä päivityksestä on todelli-
suudessa niillä käyttäjillä, jotka eivät osanneet vastata (6,8 % ± 3,4 %). Saattaa 
esimerkiksi olla niin, että virustorjuntaohjelma kyllä päivittyy automaattisesti, 
mutta kyselyyn vastannut henkilö ei tiennyt sitä jostain syystä. Tai sitten edelli-
sestä päivityskerrasta on ehtinyt jo kulua niin pitkä aika, ettei sitä enää edes 
muista. 
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Kuva 6. Virustorjuntaohjelman päivitystiheys. 

6.4.7. Suhtautuminen kotimikron virustorjuntaan 
Vastaajien suhtautumista kotimikron virustorjuntaan kysyttiin kuuden väittä-
män avulla, jotka olivat: kotimikron virustorjuntaohjelma on (1) todella tarpeel-
linen, (2) toimintavarma, (3) helppokäyttöinen, (4) sopivan hintainen, (5) ei häi-
ritse muita ohjelmia ja (6) tarpeeton, koska operaattorin virustorjunta riittää. 
Käytetty asteikko oli 1–5, eli ”täysin eri mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” (liite 4). 

Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 
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KA EOS 1 2 3 4 5
1. on todella tarpeellinen 4,74 3,4 2,5 1,0 2,5 7,8 82,8 ± 5,2 %
2. on helppokäyttöinen 4,39 7,5 2,0 1,5 10,9 22,4 55,7 ± 6,9 %
3. on toimintavarma 4,28 8,0 2,5 2,0 10,0 30,3 47,3 ± 6,9 %
4. ei häiritse muita ohjelmia 4,03 7,5 2,5 10,4 15,4 17,4 46,8 ± 6,9 %
5. on sopivan hintainen 3,98 14,0 3,0 6,0 20,5 17,0 39,5 ± 6,8 %
6. tarpeeton, koska operaat- 1,58 20,0 57,4 10,8 5,1 1,0 5,6 ± 6,9 %

torin virustorjunta riittää  

Taulukko 7. Vastaajien suhtautuminen kotimikron virustorjuntaan. 

Vastaajista 82,8 prosenttia on täysin samaa mieltä siitä, että kotimikron vi-
rustorjunta on todella tarpeellinen (ka 4,74). Väitteet helppokäyttöisyydestä, 
toimintavarmuudesta ja toisten ohjelmien häirinnästä saavat hieman eriäviä 
mielipiteitä, mutta lähestulkoon puolet vastaajista on kuitenkin täysin samaa 
mieltä väittämien kanssa. 14 prosenttia vastaajista ei osaa sanoa ovatko virus-
torjuntaohjelmat sopivan hintaisia, kun taas 39,5 prosenttia pitää hintoja täysin 
sopivina. 

Vastaajista reilusti yli puolet (57,4 % ± 6,9 %) on täysin eri mieltä väittämän 
”virustorjunta on tarpeeton, koska operaattorin virustorjunta riittää” kanssa. 
Tähän väitteeseen 20,0 % ± 5,6 % ei osaa vastata mitään. 

6.4.8. Onko kotimikrosi suojattu palomuurilla? 
Hieman yli neljä viidesosaa vastaajista (82,3 % ± 5,2 %) on suojannut kotimik-
ronsa palomuurilla. Yli puolet (51 % ± 6,8 %) on hankkinut palomuurin jälkikä-
teen ja loput käyttävät joko tietokoneen tai käyttöjärjestelmän mukana tullutta 
palomuuria (15,9 % ± 5,0 %) tai verkko-operaattorin palvelua (15,4 % ± 4,9 %). 
Pieni osa vastaajista ei käytä palomuuria lainkaan (7,2 % ± 3,5 %), mutta on ai-
keissa hankkia sellaisen (4,8 % ± 2,9 %). Kymmenesosa (10,6 % ± 4,2 %) ei osaa 
vastata (liite 4). 

6.4.9. Milloin viimeksi tarkastit palomuurin lokitiedot? 
Vastaajista 28,8 % ± 6,2 % ilmoitti tarkastaneensa palomuurin viimeisimmät 
lokitiedot alle viikko sitten. Hieman alle neljännes vastaajista (24,4 % ± 5,9 %) ei 
tarkkaile lokitietoja laisinkaan, vaikka palomuuria käyttääkin. Yllättävän suuri 
osa vastaajista (18,5 % ± 5,3 %) ei osannut sanoa tähän kysymykseen yhtikäs 
mitään (liite 4). 

6.4.10. Suhtautuminen kotimikron palomuuriin 
Vastaajien suhtautumista kotimikron palomuuriin kysyttiin kuuden väittämän 
avulla, jotka olivat: kotimikron palomuuri on (1) todella tarpeellinen, (2) toimin-
tavarma, (3) helppokäyttöinen, (4) sopivan hintainen, (5) ei häiritse muita oh-
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jelmia ja (6) tarpeeton, koska operaattorin palomuuri riittää. Käytetty asteikko 
oli 1–5, eli ”täysin eri mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” (liite 4). 

Suurin osa vastaajista (68,0 % ± 6,4 %) on täysin samaa mieltä siitä, että ko-
timikron palomuuri on todella tarpeellinen (ka 4,68). Palomuurin toimintavar-
muudesta (4,25), helppokäyttöisyydestä (4,13), hinnasta (4,01) ja toisten ohjel-
mien häiritsemisestä (3,94) sen sijaan ei olla aivan yhtä vahvasti samaa mieltä 
kuin hieman aiemmassa suhtautuminen kotimikron virustorjuntaan kysymyk-
sessä oltiin. Tämä voi hyvinkin johtua siitä, että lähes viidesosa vastaajista ei 
osannut ottaa asiaan mitään kantaa. 

Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

KA EOS 1 2 3 4 5
1. on todella tarpeellinen 4,68 12,8 0,5 2,0 3,4 13,3 68,0 ± 6,4 %
2. on toimintavarma 4,25 21,3 0,5 2,0 13,4 24,3 38,6 ± 6,7 %
3. on helppokäyttöinen 4,13 18,3 1,0 8,4 12,9 15,8 43,6 ± 6,8 %
4. on sopivan hintainen 4,01 23,9 1,5 6,5 18,4 12,9 36,8 ± 6,7 %
5. ei häiritse muita ohjelmia 3,94 21,8 3,5 8,9 14,4 13,9 37,6 ± 6,7 %
6. tarpeeton, koska operaat- 1,57 30,9 47,4 12,9 3,6 1,0 4,1 ± 7,0 %

torin palomuuri riittää  

Taulukko 8. Vastaajien suhtautuminen kotimikron palomuuriin. 

Vastaajista hieman alle puolet (47,4 % ± 7,0 %) on täysin eri mieltä väittämän 
”palomuuri on tarpeeton, koska operaattorin palomuuri riittää” kanssa. Hyvin 
suuri osa vastaajista (30,9 % ± 6,5 %) ei osannut vastata tähän väittämään ollen-
kaan. 

6.4.11. Seuraatko aktiivisesti tietoturvatiedotuksia? 
Tässä kysymyksessä kysyttiin, että seuraatko aktiivisesti Viestintäviraston 
CERT-organisaation (tai jonkun vastaavan) julkaisemia tietoturvatiedotuksia. 
Vastausvaihtoehdot olivat (1) kyllä, olen postituslistalla, (2) kyllä, olen postitus-
listalla ja luen web-sivuja, (3) kyllä, luen web-sivuja ja (4) en seuraa (liite 4). 

Suurin osa vastaajista (76,9 % ± 5,7 %) ei seuraa tietoturvatiedotuksia lain-
kaan tai ei ainakaan aktiivisesti. Loput joko lukevat web-sivuja (16,8 % ± 5,1 %), 
lukevat web-sivuja ja ovat postituslistalla (3,8 % ± 2,6 %) tai ovat pelkästään 
postituslistalla (2,4 % ± 2,1 %). 

6.4.12. Tärkeimmät tietoturvan tietolähteet 
Tämän kysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, että mitkä ovat vastaajien 
tärkeimpiä tietoturvan tietolähteitä. Valmiiksi annetut vastausvaihtoehdot oli-
vat (1) verkko-operaattorin tiedotus, (2) työpaikka tai oppilaitos, (3) tv- ja ra-
diouutiset, (4) tv-ohjelmat ja – sarjat, (5) sanoma- ja aikakausilehdet, (6) tieto-
turvasivustot webissä, (7) uutisryhmät ja foorumit, (8) sähköpostilistat ja (9) 
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lähipiiri eli lapset, ystävät jne. Asteikko oli 1–5, eli ”ei lainkaan tärkeä” ja ”erit-
täin tärkeä” (liite 4). 

Kaikkein tärkeimmiksi tietoturvan tietolähteiksi osoittautuivat verkko-
operaattorin tiedotus (ka 3,78) ja tietoturvasivustot webissä (ka 3,15). Tiukasti 
tietoturvasivustojen perässä tulivat lähipiiri (ka 3,09), tv- ja radiouutiset (ka 
3,06), työpaikka tai oppilaitos (ka 3,05) sekä sanoma- ja aikakausilehdet (ka 
3,03). Loppupäähän eli asteikon toiselle puolelle sijoittuivat uutisryhmät ja foo-
rumit (ka 2,54), sähköpostilistat (ka 2,47) ja ehkä hieman yllättäen tv-ohjelmat ja 
-sarjat (ka 2,07). 

Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

KA EOS 1 2 3 4 5
1. Verkko-operaattori 3,78 7,8 5,9 7,3 22,4 22,0 34,6 ± 6,5 %
2. Tietoturvasivustot webissä 3,15 9,5 13,4 14,4 23,4 23,9 15,4 ± 5,9 %
3. Lähipiiri 3,09 7,9 12,4 17,8 26,7 19,8 15,3 ± 6,1 %
4. TV- ja radiouutiset 3,06 6,4 10,9 16,8 31,2 25,2 9,4 ± 6,4 %
5. Työpaikka tai oppilaitos 3,05 11,1 18,6 11,6 23,6 17,1 18,1 ± 5,9 %
6. Sanoma- ja aikakausilehdet 3,03 7,0 13,0 17,5 28,5 21,5 12,5 ± 6,3 %
7. Uutisryhmät ja foorumit 2,54 9,0 27,6 17,6 22,6 15,1 8,0 ± 6,2 %
8. Sähköpostilistat 2,47 9,9 25,2 21,8 25,7 10,4 6,9 ± 6,0 %
9. TV-ohjelmat ja -sarjat 2,07 8,5 37,3 23,4 20,9 7,0 3,0 ± 6,7 %  

Taulukko 9. Tärkeimmät tietoturvan tietolähteet. 

6.4.13. Suhtautuminen tietoturvatiedotukseen 
Vastaajien suhtautumista tietoturvatiedotuksiin selvitettiin viiden väittämän 
avulla, jotka olivat: mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen ja ajan tasalla 
pysyminen (1) ei oikeastaan kuulu minulle, (2) vie liikaa kallista aikaani, (3) on 
liian hankalaa, (4) ei kiinnosta ja (5) kuuluu operaattorille, joka tiedottaa tar-
peen mukaan. Asteikko oli 1–5, eli ”täysin eri mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” 
(liite 4). 

Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

KA EOS 1 2 3 4 5
1. kuuluu operaattorille 3,58 10,9 11,4 9,0 15,9 21,9 30,8 ± 6,4 %
2. on liian hankalaa 2,87 13,2 16,8 19,8 20,8 17,3 12,2 ± 5,7 %
3. ei oikeastaan kuulu minulle 2,66 13,5 23,0 18,0 24,5 7,5 13,5 ± 6,0 %
4. vie liikaa kallista aikaani 2,59 13,6 22,7 22,2 21,2 8,1 12,1 ± 5,8 %
5. ei kiinnosta 2,38 10,6 29,3 20,7 23,7 7,1 8,6 ± 6,3 %  

Taulukko 10. Vastaajien suhtautuminen tietoturvatiedotuksiin. 

Suhtautuminen tietoturvatiedotuksiin oli kaikkea muuta kuin yksimielistä. 
Mielipiteet hajaantuivat ympäri asteikkoa ja kukin väittämä sai osakseen myös 
vähintään 10 prosenttia ”en osaa sanoa” vastauksia. Eräs väite kuitenkin erottui 
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joukosta, eli ”mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen ja ajan tasalla py-
syminen kuuluu operaattorille, joka tiedottaa tarpeen mukaan” (ka 3,58). Vas-
taajista yhteensä hieman yli puolet (52,7 %) oli joko täysin samaa mieltä tai mel-
ko samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa. 

Toiseksi tuli väite ”tietoturvatiedotusten seuraaminen ja ajan tasalla pysy-
minen on liian hankalaa” (ka 2,87), kolmanneksi ”ei oikeastaan kuulu minulle” 
(ka 2,66), neljänneksi ”vie liikaa kallista aikaani” (2,59) ja viimeiseksi ”ei kiin-
nosta” (2,38). 

6.4.14. Tyytyväisyys kotimikron tietoturvaan 
Vastaajilta kysyttiin neljän väittämän avulla, että kuinka tyytyväisiä he ovat 
kotimikronsa sen hetkiseen tietoturvaan. Valmiiksi annetut väittämät olivat: 
olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroni (1) virustorjuntaan, (2) roska-
postiestoon, (3) palomuuriin ja (4) tietoturvatiedottamiseen. Asteikko oli 1–5, eli 
”täysin eri mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” (liite 4). 

Vastaukset jakaantuivat seuraavasti: 

KA EOS 1 2 3 4 5
1. Virustorjunta 4,32 3,9 1,5 3,9 9,2 29,1 52,4 ± 6,8 %
2. Palomuuri 4,21 12,3 3,4 2,0 11,8 26,0 44,6 ± 6,8 %
3. Tietoturvatiedotus 3,49 13,1 4,9 12,6 29,1 16,0 24,3 ± 6,2 %
4. Roskapostisuodatus 3,32 21,5 12,7 8,8 20,5 13,7 22,9 ± 5,8 %  

Taulukko 11. Vastaajien tyytyväisyys kotimikron tietoturvaan. 

Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin virustorjuntaan (ka 4,32), jonka jälkeen tuli-
vat palomuuri (ka 4,21) ja tietoturvatiedottaminen (ka 3,49). Viimeiseksi jäi ros-
kapostiesto (ka 3,32) mikä voi johtua siitä, että tämän väittämän kohdalla 21,5 
prosenttia ei osannut vastata. 

6.4.15. Yhteenveto 
Tietoturvapalvelujen hankintapäätökseen vaikuttivat kaikkein eniten palvelun 
toimintavarmuus ja palvelun hinta. Nopealla saatavuudella oli enemmän vai-
kutusta kuin tukipalveluilla, kun taas laaja tuotevalikoima ei niinkään vaikut-
tanut hankintapäätökseen. 

Tutkimuksen perusteella verkko-operaattorin kannattaisi toimittaa kotimik-
ron tietoturvapalvelut automaattisena palveluna, jolloin se vaikuttaa Internet-
yhteyden hintaan. ”Ammattilaisille” pitäisi kuitenkin antaa mahdollisuus huo-
lehtia itse tietoturvastaan erikseen ostamillaan ohjelmilla ja laitteilla. 

Kolmasosa vastaajista (31,3 %) ilmoitti saaneensa riittämättömästi tietoa tie-
toturvapalveluista, joten parantamisen varaa olisi ainakin sen suhteen. Tietä-
mättömien joukkoon voitaneen laskea myös ne 11,1 prosenttia, jotka eivät osan-
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neet vastata kysymykseen. 57,7 prosenttia vastaajista oli saanut omasta mieles-
tään riittävästi tietoa tai hieman liikaakin. 

Yllättävä havainto oli se, että yli puolella vastaajista (52,9 %) ei ollut min-
käänlaista roskapostin suodatusta. Nykyään kun roskapostin määrän arvioi-
daan olevan jo kaksi kolmasosaa kaikesta sähköpostiliikenteestä, niin voi vain 
ihmetellä kuinka ihmiset tulevat toimeen sähköpostinsa kanssa. 

Vaikuttaisi siltä, että tähän tutkimukseen osallistuneiden virustorjunta on 
hoidettu hyvin, sillä lähes kaikilla vastaajilla (92,7 %) oli käytössään virustorjun-
taohjelma. Pelkkä virustorjuntaohjelman asentaminen ei kuitenkaan riitä, vaan 
ohjelmaa pitää myös päivittää säännöllisesti. Virustorjuntaohjelman tai sen vi-
ruskuvaustietokannan päivittäminen tapahtuu joko automaattisella toiminnolla 
tai omatoimisesti. Valtaosalla vastaajista (67,5 %) virustorjuntaohjelma huolehtii 
päivityksistä automaattisesti. 

Suhtautuminen virustorjuntaa kohtaan oli erittäin positiivista, sillä suurim-
man osan mielestä (82,8 %) virustorjuntaohjelma on todella tarpeellinen. Reilus-
ti yli puolet vastaajista (57,4 %) oli täysin eri mieltä siitä, että pelkkä verkko-
operaattorin virustorjunta olisi riittävä. 20 prosenttia vastaajista ei ottanut asi-
aan mitään kantaa. Erään kyselyyn vastanneen henkilön mielestä ”viruksentor-
junnan pitäisi olla pakollista kaikille, mieluummin automaattisesti”. 

Virustorjunnan lisäksi on yleensä suositeltu henkilökohtaisen palomuurin 
asentamista. Tämän tutkimuksen perusteella palomuuri ei ollut aivan yhtä laa-
jassa käytössä kuin virustorjuntaohjelma, mutta silti 82,3 % vastaajista oli suo-
jannut kotitietokoneensa palomuurilla. Suurin osa vastaajista (28,8 %) ilmoitti 
tarkastaneensa palomuurin lokitiedot vähintään viikko sitten. Palomuurin loki-
tietoja seuraamalla voidaan havaita muun muassa murtoyrityksiä. 

Myöskään suhtautuminen palomuuriin ei ollut yhtä positiivista kuin suh-
tautuminen virustorjuntaan, sillä vain 68 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, 
että palomuuri on todella tarpeellinen. Virustorjuntaan verrattuna pienempi osa 
vastaajista (47,4 %) oli täysin eri mieltä siitä, että pelkkä verkko-operaattorin 
palomuuri riittää. 30,9 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa mitään. 

Viestintäviraston alaisen CERT-organisaation tai jonkun vastaavan julkai-
semia tietoturvatiedotuksia ilmoitti seuraavansa 23 % vastaajista. Tärkeimmiksi 
tietoturvan tietolähteiksi osoittautuivat verkko-operaattorin tiedotus ja tietotur-
vasivustot webissä. Asteikon negatiiviselle puolelle jäivät uutisryhmät ja foo-
rumit, sähköpostilistat sekä tv-ohjelmat ja -sarjat. Tulos oli yllättävä varsinkin 
sähköpostilistojen osalta, sillä esimerkiksi Viestintäviraston julkaisemien tieto-
turvatiedotusten seuraaminen onnistuu helposti CERT-FI postituslistalle liitty-
mällä. Muita tietoturva-aiheisia postituslistoja ovat muun muassa kansainväli-
sen CERT-organisaation lista, sekä SANS Instituten, F-Securen ja Microsoftin 



 39 

postituslistat. Muiden paitsi CERT-FI:n tietoturvatiedotukset ovat yleensä eng-
lanniksi, joten joillekin kielikynnys voi muodostua ongelmaksi. Tietoturva-alan 
sanasto saattaa myös olla ajoittain niin vaikeaselkoista, että peruskäyttäjä ei 
ymmärrä tiedotteista sen hölkäsen pöläystä vaikka ne olisivat suomeksikin. 

Suhtautuminen tietoturvatiedotuksia kohtaan vaikutti hyvin ristiriitaiselta. 
Vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä ainoastaan väittämästä, jonka mukaan 
tietoturvatiedotusten seuraaminen ja ajan tasalla pysyminen kuuluu verkko-
operaattorille. Kaikkien muiden väittämien kohdalla oltiin joko täysin eri mieltä 
tai ainakin jonkin verran eri mieltä, sillä vastaukset asettuivat 1–3 välille. Tästä 
voidaan tehdä se johtopäätös, että vastaajien mielestä tietoturvatiedotusten seu-
raaminen ei ole liian hankalaa, se ei vie liikaa aikaa, asia todellakin kuuluu ko-
tikäyttäjille ja tietoturvatiedotusten seuraaminen kiinnostaa ihmisiä. 

Vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä kotitietokoneensa sen hetkisiin tietotur-
vapalveluihin ainoastaan virustorjunnan ja palomuurin osalta. Tietoturvatiedot-
tamiseen oltiin hieman tyytyväisempiä kuin roskapostiestoon. 22 % vastaajista 
oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämän ”olen tällä hetkellä täysin tyyty-
väinen kotimikroni roskapostiestoon” kanssa. Tulokset voidaan tulkita siten, 
että tietoturvatiedottamisessa ja varsinkin roskapostin suodattamisessa olisi 
parantamisen varaa. 

Eräs kyselyyn vastannut henkilö tiedusteli, että onko operaattorilta mahdol-
lista saada luotettavaa ja päivittyvää ponnahdus-ikkunoiden pysäytysohjelmaa. 
Kysymys liittyy tietoturvaan siinä mielessä, että hyvin usein mainosikkunoiden 
kautta käyttäjän koneeseen yritetään ujuttaa mitä erilaisimpia vakoiluohjelmia. 
Verkko-operaattoreiden kannattaisikin ehkä antaa asiakkailleen yleisiä suosi-
tuksia luotettavien selain- ja apuohjelmien käytöstä. 

6.5. Haittaohjelmat ja hakkerit 
Viidennessä ja viimeisessä osassa kysyttiin oletko havainnut kotimikrollasi hait-
taohjelmia, ovatko haittaohjelmat aiheuttaneet ylimääräistä vaivaa, oletko aut-
tanut toisia kotikäyttäjiä tietoturva-asioissa, oletko havainnut henkilö- tai yh-
teystietojesi väärinkäyttöä verkossa ja oletko havainnut epätavallista liikennettä 
palomuurissasi. Kuvaajat löytyvät liitteestä 5. 

6.5.1. Oletko havainnut kotimikrollasi haittaohjelmia? 
Lähes kolme viidesosaa (59,1 % ± 6,7 %) vastaajista ilmoitti havainneensa koti-
mikrollaan haittaohjelmia, kuten matoja, viruksia tai troijalaisia viimeisen 12 
kuukauden aikana. Ilmeisesti kielteisesti vastanneet (35,6 % ± 6,5 %) olivat joko 
välttyneet haittaohjelmilta kokonaan tai eivät vain olleet huomanneet koko asi-
aa.  Vähemmistö (5,3 % ± 3,0 %) ei osannut vastata kysymykseen (liite 5). 
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6.5.2. Ovat haittaohjelmat aiheuttaneet ylimääräistä vaivaa? 
Suurimmalla osalla vastaajista (62,0 % ± 6,6 %) tuntui olevan asiat kunnossa, 
sillä he olivat välttyneet haittaohjelmien aiheuttamilta ongelmilta, kuten tietojen 
katoamiselta tai vääriin käsiin joutumiselta viimeisen 12 kuukauden aikana. 
Noin kolmannes (29,8 % ± 6,2 %) ilmoitti kärsineensä haittaohjelmien aiheutta-
mista ongelmista jossain muodossa. Hieman vajaa kymmenesosa vastaajista 
(8,2 % ± 3,7 %) ei osannut vastata kysymykseen (liite 5). 

Ongelmiin joutuneita oli kaiken kaikkiaan 62 kpl ja näistä 60 prosenttia oli 
tavallisia tietokoneen käyttäjiä ja 38,3 prosenttia ”ammattilaisia”. Naisia heistä 
oli 45,2 prosenttia ja miehiä 54,8 prosenttia. Kun tarkastellaan vastaajien ikäja-
kaumaa, niin ongelmia kohdanneita oli kaikkein eniten 45–49 vuotiaiden ryh-
mässä ja toiseksi eniten 30–34 -vuotiaissa. 
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Kuva 7. Ovatko haittaohjelmat aiheuttaneet ylimääräistä vaivaa 12kk aikana? 

6.5.3. Oletko auttanut toisia kotikäyttäjiä tietoturva-asioissa? 
Viimeisen 6 kuukauden aikana noin puolet vastaajista (50,5 ± 6,8 %) oli vältty-
nyt toisten kotikäyttäjien auttamiselta tietoturva-asioissa, kuten päivityksissä ja 
virustorjuntaohjelman tai palomuurin valinnassa. Muutaman kerran toisia ker-
toi auttaneensa 28,4 % ± 6,1 % vastaajista ja noin 5-10 kertaa 11,1 % ± 4,3 %. Yli 
10 kertaa tietoturva-apua oli antanut 10,1 % ± 4,1 % vastaajista (liite 5).  

6.5.4. Henkilö- tai yhteystietojen väärinkäyttö 
Vastaajista 8,2 % ± 3,7 % ilmoitti havainneensa henkilö- tai yhteystietojensa vää-
rinkäytöksiä verkossa, kun taas suurin osa (84,1 % ± 5,0 %) ei ollut havainnut 
yhtikäs mitään. 7,7 % ± 3,6 % ei osannut vastata kysymykseen (liite 5). 
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6.5.5. Oletko havainnut epätavallista liikennettä palomuurissa? 
Vastaajista 40,8 % ± 6,7 % kertoi havainneensa murtoyrityksistä johtuvaa tai 
muutoin epätavallista liikennettä palomuurissaan kuluneen 3 kuukauden aika-
na. Näistä viidesosa (21,6 % ± 5,6 %) oli asiasta täysin varma, kun taas hieman 
vajaa viidennes (19,2 % ± 5,4 %) ainakin epäili niin tapahtuneen. Kielteisesti ky-
symykseen vastasi 37,5 % ± 6,6 % vastaajista (liite 5). 

6.5.6. Yhteenveto 
Suurin osa vastaajista (59,1 %) ilmoitti havainneensa haittaohjelmia viimeisen 
vuoden aikana ja kolmannekselle vastaajista (29,8 %) haittaohjelmista oli aiheu-
tunut ylimääräistä vaivaa tai muita ongelmia. Ongelmiin törmänneistä suu-
rempi osa oli miespuolisia (54,8 %) kuin naispuolisia (45,2 %). Peruskäyttäjiä 
heistä oli 60 prosenttia ja jossain määrin ”ammattilaisia” 38,3 prosenttia. 

Eräs kyselyyn vastannut henkilö kommentoi kyselyn päätteeksi, että ”vi-
rukset ja madot ovat todellinen riesa, ja ne hukkaavat aivan uskomattomasti 
työaikaa. Niiden levittämiselle tulisi olla kansainvälisesti järeät aseet ja tiukka 
lainsäädäntö”. Käyttäjä oli omien sanojensa mukaan jopa harkinnut verkkoyh-
teyden lopettamista kotitietokoneella jatkuvien riesojen vuoksi. Perusteluna oli, 
että ”välineestä tulee käyttökelvoton, jos verkot syytävät viruksia ja roskapostia 
ja yksittäinen käyttäjä jätetään rämpimään tässä virusten ja matojen suossa”. 

Viimeisen 6 kuukauden aikana puolet vastaajista oli avustanut vähintäänkin 
pari kertaa toisia kotikäyttäjiä tietoturvaan liittyvissä asioissa. Yli 10 kertaa 
apua oli antanut 10,1 prosenttia vastaajista. Kotikäyttäjien tukipalvelulle on tar-
vetta, sillä eräskin kyselyyn vastannut henkilö kommentoi, että ”se virustorjun-
ta, joka koneellemme on asennettu, on täysin erään IT-alalla toimivan ystä-
vämme ansiosta. Toisin sanoen hän ystävällisesti toimii mikrotukihenkilönäm-
me ja muun muassa huolehtii päivityksistä ja auttaa mahdollisissa ongelmissa. 
Operaattorilta emme ole saaneet apua. Esimerkiksi viime elokuussa jonotin pu-
helimessa yli tunnin operaattorin käyttäjätukeen.” 

Jonkin asteista henkilö- tai yhteystietojensa väärinkäyttöä verkossa ilmoitti 
havainneensa 8,2 prosenttia vastaajista. Sen syvällisempiä johtopäätöksiä vää-
rinkäytöksistä ei voida tehdä ainakaan tämän aineiston perusteella. 

Murtoyrityksistä johtuvaa tai muutoin epätavallista liikennettä palomuuris-
saan viimeisen 3 kuukauden aikana ilmoitti havainneensa 40,8 prosenttia vas-
taajista. Havainnostaan täysin varmoja oli 21,6 prosenttia vastaajista. Koneiden 
koputtelu ja porttiskannaukset ovat yleensä merkki epäilyttävästä toiminnasta. 
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tässä tutkielmassa olen käsitellyt laajakaistayhteydellä Internetiin kytkettyjen 
kotitietokoneiden tietoturvaa, sekä selvittänyt kotikäyttäjien tietoturvaosaamis-
ta ja -asenteita. Tietoturvariskien ohella olen käynyt läpi yleisimpiä suojautu-
miskeinoja, joilla voidaan välttyä haittaohjelmilta ja hakkereilta. Tietääkseni 
vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty, tai ei ainakaan Suomessa. 

Aiemmat tietoturvatutkimukset keskittyvät lähinnä yritysten ja suurten or-
ganisaatioiden tietoturvaan, eikä niissä oteta riittävästi huomioon kotikäyttäjiä. 
Koska työpaikka ja koti ovat ympäristöinä hyvin erilaisia, niin niiden tutkimus-
tuloksia ei voida suoraan soveltaa kotikoneisiin tai -käyttäjiin. Kodeissa esimer-
kiksi harvemmin on mitään yrityksen mikrotukeen verrattavaa tahoa, jonka 
päätoimisena tehtävänä olisi kotitietokoneen suojauksista ja tietoturvapäivityk-
sistä huolehtiminen, saatikka tietoturvaan ja -verkkoihin erikoistunutta alan 
ammattilaista. Kaupallisten tietoturvatuotteiden ja -palvelujen lisäksi yksityis-
käyttäjien on mahdollista käyttää ilmaisvaihtoehtoja, jotka yrityskäytössä eivät 
tulisi kyseeseen mm. ohjelmistojen lisenssiehtojen takia. 

Tekemääni tietoturvakyselyyn tuli vastauksia kaikkiaan 208. Tyypillinen 
vastaaja oli 25–49 -vuotias mies, joka on koulutukseltaan yliopiston tai muun 
korkeakoulun käynyt ja ammatiltaan ylempi toimihenkilö. Ennen laajakaistayh-
teyteen siirtymistä käyttäjillä oli ollut verkkoyhteytenään useimmiten modee-
miyhteys yli kolmen vuoden ajan. Eniten käyttäjät arvostivat verkkoyhteyden 
toimintavarmuutta ja tärkeimmiksi verkkopalveluiksi osoittautuivat verkko-
pankki, tiedonhaku ja sähköposti tai muu viestintä. 

Tyypillisellä vastaajalla kotitietokone oli ollut käytössä jo yli 10 vuotta ja 
useimmiten tietokoneessa oli Windows NT -pohjainen käyttöjärjestelmä, kuten 
Windows NT, 2000 tai XP. Profiloitunut käyttäjä ei pidä kotitietokonettaan aina 
päällä, eikä kotitietokone ole kytkettynä mihinkään isompaan lähiverkkoon. 

Tutkimuksen mukaan yleisimpänä huolenaiheena oli kotimikron saastumi-
nen viruksista tai madoista. Suurimmalla osalla vastaajista käyttöjärjestelmän 
tietoturvapäivitykset, virustorjunta ja palomuuri oli hoidettu hyvin. Kuitenkaan 
kaikilla vastaajilla ei esimerkiksi ollut käytössään edes palomuuria. 

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että kotitietokoneen tietoturva tulisi 
yleensä ottaen hoitaa joko verkko-operaattorin automaattisesti toimittamana 
palveluna, jolloin se vaikuttaa Internet-yhteyden hintaan tai sitten käyttäjän 
erikseen ostamilla ohjelmilla tai laitteilla. 

Hieman yli puolet vastaajista oli saanut omasta mielestään riittävästi tietoa 
verkko-operaattorin tarjoamista tietoturvapalveluista. Vastaajat olivat enim-
mäkseen täysin samaa mieltä siitä, että kotitietokoneen virustorjunta ja palo-
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muuri ovat todella tarpeellisia. Pelkästään verkko-operaattorin virustorjuntaa ja 
palomuuria ei koettu riittäväksi. 

Tärkeimmäksi tietoturvan tietolähteeksi paljastui verkko-operaattorin tiedo-
tus. Vastaajat olivat myös vahvasti sitä mieltä, että tietoturvatiedotusten seu-
raaminen ja ajan tasalla pysyminen kuuluvat operaattorille, joka tiedottaa asi-
oista tarpeen mukaan. Käyttäjät olivat yleensä ottaen tyytyväisiä kotitietoko-
neensa tietoturvaan virustorjunnan ja palomuurin osalta, mutta eivät niinkään 
tietoturvatiedottamiseen ja roskapostin suodattamiseen. 

Tyypillinen vastaaja oli välttynyt haittaohjelmien aiheuttamilta ongelmilta 
viimeisen vuoden aikana. Tasan puolet vastaajista oli auttanut toisia kotikäyttä-
jiä tietoturva-asioissa kuluneen puolen vuoden aikana. Pieni osa vastaajista oli 
havainnut henkilö- tai yhteystietojensa väärinkäyttöä verkossa ja kaksi viides-
osaa oli havainnut murtoyrityksistä johtuvaa tai muutoin epätavallista liiken-
nettä palomuurissaan kuluneen kolmen kuukauden aikana. 

Luvussa neljä asettamani tutkimusongelmat kuuluivat (1) vastaavatko koti-
tietokoneiden suojaukset tietoturvaoppaiden niille asettamia vaatimuksia, sekä 
lisäksi (2) jos kotitietokoneiden suojauksissa on puutteita, niin mitä ne ovat ja 
mistä ne voisivat johtua. Pyrin vastaamaan kysymyksiin seuraavassa kohdassa. 

7.1. Ongelman ratkaisu 
Yli miljoonaan suomalaiseen kotiin jaettu Joka kodin tietoturvaopas lienee Suomen 
mittakaavassa laajimmalle levinnyt tietoturvajulkaisu. Oppaan sähköinen ver-
sio löytyy Kansallisten tietoturvatalkoiden verkkosivuilta osoitteesta 
www.tietoturvaopas.fi. Tietotekniikkakäyttäjien tietoturvatyön perusohjeeksi 
tarkoitettu Käyttäjän tietoturvaohje löytyy Valtiovarainministeriön verkkosivuilta 
osoitteesta www.vm.fi/vm/liston/page.lsp?r=51027&l=fi&menu=3246. Ohjeita 
tietoturvan parantamiseksi voi lukea myös Tietoyhteiskunnan kehittämiskes-
kuksen verkkosivuilta osoitteessa www.tieke.fi/tietoturvaopas/ sekä valta-
kunnallisen Tietoturva ry:n verkkosivuilta osoitteessa www.tietoturva.fi. 

Joka kodin tietoturvaoppaassa on mainittu kolme askelta tietoturvaan, joista 
huolehtimalla voidaan varmistua oman tietokoneen riittävästä tietoturvatasos-
ta. Nämä kolme askelta ovat siis ne vähimmäisvaatimukset, mitä verkon häi-
riöiltä ja haitoilta suojautumiseen nykypäivänä vaaditaan. 

Ensimmäinen askel on käyttöjärjestelmän ajan tasalle saattaminen, eli käyt-
töjärjestelmään asennetaan uusimmat korjaukset ja päivitykset sitä mukaa, kun 
käyttöjärjestelmän valmistaja niitä julkaisee. Toinen askel on virustorjuntaoh-
jelmiston hankkiminen ja asentaminen sekä ohjelmiston pitäminen ajan tasalla. 
Kolmas askel on palomuurin käyttöönottaminen, joka tarkoittaa palomuurioh-
jelman asentamista ja päivittämistä tarpeen mukaan. 
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Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että ensimmäinen askel, eli 
käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset, on hoidettu kotitietokoneissa tyydyt-
tävästi: Vastaajista 69,7 prosentilla käyttöjärjestelmä huolehtii uusista tietotur-
vapäivityksistä automaattisesti, tai käyttäjä tarkastaa ne itse vähintään viikon 
välein. Noin 2-3 viikon välein tai kerran kuukaudessa päivitykset kertoi tarkas-
tavansa 9,1 % vastaajista. 

Toinen askel, eli virustorjunta on hoidettu kiitettävästi: Vastaajista 92,7 pro-
senttia on suojannut kotitietokoneensa virustentorjuntaohjelmalla. Tosin virus-
torjuntaohjelman päivityksissä olisi parantamisen varaa, sillä vain 67,5 prosen-
tilla ohjelma päivittyy automaattisesti. 13,6 % vastaajista oli päivittänyt virus-
torjuntaohjelman edellisen kerran alle viikko sitten. 

Kolmas askel, eli palomuurisuojaus on hoidettu hyvin: Vastaajista 82,3 pro-
sentilla kotitietokone on suojattu ohjelmisto- tai rautapalomuurilla. 15,4 pro-
senttia tästä joukosta ilmoitti, että verkko-operaattori toimittaa palomuurin pal-
veluna. 

Näihin asioihin perustuen väitän, että kotikäyttäjien tietoturva on hoidettu 
hyvin. Kiitettävää arvosanaa se ei saa, sillä parantamista olisi virustorjuntaoh-
jelman päivityksissä sekä palomuurin käytössä. Jos virustorjuntaohjelman päi-
vityksiä ei ajeta automaattisesti, niin päivitykset saattavat jäädä tekemättä juuri 
kriittisellä hetkellä. Samoin on asia myös käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitys-
ten kohdalla. 

Yleisimpiä syitä suojausten puuttumiseen ovat todennäköisesti tietämättö-
myys ja ohjelmistojen, kuten palomuurien, monimutkaisuus. Syy voi olla myös 
taloudellinen, sillä kaupalliset tietoturvaohjelmistot saattavat olla liian kalliita 
tai ohjelmistoista ei vain haluta maksaa. Verkko-operaattoria kotitietokoneiden 
ylläpitäminen tuskin kiinnostaa, sillä sen ydinliiketoimintaahan on verkkopal-
velujen tarjoaminen ja verkon toimintakyvystä huolehtiminen. Jos asiakkaan 
kotitietokone alkaa käyttäytyä vihamielisesti toisia tietokoneita kohtaan, niin 
koneen eristäminen muusta verkosta käy tarvittaessa helposti. 

CERTin arvion mukaan kotikäyttäjiin kohdistuneiden tietoturvaloukkaus-
ten määrä on kasvussa, koska kotikäyttäjillä on yleensä kaikkein huonoimmat 
valmiudet suojautumiseen. Monet käyttäjät jättävät käyttöjärjestelmänsä tieto-
turvapäivitykset ajamatta, eivät käytä ajanmukaisia virustorjuntaohjelmia, ei-
vätkä ole riittävän varovaisia liitetiedostojen kanssa. [CMU, 2001a]. 

Vaikka käytössä olisi useita eri turvatekniikkoja (vahvat salasanat, palo-
muurit, virustorjunta), niin vakavia hyökkäyksiä sattuu silti. AusCERTin mu-
kaan yleisimmiltä hyökkäyksiltä vältyttäisiin jos sovellukset, käyttöjärjestelmät 
ja virustorjuntaohjelmat pidettäisiin ajan tasalla. Useimmissa tapauksissa virus-
tartunta johtuu siitä, että virustorjuntaohjelma ei ole ollut ajan tasalla tai tuho-
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laisohjelma käyttää hyväkseen käyttöjärjestelmässä tai ohjelmassa olevaa tun-
nettua (well-known) haavoittuvuutta. Myös väärin tehdyt asetukset esimerkiksi 
palomuurissa voivat avata tunkeutujalle reitin, joka voi jäädä käyttäjältä koko-
naan huomaamatta. [AusCERT, 2002]. 

Tilanteen on arvioitu jatkossa pahenevan erityisesti yksittäisten kansalaisten 
osalta, sillä tietoturvan perusongelmana ovat riskitietoisuuden puutteet. Yksit-
täiset kansalaiset ja samat henkilöt työelämässä eivät tiedosta tietoverkkoihin ja 
-järjestelmiin liittyviä turvallisuusuhkia, jolloin toiminnassa ei aina noudateta 
turvallisia ja hyväksi havaittuja menettelytapoja. [Viestintävirasto, 2002a]. 

Internetissä on tarjolla valtavat määrät tietoa tietoverkoista ja -turvasta. Li-
säksi monissa tietokonelehdissä käsitellään tietoturvaa laajasti. Käyttäjien kan-
nalta ongelmana on löytää sellaista tarkoituksenmukaista tietoa, joka on ym-
märrettävää, ajan tasalla ja joka vastaa heidän erityistarpeitaan. Kun tietoa on 
tarpeeksi, ihmiset voivat vapaasti tehdä omia valintojaan sen tasoisesta suojas-
ta, joka heille sopii. Vaikka käyttäjät olisivatkin tietoisia turvallisuusriskeistä, 
heidät on silti saatava huomaamaan uudet uhat. [CEC, 2001]. 

Verkko-operaattoreita on arvosteltu siitä, että ne kykenisivät halutessaan 
tarjoamaan Internet-yhteyksiin ja niihin liittyviin palveluihin huomattavasti 
paremman tietoturvallisuuden kuin mitä on tarjolla. Palomuuriohjelmistoja on 
esitetty kuuluviksi Internet-yhteyden yleisiin turvallisuusominaisuuksiin. 
[Viestintävirasto, 2002a]. Palomuuriohjelmistojen lisäksi suojaus voidaan tehdä 
Internet-yhteyden tarjoajan päässä. Näin ei kuitenkaan aina tehdä, sillä operaat-
torit mieluummin jättävät kotikäyttäjien laajakaistayhteydet tarkoituksella 
mahdollisimman avoimiksi. Tämä siitä syystä, että jos verkkoportit suljettaisiin, 
niin osa verkkoa tarvitsevista ohjelmista lakkaisi toimimasta. [Hatakka, 2002]. 

7.2. Jatkotutkimus 
Mahdollisen jatkotutkimuksen tavoitteena voisi olla (1) suppeamman verkko-
kyselyn laatiminen tämän tutkimuksen pohjalta ja (2) kyselyn toistaminen joko 
Elisa Internetin tai jonkun muun suuren verkko-operaattorin laajakaista-
asiakkailla. Kyselystä saatuja tuloksia voitaisiin verrata aiempiin tutkimustu-
loksiin ja tehdä siitä joitain johtopäätöksiä. 

Olisi varsin mielenkiintoista esimerkiksi nähdä, että millainen vaikutus 
Kansallisilla tietoturvatalkoilla on ollut ihmisten asenteisiin ja suhtautumiseen 
tietoturvaa kohtaan. Olisi myös kiinnostavaa nähdä, että kuinka suuri osa käyt-
täjistä on asentanut Windows XP Service Pack 2 tietoturvapäivityksen ja pitää-
kö Microsoftin lupaus paremmasta tietoturvasta paikkansa. 
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Kotiäiti/-isä

Maanviljelijä

Ammatti (N=208)Ammatti (N=208)

%

21,2

15,9

13,9

13,5

12,0

7,7

7,7

6,7

1,4

0,0

 

Kuva 11. Ammatti 
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0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0

Ei, olen tavallinen
tietokoneen

käyttäjä.

Kyllä, ainakin
jossain määrin.

Joku muu, mikä?

Oletko ammattisi, opintojesi tai harrastustesi kautta tietotekniikan tai tietoliikenteen "ammattilainen"? (N=206)Oletko ammattisi, opintojesi tai harrastustesi kautta tietotekniikan tai tietoliikenteen "ammattilainen"? (N=206)

%

51,5

46,6

1,9

 

Kuva 12. Peruskäyttäjä vai ”ammattilainen” 
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Liite 2 

Internet-yhteys 
 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0

En osaa
sanoa

0v

0,5v

1v

1,5v

2v

2,5v

3v

yli 3v

Kuinka kauan kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? (ADSL-modeemi) (N=197)Kuinka kauan kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? (ADSL-modeemi) (N=197)

%

1,0

3,0

23,4

25,4

17,3

18,3

4,1

4,1

3,6

 

Kuva 13. ADSL-modeemi 

 

0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0

En osaa
sanoa

0v

0,5v

1v

1,5v

2v

2,5v

3v

yli 3v

Kuinka kauan kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? (Modeemi) (N=120)Kuinka kauan kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? (Modeemi) (N=120)

%

1,7

5,8

4,2

3,3

6,7

9,2

1,7

5,0

62,5

 

Kuva 14. Modeemi-yhteys 
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0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0

En osaa
sanoa

0v

0,5v

1v

1,5v

2v

2,5v

3v

yli 3v

Kuinka kauan kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? (ISDN-yhteys) (N=68)Kuinka kauan kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? (ISDN-yhteys) (N=68)

%

2,9

30,9

2,9

14,7

5,9

11,8

4,4

7,4

19,1

 

Kuva 15. ISDN-yhteys 

 

0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0

En osaa
sanoa

0v

0,5v

1v

1,5v

2v

2,5v

3v

yli 3v

Kuinka kauan kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? (Kaapelimodeemi) (N=39)Kuinka kauan kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? (Kaapelimodeemi) (N=39)

%

12,8

56,4

2,6

5,1

0,0

2,6

2,6

0,0

17,9

 

Kuva 16. Kaapelimodeemi 
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

En osaa
sanoa

0v

0,5v

1v

1,5v

2v

2,5v

3v

yli 3v

Kuinka kauan kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? (Elisa Kotiportti (HomePNA)) (N=33)Kuinka kauan kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? (Elisa Kotiportti (HomePNA)) (N=33)

%

6,1

72,7

9,1

0,0

6,1

3,0

0,0

0,0

3,0

 

Kuva 17. HomePNA 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Ei

Kyllä, maksan
itse kulut

Kyllä, työnantaja
maksaa kulut

Onko Internet-yhteys hankittu pääasiassa etätyöskentelyä varten? (N=207)Onko Internet-yhteys hankittu pääasiassa etätyöskentelyä varten? (N=207)

%

75,8

16,4

7,7

 

Kuva 18. Onko Internet-yhteys hankittu pääasiassa etätyöskentelyä varten? 
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Verkon toimintavarmuus) (N=207)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Verkon toimintavarmuus) (N=207)

0,5 1,4 0,0 1,4

11,1

85,5

 

Kuva 19. Verkon toimintavarmuus 

 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
52,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Verkon nopeus) (N=206)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Verkon nopeus) (N=206)

0,0
1,5 0,5

10,2

37,9

50,0

 

Kuva 20. Verkon nopeus 
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0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Hinta) (N=206)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Hinta) (N=206)

1,0
2,4

5,3

17,5

30,1

43,7

 

Kuva 21. Hinta 

 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Tietoturvapalvelut) (N=205)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Tietoturvapalvelut) (N=205)

2,9 3,9

7,3

14,6

23,9

47,3

 

Kuva 22. Tietoturvapalvelut 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Tukipalvelut) (N=206)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Tukipalvelut) (N=206)

3,9

6,8

18,0

26,7

24,8

19,9

 

Kuva 23. Tukipalvelut 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Verkkopankki) (N=207)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Verkkopankki) (N=207)

0,5
2,4 1,9

6,8

15,9

72,5

 

Kuva 24. Verkkopankki 
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0,0
3,0
6,0
9,0

12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0
30,0
33,0
36,0
39,0
42,0
45,0
48,0
51,0
54,0
57,0
60,0
63,0
66,0
69,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Tiedonhaku) (N=206)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Tiedonhaku) (N=206)

0,5 1,0 1,0

5,8

26,7

65,0

 

Kuva 25. Tiedonhaku 

 

0,0
3,0
6,0
9,0

12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0
30,0
33,0
36,0
39,0
42,0
45,0
48,0
51,0
54,0
57,0
60,0
63,0
66,0
69,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Sähköposti ja muu viestintä) (N=207)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Sähköposti ja muu viestintä) (N=207)

0,0 1,0 1,4

6,3

26,6

64,7

 

Kuva 26. Sähköposti ja muu viestintä 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Kunnallinen tai muu virallinen asiointi) (N=205)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Kunnallinen tai muu virallinen asiointi) (N=205)

2,9

7,8

16,6

33,2

26,8

12,7

 

Kuva 27. Kunnallinen tai muu virallinen asiointi 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Verkkokaupankäynti) (N=205)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Verkkokaupankäynti) (N=205)

0,5

22,9

26,8
25,4

18,5

5,9

 

Kuva 28. Verkkokaupankäynti 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Musiikki ja elokuvat) (N=205)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Musiikki ja elokuvat) (N=205)

1,0

25,9 26,3

21,0

17,6

8,3

 

Kuva 29. Musiikki ja elokuvat 

 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Etätyö) (N=204)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Etätyö) (N=204)

4,4

39,7

13,2 12,7 13,2

16,7

 

Kuva 30. Etätyö 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Etäopiskelu) (N=203)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Etäopiskelu) (N=203)

1,5

36,0

20,2
18,7

13,3

10,3

 

Kuva 31. Etäopiskelu 

 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
tärkeä

2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Pelit ja pelaaminen) (N=205)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Pelit ja pelaaminen) (N=205)

0,5

38,5

25,4

17,1

9,3 9,3

 

Kuva 32. Pelit ja pelaaminen 
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Liite 3 

Riskitekijät 
 

0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0

10 vuotta ja yli

5 vuotta

6 vuotta

8 vuotta

9 vuotta

1 vuotta

2 vuotta

3 vuotta

4 vuotta

7 vuotta

alle vuoden

En osaa sanoa

Kuinka kauan kotona on ollut tietokone käytössä? (N=208)Kuinka kauan kotona on ollut tietokone käytössä? (N=208)

%

51,4

9,1

6,3

5,8

4,8

3,8

3,8

3,8

3,4

3,4

2,9

1,4

 

Kuva 33. Kuinka kauan kotona on ollut tietokone käytössä? 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Microsoft Windows
NT/2000/XP

Microsoft Windows
95/98/Me

Linux

Macintosh OS X 10.x

Macintosh OS 8/9

En osaa sanoa

Joku muu, mikä?

Mikä on kotimikrosi pääasiallinen käyttöjärjestelmä? (N=208)Mikä on kotimikrosi pääasiallinen käyttöjärjestelmä? (N=208)

%

72,1

22,6

2,4

1,0

1,0

0,5

0,5

 

Kuva 34. Mikä on kotimikrosi pääasiallinen käyttöjärjestelmä? 
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

En

Kyllä

Oletko harkinnut käyttöjärjestelmän vaihtamista johonkin toiseen? (N=208)Oletko harkinnut käyttöjärjestelmän vaihtamista johonkin toiseen? (N=208)

%

77,4

22,6

 

Kuva 35. Oletko harkinnut käyttöjärjestelmän vaihtamista johonkin toiseen? 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Automaattisesti
(käyttöjärjestelmä huolehtii)

Viikon välein

En osaa sanoa

Kerran kuukaudessa

Päivittäin

Vielä harvemmin

2 - 3 viikon välein

Parin kuukauden välein

En koskaan

Kuinka usein tarkastat käyttöjärjestelmän uudet tietoturvapäivitykset? (N=208)Kuinka usein tarkastat käyttöjärjestelmän uudet tietoturvapäivitykset? (N=208)

%

60,1

9,6

6,7

5,3

4,8

4,8

3,8

2,9

1,9

 

Kuva 36. Kuinka usein tarkastat käyttöjärjestelmän uudet tietoturvapäivitykset? 
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

En

Kyllä

Pidätkö kotimikroasi ja verkkoyhteyttä aina päällä (24h/vrk)? (N=208)Pidätkö kotimikroasi ja verkkoyhteyttä aina päällä (24h/vrk)? (N=208)

%

80,8

19,2

 

Kuva 37. Pidätkö kotimikroa ja verkkoyhteyttä aina päällä? 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Ei

Kyllä, silloin tällöin

En osaa sanoa

Kyllä, jatkuvasti

Onko kotimikrosi kytketty jonkun suuremman organisaation, kuten työpaikan tai oppilaitoksen, lähiverkkoon? (N=208)Onko kotimikrosi kytketty jonkun suuremman organisaation, kuten työpaikan tai oppilaitoksen, lähiverkkoon? (N=208)

%

87,0

11,5

1,0

0,5

 

Kuva 38. Onko kotimikro kytketty laajempaan lähiverkkoon? 
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0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0

En

Kyllä, silloin tällöin

En osaa sanoa

Kyllä, jatkuvasti

Käytätkö tiedostojen lataamiseen ja jakamiseen tarkoitettuja ns. vertaisverkko (P2P) -ohjelmistoja? (N=208)Käytätkö tiedostojen lataamiseen ja jakamiseen tarkoitettuja ns. vertaisverkko (P2P) -ohjelmistoja? (N=208)

%

51,4

30,3

13,5

4,8

 

Kuva 39. P2P-ohjelmistojen käyttö 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Kyllä, silloin tällöin
(tarpeen mukaan)

En

Kyllä, jatkuvasti
(säännöllisin väliajoin)

En osaa sanoa

Otatko kotimikron tärkeistä tiedostoista varmuuskopioita kaiken varalta? (N=208)Otatko kotimikron tärkeistä tiedostoista varmuuskopioita kaiken varalta? (N=208)

%

61,1

25,0

12,5

1,4

 

Kuva 40. Varmuuskopiointi ”kaiken varalta” 
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0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
52,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
merkittävä

2 3 4 5:erittäin
merkittävä

%

Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Kotimikron saastuminen viruksista tai madoista) (N=208)Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Kotimikron saastuminen viruksista tai madoista) (N=208)

3,4 3,4

8,7

13,0

22,6

49,0

 

Kuva 41. Kotimikron saastuminen viruksista tai madoista 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
merkittävä

2 3 4 5:erittäin
merkittävä

%

Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Virusten tahaton levittäminen eteenpäin) (N=207)Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Virusten tahaton levittäminen eteenpäin) (N=207)

3,9
5,3

12,6

18,8

24,2

35,3

 

Kuva 42. Virusten levittäminen 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
merkittävä

2 3 4 5:erittäin
merkittävä

%

Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Luottamuksellisten tietojen leviäminen) (N=207)Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Luottamuksellisten tietojen leviäminen) (N=207)

4,8

10,1

15,5 16,4 16,4

36,7

 

Kuva 43. Tietojen leviäminen 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan
merkittävä

2 3 4 5:erittäin
merkittävä

%

Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Luottamuksellisten tietojen katoaminen) (N=207)Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Luottamuksellisten tietojen katoaminen) (N=207)

4,8

9,2

18,8

15,5 16,4

35,3

 

Kuva 44. Tietojen katoaminen 
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En osaa sanoa 1:ei lainkaan
merkittävä

2 3 4 5:erittäin
merkittävä

%

Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Luottamuksellisten tietojen varastaminen) (N=207)Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Luottamuksellisten tietojen varastaminen) (N=207)

4,8

10,6

19,8

15,5
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36,7

 

Kuva 45. Tietojen varastaminen 
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En osaa sanoa 1:ei lainkaan
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2 3 4 5:erittäin
merkittävä

%

Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Luottamuksellisten tietojen muuttuminen) (N=207)Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Luottamuksellisten tietojen muuttuminen) (N=207)

5,3

9,7

19,8

16,9
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34,3

 

Kuva 46. Tietojen muuttuminen 
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%

Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Kotimikron käyttö muihin tietorikoksiin) (N=206)Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Kotimikron käyttö muihin tietorikoksiin) (N=206)

6,8

17,0

19,4

17,0
15,5

24,3

 

Kuva 47. Kotimikron käyttö muihin tietorikoksiin 
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En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin paljon

%

Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin vaikuttavatko seuraavat asiat päätökseesi? (Toimintavarmuus) (N=202)Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin vaikuttavatko seuraavat asiat päätökseesi? (Toimintavarmuus) (N=202)

5,4
1,0 0,5 1,0

20,8

71,3

 

Kuva 48. Palvelun toimintavarmuus 
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En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin paljon

%

Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin vaikuttavatko seuraavat asiat päätökseesi? (Palvelun hinta) (N=202)Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin vaikuttavatko seuraavat asiat päätökseesi? (Palvelun hinta) (N=202)

5,9

1,0
3,0

17,8
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Kuva 49. Palvelun hinta 
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Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin vaikuttavatko seuraavat asiat päätökseesi? (Nopea saatavuus) (N=201)Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin vaikuttavatko seuraavat asiat päätökseesi? (Nopea saatavuus) (N=201)
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Kuva 50. Nopea saatavuus 
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En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin paljon

%

Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin vaikuttavatko seuraavat asiat päätökseesi? (Tukipalvelut/neuvonta) (N=202)Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin vaikuttavatko seuraavat asiat päätökseesi? (Tukipalvelut/neuvonta) (N=202)

6,4
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10,4
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Kuva 51. Tukipalvelut 
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Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin vaikuttavatko seuraavat asiat päätökseesi? (Laaja tuotevalikoima) (N=200)Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin vaikuttavatko seuraavat asiat päätökseesi? (Laaja tuotevalikoima) (N=200)

7,5

2,5

11,0

27,5
26,5

25,0

 

Kuva 52. Laaja tuotevalikoima 
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Liite 4 

Suojautuminen 
 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0

Verkko-operaattorin
automaattisesti

toimittamana

Erikseen halutessani
ostamillani ohjelmilla

Verkko-operaattorin
lisämaksusta

halutessani

En osaa sanoa

Tietokonetoimittajan
konepakettiin

sisällyttämänä

Miten tietoturva omaan kotimikroosi tulisi yleensä ottaen hoitaa? (N=208)Miten tietoturva omaan kotimikroosi tulisi yleensä ottaen hoitaa? (N=208)

%

31,7

29,8

18,3

11,1

9,1

 

Kuva 53. Miten tietoturva omaan kotimikroosi tulisi yleensä ottaen hoitaa? 

 

0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0

Kyllä, juuri sopivasti

En

En osaa sanoa

Kyllä, hieman liikaakin

Oletko saanut omasta mielestäsi riittävästi tietoa verkko-operaattorin tarjoamista tietoturvapalveluista? (N=208)Oletko saanut omasta mielestäsi riittävästi tietoa verkko-operaattorin tarjoamista tietoturvapalveluista? (N=208)

%

53,4

31,3

11,1

4,3

 

Kuva 54. Oletko saanut riittävästi tietoa verkko-operaattorin tietoturvapalveluista? 
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0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0

En

Kyllä, sähköpostiohjelman
omat säännöt

En osaa sanoa

Kyllä, operaattori siivoaa jo
postipalvelimella

Kyllä, käytän erillistä
apuohjelmaa

Käytätkö automaattista roskapostin suodatusta? (N=208)Käytätkö automaattista roskapostin suodatusta? (N=208)

%

52,9

19,2

11,5

9,1

7,2

 

Kuva 55. Käytätkö automaattista roskapostin suodatusta? 

 

0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0

Kyllä, hankin erikseen
jälkikäteen

Kyllä, tuli tietokoneen /
käyttöjärjestelmän mukana

Kyllä, verkko-operaattori
toimittaa sen palveluna

Ei, mutta aikeissa hankkia

En osaa sanoa

Ei, enkä aio hankkiakaan

Onko kotimikrosi suojattu virustorjuntaohjelmalla? (N=208)Onko kotimikrosi suojattu virustorjuntaohjelmalla? (N=208)

%

56,7

19,2

16,8

2,9

2,4

1,9

 

Kuva 56. Onko kotimikrosi suojattu virustorjuntaohjelmalla? 
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Automaattisesti (ohjelma
huolehtii päivittämisestä)

Alle viikko sitten

En osaa sanoa

Ei lainkaan virustorjuntaa

Yli kuukausi sitten

1 – 2 viikkoa sitten

3 – 4 viikkoa sitten

Milloin virustorjuntaohjelma tai sen virustietokanta on viimeksi päivitetty? (N=206)Milloin virustorjuntaohjelma tai sen virustietokanta on viimeksi päivitetty? (N=206)

%

67,5

13,6

6,8

4,9

3,4

1,9

1,9

 

Kuva 57. Milloin virustorjunta on viimeksi päivitetty? 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (on todella tarpeellinen) (N=204)Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (on todella tarpeellinen) (N=204)

3,4 2,5 1,0 2,5
7,8

82,8

 

Kuva 58. Virustorjunta on tarpeellinen 

 



 75 

 
 
 
 

0,0

3,0
6,0

9,0

12,0
15,0

18,0

21,0
24,0

27,0

30,0
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36,0
39,0

42,0

45,0
48,0

51,0

54,0
57,0

60,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (on helppokäyttöinen) (N=201)Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (on helppokäyttöinen) (N=201)

7,5

2,0 1,5

10,9

22,4

55,7

 

Kuva 59. Virustorjunta on helppokäyttöinen 
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En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (on toimintavarma) (N=201)Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (on toimintavarma) (N=201)

8,0

2,5 2,0

10,0

30,3

47,3

 

Kuva 60. Virustorjunta on toimintavarma 
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39,0

42,0

45,0
48,0

51,0

54,0
57,0

60,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (ei häiritse muita ohjelmia) (N=201)Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (ei häiritse muita ohjelmia) (N=201)

7,5

2,5

10,4

15,4
17,4

46,8

 

Kuva 61. Virustorjunta ei häiritse muita ohjelmia 
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En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (on sopivan hintainen) (N=200)Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (on sopivan hintainen) (N=200)

14,0

3,0
6,0

20,5
17,0

39,5

 

Kuva 62. Virustorjunta on sopivan hintainen 
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39,0

42,0

45,0
48,0

51,0

54,0
57,0

60,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (on tarpeeton, koska operaattorin virustorjunta riittää) (N=195)Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma (on tarpeeton, koska operaattorin virustorjunta riittää) (N=195)

20,0

57,4

10,8

5,1

1,0

5,6

 

Kuva 63. Virustorjunta on tarpeeton, koska operaattorin virustorjunta riittää 

 

0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0

Kyllä, hankin erikseen
jälkikäteen

Kyllä, tuli tietokoneen /
käyttöjärjestelmän mukana

Kyllä, verkko-operaattori
toimittaa sen palveluna

En osaa sanoa

Ei, mutta aikeissa hankkia

Ei, enkä aio hankkiakaan

Onko kotimikrosi suojattu palomuurilla? (N=208)Onko kotimikrosi suojattu palomuurilla? (N=208)

%

51,0

15,9

15,4

10,6

4,8

2,4

 

Kuva 64. Onko kotimikrosi suojattu palomuurilla? 
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0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0

Alle viikko sitten

En seuraa lokitietoja,
vaikka palomuuria

käytänkin

En osaa sanoa

Ei lainkaan palomuuria

Yli kuukausi sitten

1 – 2 viikkoa sitten

3 – 4 viikkoa sitten

Milloin viimeksi tarkastit palomuurin lokitiedot? (N=205)Milloin viimeksi tarkastit palomuurin lokitiedot? (N=205)

%

28,8

24,4

18,5

8,8

7,8

6,3

5,4

 

Kuva 65. Milloin viimeksi tarkastit palomuurin lokitiedot? 
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70,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron palomuuri (on todella tarpeellinen) (N=203)Mielestäni kotimikron palomuuri (on todella tarpeellinen) (N=203)

12,8

0,5 2,0 3,4

13,3

68,0

 

Kuva 66. Palomuuri on tarpeellinen 
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28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron palomuuri (on toimintavarma) (N=202)Mielestäni kotimikron palomuuri (on toimintavarma) (N=202)

21,3

0,5
2,0

13,4

24,3

38,6

 

Kuva 67. Palomuuri on toimintavarma 
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En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron palomuuri (on helppokäyttöinen) (N=202)Mielestäni kotimikron palomuuri (on helppokäyttöinen) (N=202)
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Kuva 68. Palomuuri on helppokäyttöinen 
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44,0
46,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron palomuuri (on sopivan hintainen) (N=201)Mielestäni kotimikron palomuuri (on sopivan hintainen) (N=201)

23,9
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6,5

18,4

12,9

36,8

 

Kuva 69. Palomuuri on sopivan hintainen 
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En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron palomuuri (ei häiritse muita ohjelmia) (N=202)Mielestäni kotimikron palomuuri (ei häiritse muita ohjelmia) (N=202)
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Kuva 70. Palomuuri ei häiritse muita ohjelmia 
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38,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
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En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni kotimikron palomuuri (on tarpeeton, koska operaattorin palomuuri riittää) (N=194)Mielestäni kotimikron palomuuri (on tarpeeton, koska operaattorin palomuuri riittää) (N=194)

30,9

47,4

12,9

3,6
1,0

4,1

 

Kuva 71. Palomuuri on tarpeeton, koska operaattorin palomuuri riittää 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

En

Kyllä, luen web-sivuja

Kyllä, olen postituslistalla
ja luen web-sivuja

Kyllä, olen postituslistalla

Seuraatko aktiivisesti Viestintäviraston CERT-organisaation (tai jonkun vastaavan) julkaisemia tietoturvatiedotuksia? (N=208)Seuraatko aktiivisesti Viestintäviraston CERT-organisaation (tai jonkun vastaavan) julkaisemia tietoturvatiedotuksia? (N=208)

%

76,9

16,8

3,8

2,4

 

Kuva 72. Seuraatko aktiivisesti tietoturvatiedotuksia? 
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22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Verkko-operaattorin tiedotus) (N=205)Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Verkko-operaattorin tiedotus) (N=205)

7,8
5,9

7,3

22,4 22,0

34,6

 

Kuva 73. Verkko-operaattori 
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En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Tietoturvasivustot webissä) (N=201)Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Tietoturvasivustot webissä) (N=201)

9,5

13,4
14,4

23,4 23,9

15,4

 

Kuva 74. Tietoturvasivustot webissä 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Lähipiiri (lapset, ystävät jne.)) (N=202)Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Lähipiiri (lapset, ystävät jne.)) (N=202)

7,9

12,4

17,8

26,7

19,8

15,3

 

Kuva 75. Lähipiiri 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (TV- ja radiouutiset) (N=202)Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (TV- ja radiouutiset) (N=202)

6,4

10,9

16,8

31,2

25,2

9,4

 

Kuva 76. TV- ja radiouutiset 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Työpaikka tai oppilaitos) (N=199)Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Työpaikka tai oppilaitos) (N=199)

11,1

18,6

11,6

23,6

17,1
18,1

 

Kuva 77. Työpaikka tai oppilaitos 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Sanoma- ja aikakausilehdet) (N=200)Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Sanoma- ja aikakausilehdet) (N=200)

7,0

13,0

17,5

28,5

21,5

12,5

 

Kuva 78. Sanoma- ja aikakausilehdet 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Uutisryhmät ja foorumit) (N=199)Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Uutisryhmät ja foorumit) (N=199)

9,0

27,6

17,6

22,6

15,1

8,0

 

Kuva 79. Uutisryhmät ja foorumit 

 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Sähköpostilistat) (N=202)Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Sähköpostilistat) (N=202)

9,9

25,2

21,8

25,7

10,4

6,9

 

Kuva 80. Sähköpostilistat 
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0,0

2,0
4,0

6,0

8,0
10,0

12,0

14,0
16,0

18,0

20,0
22,0

24,0
26,0

28,0

30,0
32,0

34,0

36,0
38,0

40,0

En osaa sanoa 1:ei lainkaan 2 3 4 5:erittäin tärkeä

%

Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (TV-ohjelmat ja -sarjat) (N=201)Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (TV-ohjelmat ja -sarjat) (N=201)

8,5

37,3

23,4

20,9

7,0

3,0

 

Kuva 81. TV-ohjelmat ja -sarjat 
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8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen (kuuluu operaattorille, joka tiedottaa tarpeen mukaan) (N=201)Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen (kuuluu operaattorille, joka tiedottaa tarpeen mukaan) (N=201)

10,9 11,4

9,0

15,9

21,9

30,8

 

Kuva 82. Kuuluu operaattorille 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen (on liian hankalaa) (N=197)Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen (on liian hankalaa) (N=197)

13,2

16,8

19,8
20,8

17,3

12,2

 

Kuva 83. On liian hankalaa 

 

0,0
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14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0
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32,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen (ei oikeastaan kuulu minulle) (N=200)Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen (ei oikeastaan kuulu minulle) (N=200)

13,5

23,0

18,0

24,5

7,5

13,5

 

Kuva 84. Ei oikeastaan kuulu minulle 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen (vie liikaa kallista aikaani) (N=198)Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen (vie liikaa kallista aikaani) (N=198)

13,6

22,7 22,2
21,2

8,1

12,1

 

Kuva 85. Vie liikaa kallista aikaani 

 

0,0
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8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen (ei kiinnosta) (N=198)Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen (ei kiinnosta) (N=198)

10,6

29,3

20,7

23,7

7,1
8,6

 

Kuva 86. Ei kiinnosta 
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0,0

3,0
6,0

9,0

12,0
15,0

18,0

21,0
24,0

27,0

30,0
33,0

36,0
39,0

42,0

45,0
48,0

51,0

54,0
57,0

60,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroni (virustorjuntaan) (N=206)Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroni (virustorjuntaan) (N=206)

3,9
1,5

3,9

9,2

29,1

52,4

 

Kuva 87. Virustorjuntaan 

 

0,0

3,0
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33,0

36,0
39,0

42,0

45,0
48,0

51,0

54,0
57,0

60,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroni (palomuuriin) (N=204)Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroni (palomuuriin) (N=204)

12,3

3,4 2,0

11,8

26,0

44,6

 

Kuva 88. Palomuuriin 
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0,0
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8,0

10,0
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14,0

16,0

18,0
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22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroni (tietoturvatiedottamiseen) (N=206)Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroni (tietoturvatiedottamiseen) (N=206)

13,1

4,9

12,6

29,1

16,0

24,3

 

Kuva 89. Tietoturvatiedottamiseen 

 

0,0
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24,0
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28,0

30,0
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En osaa sanoa 1:täysin eri mieltä 2 3 4 5:täysin samaa
mieltä

%

Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroni (roskapostiestoon) (N=205)Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroni (roskapostiestoon) (N=205)

21,5

12,7

8,8

20,5

13,7

22,9

 

Kuva 90. Roskapostiestoon 
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Liite 5 

Haittaohjelmat ja hakkerit 
 

0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0

Kyllä

En

En osaa sanoa

Oletko havainnut kotimikrollasi haittaohjelmia (kuten matoja, viruksia tai troijalaisia) viimeisen 12kk aikana? (N=208)Oletko havainnut kotimikrollasi haittaohjelmia (kuten matoja, viruksia tai troijalaisia) viimeisen 12kk aikana? (N=208)

%

59,1

35,6

5,3

 

Kuva 91. Oletko havainnut haittaohjelmia 12kk aikana? 

 

0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0

Ei

Kyllä

En osaa sanoa

Ovatko haittaohjelmat aiheuttaneet sinulle ylimääräistä vaivaa viimeisen 12kk aikana? (N=208)Ovatko haittaohjelmat aiheuttaneet sinulle ylimääräistä vaivaa viimeisen 12kk aikana? (N=208)

%

62,0

29,8

8,2

 

Kuva 92. Ovatko haittaohjelmat aiheuttaneet ylimääräistä vaivaa 12kk aikana? 
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0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0

En

Kyllä, pari kertaa

Kyllä, noin 5 - 10
kertaa

Kyllä, ainakin yli 10
kertaa

Oletko auttanut toisia kotimikron käyttäjiä tietoturva-asioissa viimeisen 6kk aikana? (N=208)Oletko auttanut toisia kotimikron käyttäjiä tietoturva-asioissa viimeisen 6kk aikana? (N=208)

%

50,5

28,4

11,1

10,1

 

Kuva 93. Oletko auttanut toisia kotimikron käyttäjiä 6kk aikana? 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

En

Kyllä

En osaa sanoa

Oletko havainnut henkilö- tai yhteystietojesi väärinkäyttöä verkossa? (N=208)Oletko havainnut henkilö- tai yhteystietojesi väärinkäyttöä verkossa? (N=208)

%

84,1

8,2

7,7

 

Kuva 94. Oletko havainnut henkilö- tai yhteystietojesi väärinkäyttöä verkossa? 
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0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0

En

Kyllä, olen täysin
varma asiasta

Kyllä, tai ainakin
epäilen niin

En osaa sanoa

En, ei palomuuria

Oletko havainnut murtoyrityksistä johtuvaa tai muutoin epätavallista liikennettä palomuurissasi kuluneen 3 kk aikana? (N=208)Oletko havainnut murtoyrityksistä johtuvaa tai muutoin epätavallista liikennettä palomuurissasi kuluneen 3 kk aikana? (N=208)

%

37,5

21,6

19,2

15,9

5,8

 

Kuva 95. Oletko havainnut epätavallista liikennettä palomuurissasi? 
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Liite 6 

Keskiarvokaaviot 
 

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

Hinta

Tukipalvelut

Verkon nopeus

Verkon toimintavarmuus

Tietoturvapalvelut

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Yhteenveto) (N=199)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? (Yhteenveto) (N=199)

4,08

3,34

4,34

4,80

4,07

 

Kuva 96. Verkkoyhteyden ominaisuudet 

 

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

Etätyö

Etäopiskelu

Tiedonhaku

Verkkopankki

Pelit ja pelaaminen

Musiikki ja elokuvat

Verkkokaupankäynti

Sähköposti ja muu viestintä

Kunnallinen/virallinen asiointi

Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Yhteenveto) (N=199)Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? (Yhteenveto) (N=199)

2,52

2,41

4,55

4,55

2,25

2,56

2,57

4,53

3,21

 

Kuva 97. Verkkopalvelut 
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1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Luottamuksellisten
tietojen varastaminen

Luottamuksellisten
tietojen leviäminen

Luottamuksellisten
tietojen muuttuminen

Luottamuksellisten
tietojen katoaminen

Kotimikron käyttö muihin
tietorikoksiin

Virusten tahaton
levittäminen eteenpäin

Kotimikron saastuminen
viruksista tai madoista

Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Yhteenveto) (N=201)Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? (Yhteenveto) (N=201)

3,47

3,57

3,46

3,52

3,11

3,74

4,09

 

Kuva 98. Tietoturvariskien vakavuus 

 

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

Palvelun toimintavarmuus

Tukipalvelut/neuvonta

Laaja tuotevalikoima

Nopea saatavuus

Palvelun hinta

Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat päätökseen? (Yhteenveto) (N=190)Jos hankit tietoturvapalvelut jostain muualta, niin kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat päätökseen? (Yhteenveto) (N=190)

4,70

3,71

3,65

3,97

4,24

 

Kuva 99. Vaikutus hankintapäätökseen 
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1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

on tarpeeton, koska
operaattorin virustorjunta

riittää

ei häiritse muita ohjelmia

on sopivan hintainen

on helppokäyttöinen

on toimintavarma

on todella tarpeellinen

Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma... (Yhteenveto) (N=197)Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma... (Yhteenveto) (N=197)

1,58

4,03

3,98

4,39

4,28

4,74

 

Kuva 100. Asenteet kotimikron virustorjuntaa kohtaan 

 

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

on tarpeeton, koska
operaattorin palomuuri

riittää

ei häiritse muita ohjelmia

on sopivan hintainen

on helppokäyttöinen

on toimintavarma

on todella tarpeellinen

Mielestäni kotimikron palomuuri... (Yhteenveto) (N=177)Mielestäni kotimikron palomuuri... (Yhteenveto) (N=177)

1,57

3,94

4,01

4,13

4,25

4,68

 

Kuva 101. Asenteet kotimikron palomuuria kohtaan 
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1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Lähipiiri (lapset, ystävät jne.)

Sähköpostilistat

Uutisryhmät ja foorumit

Tietoturvasivustot webissä

Sanoma- ja aikakausilehdet

TV-ohjelmat ja -sarjat

TV- ja radiouutiset

Työpaikka tai oppilaitos

Verkko-operaattorin tiedotus

Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Yhteenveto) (N=189)Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? (Yhteenveto) (N=189)

3,09

2,47

2,54

3,15

3,03

2,07

3,06

3,05

3,78

 

Kuva 102. Tärkeimmät tietoturvan tietolähteet 

 

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

kuuluu operaattorille, joka
tiedottaa tarpeen mukaan

ei kiinnosta

on liian hankalaa

vie liikaa kallista aikaani

ei oikeastaan kuulu minulle

Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen ja ajan tasalla pysyminen... (Yhteenveto) (N=173)Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen ja ajan tasalla pysyminen... (Yhteenveto) (N=173)

3,58

2,38

2,87

2,59

2,66

 

Kuva 103. Asenteet tietoturvatiedotusta kohtaan 
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1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

tietoturvatiedottamiseen

palomuuriin

roskapostiestoon

virustorjuntaan

Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroniAsteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. (Yhteenveto) (N=198)Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroniAsteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. (Yhteenveto) (N=198)

3,49

4,21

3,32

4,32

 

Kuva 104. Tyytyväisyys kotimikron tietoturvaan 
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Liite 7 

Kyselylomake 
 

1. TAUSTATIEDOT 
 
Sukupuoli 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 □ Mies 
 □ Nainen 
 
Ikä 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 □ alle 15 vuotta 
 □ 15–19 vuotta 
 □ 20–24 vuotta 
 □ 25–29 vuotta 
 □ 30–34 vuotta 
 □ 35–39 vuotta 
 □ 40–44 vuotta 
 □ 45–49 vuotta 
 □ 50–54 vuotta 
 □ 55–59 vuotta 
 □ 60–64 vuotta 
 □ 65 vuotta ja yli 
 
Koulutus 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 □ Peruskoulu tai vastaava 
 □ Ylioppilas 
 □ Opisto 
 □ Ammattikoulu 
 □ Ammattikorkeakoulu 
 □ Yliopisto/muu korkeakoulu 
 □ Joku muu, mikä? 
 
Ammatti 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 □ Maanviljelijä 
 □ Teollisuustyöntekijä 
 □ Alempi toimihenkilö 
 □ Ylempi toimihenkilö 
 □ Johtavassa asemassa oleva 
 □ Yrittäjä/freelancer 
 □ Kotiäiti/-isä 
 □ Opiskelija/koululainen 
 □ Eläkeläinen 
 □ Joku muu, mikä? 
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Oletko ammattisi, opintojesi tai harrastustesi kautta tietotekniikan tai tietoliiken-
teen "ammattilainen"? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 □ Ei, olen tavallinen tietokoneen käyttäjä. 
 □ Kyllä, ainakin jossain määrin. 
 □ Joku muu, mikä? 
 
2. INTERNET-YHTEYS 
Kuinka kauan nykyinen kodin Internet-yhteys on ollut käytössä? Jos verkkoyhte-
yttä edelsi jokin hitaampi yhteys, kuten ISDN- tai modeemiyhteys, niin merkitse 
käyttöikä kunkin rivin kohdalle. HUOM! 0v tarkoittaa "ei aiempaa verkkoyhteyttä". 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
 0v      0,5v     1v      1,5v      2v     2,5v      3v     yli 3v   EOS 
ADSL-modeemi   □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Kaapelimodeemi   □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Elisa Kotiportti (HomePNA) □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
ISDN-yhteys   □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Modeemi    □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
Onko Internet-yhteys hankittu pääasiassa etätyöskentelyä varten? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, työnantaja maksaa kulut 
 □ Kyllä, maksan itse kulut 
 □ Ei 
 
Kuinka tärkeitä seuraavat verkkoyhteyden ominaisuudet ovat sinulle? 
Asteikko: 1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä. 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
  1   2  3  4  5      EOS 
Tietoturvapalvelut   □ □ □ □ □ □ 
Verkon toimintavarmuus  □ □ □ □ □ □ 
Verkon nopeus   □ □ □ □ □ □ 
Tukipalvelut    □ □ □ □ □ □ 
Hinta     □ □ □ □ □ □ 
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Kuinka tärkeitä seuraavat verkkopalvelut ovat sinulle? 
Asteikko: 1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä. 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
  1   2  3  4  5      EOS 
Kunnallinen/virallinen asiointi □ □ □ □ □ □ 
Sähköposti ja muu viestintä □ □ □ □ □ □ 
Verkkokaupankäynti  □ □ □ □ □ □ 
Musiikki ja elokuvat  □ □ □ □ □ □ 
Pelit ja pelaaminen   □ □ □ □ □ □ 
Verkkopankki   □ □ □ □ □ □ 
Tiedonhaku    □ □ □ □ □ □ 
Etäopiskelu    □ □ □ □ □ □ 
Etätyö    □ □ □ □ □ □ 
 
3. RISKITEKIJÄT 
Kuinka kauan kotona on ollut tietokone käytössä? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ alle vuoden 
 □ 1 vuotta 
 □ 2 vuotta 
 □ 3 vuotta 
 □ 4 vuotta 
 □ 5 vuotta 
 □ 6 vuotta 
 □ 7 vuotta 
 □ 8 vuotta 
 □ 9 vuotta 
 □ 10 vuotta ja yli 
 □ En osaa sanoa 
 
Mikä on kotimikrosi pääasiallinen käyttöjärjestelmä? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Microsoft Windows NT/2000/XP 
 □ Microsoft Windows 95/98/Me 
 □ Macintosh OS X 10.x 
 □ Macintosh OS 8/9 
 □ Linux 
 □ En osaa sanoa 
 □ Joku muu, mikä? 
 
Oletko harkinnut käyttöjärjestelmän vaihtamista johonkin toiseen? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä 
 □ En 
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Kuinka usein tarkastat käyttöjärjestelmän uudet tietoturvapäivitykset? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Automaattisesti (käyttöjärjestelmä huolehtii päivittämisestä) 
 □ Päivittäin 
 □ Viikon välein 
 □ 2 - 3 viikon välein 
 □ Kerran kuukaudessa 
 □ Parin kuukauden välein 
 □ Vielä harvemmin 
 □ En koskaan 
 □ En osaa sanoa 
 
Pidätkö kotimikroasi ja verkkoyhteyttä aina päällä (24h/vrk)? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä 
 □ En 
 
Onko kotimikrosi kytketty jonkun suuremman organisaation, kuten työpaikan tai  
oppilaitoksen, lähiverkkoon? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, jatkuvasti 
 □ Kyllä, silloin tällöin 
 □ Ei 
 □ En osaa sanoa 
 
Käytätkö tiedostojen lataamiseen ja jakamiseen tarkoitettuja ns. vertaisverkko 
(P2P) -ohjelmistoja, kuten esimerkiksi Direct Connect, DC++, Gnutella tai Kazaa? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, jatkuvasti 
 □ Kyllä, silloin tällöin 
 □ En 
 □ En osaa sanoa 
 
Otatko kotimikron tärkeistä tiedostoista varmuuskopioita kaiken varalta? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, jatkuvasti (säännöllisin väliajoin) 
 □ Kyllä, silloin tällöin (tarpeen mukaan) 
 □ En 
 □ En osaa sanoa 
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Kuinka suuriksi tietoturvariskeiksi koet seuraavat asiat omalla kohdallasi? 
Asteikko: 1 = ei lainkaan merkittävä, 5 = erittäin merkittävä. 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
  1   2  3  4  5      EOS 
Kotimikron saastuminen viruksista tai madoista □ □ □ □ □ □ 
Virusten tahaton levittäminen eteenpäin  □ □ □ □ □ □ 
Kotimikron käyttö muihin tietorikoksiin  □ □ □ □ □ □ 
Luottamuksellisten tietojen katoaminen  □ □ □ □ □ □ 
Luottamuksellisten tietojen muuttuminen  □ □ □ □ □ □ 
Luottamuksellisten tietojen leviäminen  □ □ □ □ □ □ 
Luottamuksellisten tietojen varastaminen  □ □ □ □ □ □ 
 
Mistä kotimikrosi tietoturvapalvelut (jos yhtään) on hankittu? 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
 Ei käytössä/ 

ei mistään 
Verkko-

operaattori
Työpaikka/
oppilaitos 

Ilmaistuote/
Internet 

Kauppa En osaa 
sanoa 

Virustorjunta  □  □  □  □  □  □ 
Roskapostiesto  □  □  □  □  □  □ 
Palomuuripalvelu  □  □  □  □  □  □ 
Tunkeutumisen   □  □  □  □  □  □ 
havaitseminen (IDS) □  □  □  □  □  □ 
 
Jos hankit tietoturvapalvelut mieluummin jostain muualta kuin omalta verkko-
operaattoriltasi, kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat päätökseen? 
Asteikko: 1 = ei vaikuta lainkaan, 5 = vaikuttaa erittäin paljon. 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
  1   2  3  4  5      EOS 
Palvelun hinta   □ □ □ □ □ □ 
Nopea saatavuus   □ □ □ □ □ □ 
Laaja tuotevalikoima  □ □ □ □ □ □ 
Tukipalvelut/neuvonta  □ □ □ □ □ □ 
Palvelun toimintavarmuus □ □ □ □ □ □ 
 
Miten tietoturva omaan kotimikroosi tulisi yleensä ottaen hoitaa? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Erikseen halutessani ostamillani ohjelmilla tai laitteilla 
 □ Verkko-operaattorin lisämaksusta halutessani toimittamana palveluna 
 □ Verkko-operaattorin automaattisesti toimittamana palveluna, 

jolloin se vaikuttaa Internet-yhteyden ostohintaan 
 □ Tietokonetoimittajan konepakettiin sisällyttämä, 

jolloin se vaikuttaa koneen ostohintaan 
 □ En osaa sanoa 
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Oletko saanut omasta mielestäsi riittävästi tietoa verkko-operaattorin tarjoamista  
tietoturvapalveluista? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, hieman liikaakin 
 □ Kyllä, juuri sopivasti 
 □ En 
 □ En osaa sanoa 
 
4. SUOJAUTUMINEN 
Käytätkö automaattista roskapostin suodatusta? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, olen määritellyt sähköpostiohjelmaani omat suodatussäännöt 
 □ Kyllä, käytän roskapostin suodatukseen erillistä apuohjelmaa 
 □ Kyllä, operaattori siivoaa roskapostin jo postipalvelimella 
 □ En 
 □ En osaa sanoa 
 
Onko kotimikrosi suojattu virustorjuntaohjelmalla? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, tuli tietokoneen/käyttöjärjestelmän mukana 
 □ Kyllä, verkko-operaattori toimittaa sen palveluna 
 □ Kyllä, hankin erikseen jälkikäteen 
 □ Ei, mutta aikeissa hankkia 
 □ Ei, enkä aio hankkiakaan 
 □ En osaa sanoa 
 
Milloin virustorjuntaohjelma tai sen virustietokanta on viimeksi päivitetty? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Automaattisesti (ohjelma huolehtii päivittämisestä) 
 □ Alle viikko sitten 
 □ 1 – 2 viikkoa sitten 
 □ 3 – 4 viikkoa sitten 
 □ Yli kuukausi sitten 
 □ Ei lainkaan virustorjuntaa 
 □ En osaa sanoa 
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Mielestäni kotimikron virustorjuntaohjelma 
Asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
  1   2  3  4  5      EOS 
on todella tarpeellinen  □ □ □ □ □ □ 
on toimintavarma   □ □ □ □ □ □ 
on helppokäyttöinen  □ □ □ □ □ □ 
on sopivan hintainen  □ □ □ □ □ □ 
ei häiritse muita ohjelmia  □ □ □ □ □ □ 
on tarpeeton, koska  □ □ □ □ □ □ 
operaattorin virustorjunta riittää  
 
Onko kotimikrosi suojattu palomuurilla? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, tuli tietokoneen/käyttöjärjestelmän mukana 
 □ Kyllä, verkko-operaattori toimittaa sen palveluna 
 □ Kyllä, hankin erikseen jälkikäteen 
 □ Ei, mutta aikeissa hankkia piakkoin 
 □ Ei, enkä aio hankkiakaan 
 □ En osaa sanoa 
 
Milloin viimeksi tarkastit palomuurin lokitiedot? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ En seuraa lokitietoja, vaikka palomuuria käytänkin 
 □ Alle viikko sitten 
 □ 1 – 2 viikkoa sitten 
 □ 3 – 4 viikkoa sitten 
 □ Yli kuukausi sitten 
 □ Ei lainkaan palomuuria 
 □ En osaa sanoa 
 
Mielestäni kotimikron palomuuri 
Asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
  1   2  3  4  5      EOS 
on todella tarpeellinen  □ □ □ □ □ □ 
on toimintavarma   □ □ □ □ □ □ 
on helppokäyttöinen  □ □ □ □ □ □ 
on sopivan hintainen  □ □ □ □ □ □ 
ei häiritse muita ohjelmia  □ □ □ □ □ □ 
on tarpeeton, koska  □ □ □ □ □ □ 
operaattorin palomuuri riittää 
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Seuraatko aktiivisesti Viestintäviraston CERT-organisaation (tai jonkun vastaa-
van) julkaisemia tietoturvatiedotuksia? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, olen postituslistalla ja luen web-sivuja 
 □ Kyllä, olen postituslistalla 
 □ Kyllä, luen web-sivuja 
 □ En 
 
Mielestäni tietoturvatiedotusten seuraaminen ja ajan tasalla pysyminen 
Asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
  1   2  3  4  5      EOS 
ei oikeastaan kuulu minulle □ □ □ □ □ □ 
vie liikaa kallista aikaani  □ □ □ □ □ □ 
on liian hankalaa   □ □ □ □ □ □ 
ei kiinnosta    □ □ □ □ □ □ 
kuuluu operaattorille,  □ □ □ □ □ □ 
joka tiedottaa tarpeen mukaan 
 
Kuinka tärkeitä tietoturvan tietolähteitä seuraavat ovat sinulle? 
Asteikko: 1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä. 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
  1   2  3  4  5      EOS 
Verkko-operaattorin tiedotus □ □ □ □ □ □ 
Työpaikka tai oppilaitos  □ □ □ □ □ □ 
TV- ja radiouutiset   □ □ □ □ □ □ 
TV-ohjelmat ja – sarjat  □ □ □ □ □ □ 
Sanoma- ja aikakausilehdet □ □ □ □ □ □ 
Tietoturvasivustot webissä □ □ □ □ □ □ 
Uutisryhmät ja foorumit  □ □ □ □ □ □ 
Sähköpostilistat   □ □ □ □ □ □ 
Lähipiiri (lapset, ystävät jne.) □ □ □ □ □ □ 
 
Olen tällä hetkellä täysin tyytyväinen kotimikroni 
Asteikko: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. 
 
Rastita yksi vaihtoehto per rivi: 
 
  1   2  3  4  5      EOS 
virustorjuntaan   □ □ □ □ □ □ 
roskapostiestoon   □ □ □ □ □ □ 
palomuuriin    □ □ □ □ □ □ 
tietoturvatiedottamiseen  □ □ □ □ □ □ 
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5. HAITTAOHJELMAT JA HAKKERIT 
Oletko havainnut kotimikrollasi haittaohjelmia (kuten matoja, viruksia tai troija-
laisia) viimeisen 12kk aikana? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä 
 □ En 
 □ En osaa sanoa 
 
Ovatko haittaohjelmat aiheuttaneet sinulle ylimääräistä vaivaa, tietojen katoamis-
ta tai vääriin käsiin joutumista viimeisen 12kk aikana? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä 
 □ Ei 
 □ En osaa sanoa 
 
Oletko auttanut toisia kotimikron käyttäjiä tietoturva-asioissa (kuten päivityksis-
sä, virustorjuntaohjelman tai palomuurin valinnassa) viimeisen 6kk aikana? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, ainakin yli 10 kertaa 
 □ Kyllä, noin 5 - 10 kertaa 
 □ Kyllä, pari kertaa 
 □ En 
 
Oletko havainnut henkilö- tai yhteystietojesi väärinkäyttöä verkossa? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä 
 □ En 
 □ En osaa sanoa 
 
Oletko havainnut murtoyrityksistä johtuvaa tai muutoin epätavallista liikennettä  
palomuurissasi kuluneen 3 kk aikana? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ Kyllä, olen täysin varma asiasta 
 □ Kyllä, tai ainakin epäilen niin 
 □ En 
 □ En, ei palomuuria 
 □ En osaa sanoa 
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LOPUKSI: 
Haluatko osallistua arvontaan, jossa viidelle kyselyyn vastanneelle henkilölle 
arvotaan kullekin kaksi (2) Finnkinon elokuvalippua? 
 
Rastita yksi vaihtoehto: 
 
 □ En halua, kiitos. 
 □ Kyllä: anna jokin yhteystieto 
 
 
Jos sinulla on vielä jotain lisättävää tähän kyselyyn liittyen tai haluat lähettää 
kommentteja kyselyn tekijälle, niin voit kirjoittaa kommenttisi tähän. Kiitos. 
 
 
 
Suurkiitokset vastauksista! Paina vielä "JATKA" -nappia, 
niin kysely tallentuu. 
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Liite 8 

Laadulliset kommentit 
 

”Jos sinulla on vielä jotain lisättävää tähän kyselyyn liittyen tai haluat lähettää 
kommentteja kyselyn tekijälle, niin voit kirjoittaa kommenttisi tähän. Kiitos.” 
  

1. ”Mies on asentanut virustorjunnat kotikoneisiimme, siksi ihan kaikista 
asioista en ole perillä...” 

 
2. ”Hyvää Joulua.” 

 
3. ”Käytän netistä saatavia ilmaisohjelmia niin kauna, kuin niitä on saata-

villa ja ne täyttää tarpeeni. MikroBitti-lehden mukaan ne on yhtä toimi-
via, kuin ne ohjelmat, joista saa maksaa takapuolensa kipeäksi.” 

 
4. ”Eka sivun vaihtoehdoissa väärin klikattua ei voinut poistaa. huonosti 

laadittu lomake... epämääräisiä kysymyksiä.” 
 

5. ”Hyvä kysely! Nähty vaivaa sen eteen...” 
 

6. ”Kotimikroni toimivat myös työvälineinäni. Muuton jälkeen jäi asenta-
matta heti palomuuri viime vuoden vaihteen tienoilla, jolloin tuli "mato-
ja". Sain asian järjestykseen ennen vaurioita.” 

 
7. ”Onko mahdollista saada luotettava ja päivittyvä "pop-up stopperi" ope-

raattorilta?” 
 

8. ”Arvottavien lippujen määrän olisitte voineet laittaa alkuun. Ehkä en oli-
si vastannut...” 

 
9. ”Viruksentorjunta pitäisi olla pakollista kaikille, mieluummin automaat-

tisesti.” 
 

10. ”Melkoisen johadatteleva kysymyssarja. Helppo kaivaa ongelmat sekä 
puutteet esiin ja tehdä loppupäätelmä ja tarjota täsmäpalveluna käyttäjä-
ryhmille. Erittäin tärkeä asia ja verkkopalveluna se on reaalisin vaihto-
ehdoista, sillä muut palvelut perustuvat osaamiseen, kiinnostukseen ja 
ostokynnyksen laukeamiseen. Kiitos” 
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11. ”Aiemmissa Elisan tietoturvapalveluversioissa oli myös optiona palo-

muurin säädöissä nettipelaamista huomioiva asetus. Uudemmissa versi-
oissa tuo nykyinen "normaali" asetus ei vakuuta ja tuntuu reikäiseltä ja 
taas "korkea" asetus lagittaa nettipelaamisessa. Toivon tämän näkökoh-
dan huomioimista.” 

 
12. ”Elisan ADSL yhteydet on ylihinnoiteltu. Asiakkaita rahastetaan surutta, 

hyi! Näin tekevät myös monet muut mutta erityisesti Elisa "viimeisen 
mailin" omistajana. Mielestäni juuri siitä syystä Elisalla olisi hieno tilai-
suus ilahduttaa asiakkaitaan kohtuullisilla laajakaistahinnoilla ja hylätä 
kenties jopa silkkaan ahneuteen perustuva hinnoittelu. Bisnes on var-
masti kannattavaa asiallisillakin katteilla. Lisäksi pienistäkin alueellisista 
häiriöistä olisi erittäin fiksua poikkeuksetta tiedottaa. Mikään ei ole niin 
turhauttavaa kuin etsiä (epäillä) vikaa omasta laitteistostaan huomatak-
seen tehneensä turhaa työtä koska Elisa ei vain tiedota. Jos ja kun niitä 
katkoja tulee niin tiedottakaa niistä edes yhdellä sanalla kun ette kuiten-
kaan niistä asiakkaalle mitään hyvitä. Mutta kokonaisuutena Elisan 
ADSL pysynee vielä juuri neutraalin kiitoksen puolella - vaihtokynnys 
muihin yhteyksiin ei ole kuitenkaan korkea.” 

 
13. ”Haluaisin, että operaattori tarjoaisi automaattisesti kaikki sellaiset pal-

velut liittymän mukna, joista äsken kyselisitte. Itse asiassa ne voisivat si-
sältyä suoraan palvleun hintaan. Lisäksi käyttäessäni tällaisia palveluja, 
haluan, että jos palvelu pettää, tarjoaja on vastuussa vahingoista, joita sii-
tä voi aiheutua!” 

 
14. ”vertais verkkoja voi käyttää laillisesti!” 

 
15. ”"En osaa sanoa" ihmiset eivät osaa täyttää esim "kuinka pitkään ADSL 

sinulla on ollut"” 
 

16. ”hauskaa joulua :)” 
 

17. ”Minusta operaattorien tarjoamat virustorjunta- ja palomuuriohjelmat 
ovat tietoturvariski, koska ne ladataaan netistä. Eli saadakseen kyseiset 
ohjelmat asennettua koneelleen asiakkaan on kytkeydyttävä verkkoon 
ilman minkäänlaista suojausta. Omakohtaisella kokemuksella voin ker-
toa, että joka kerta kun olen tyhjentänyt kovalevyn ja asentanut käyttö-
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järjestelmän uudestaan tulee kyseinen ongelma eteen. kolmasti on yrittä-
essäni asentaa netin kautta virus- ja palomuuriohjelmaa, koneeseeni is-
kenyt MS Blaster (matovirus) ja kaksi kertaa IRC.bot troijalainen. Netistä 
saatavilla ilmaisohjelmilla (olen polttanut ne cd:lle) olen saanut koneen 
puhtaaksi niin että ohjelmistojen asennus on voinut jatkua. Kummastut-
taakin suuresti että nykyisessä tilanteessa jossa haittaohjelmia vilisee 
verkoissa tietoturvayhtiöt ovat siirtyneet tarjoamaan palvelujaan netin 
kautta imuroitavaksi, kun täytyisi tehdä juuri päinvastoin, eli turvaoh-
jelmat (virussuoja ja palomuuri) asennettaisiin cd levyltä ja päivitykset 
asiakas päivityksinä jos halutaan edes jollain tavoin estää viruksien le-
viämistä. Hyvää Joulua ja Hauskaa Uuttavutta” 

 
18. ”Olen yhteydessä työnantajan intranettiin, jonka tulkitsin vastauksissani 

verkko-operaattoriksi.” 
 

19. ”Kysely ei ottanut huomioon, että kotona voi olla useita koneita, joten pi-
ti tehdä valinta, minkä koneen osalta vastata. En ottanut esim. kohteeksi 
'työkannettavaa', jolloin vastaukset olisivat monessa kohdin olleet oleel-
lisesti erilaisia. Sen sijaan valitsin 'kotimikron', jossa on vanha käyttöjär-
jestelmä, johon ei juuri uusia viruksia enää kirjoitella ja oleellisia tieto-
turvapäivityksiäkin tulee kovin harvoin.” 

 
20. ”Se virustorjunta, joka koneellemme on asennettu, on täysin erään it-

alalla toimivan ystävämme ansiosta, ts. hän ystävällisesti toimii "mikro-
tukihenkilönämme" ja mm. huolehtii päivityksistä ja auttaa mahdollisis-
sa ongelmissa. Operaattorilta emme ole saaneet apua. Esim. viime elo-
kuuussa jonotin puhelimessa yli tunnin operaattorin käyttäjätukeen. En-
täpä ne tavalliset tietokoneen käyttäjät, joilla ei lähipiirissään ole omia 
"mikrotukihenkilöitä"?” 

 
21. ”Virukset ja madot ovat todellinen riesa, ja ne hukkaavat aivan uskomat-

tomasti työaikaa. Niiden levittämiselle tulisi olla kansainväisesti järeät 
aseet ja tiukka lainsäädäntö. Itse olen jo harkinnut verkkoyhteyden lopet-
tamista kotikoneellani jatkuvien riesojen vuoksi. Välineestä tulee käyttö-
kelvoton, jos verkot syytävät viruksia ja roskapostia ja yksittäinen käyttä-
jä jätetään rämpimään tässä virusten ja matoken suossa.” 
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22. ”Love son viruksen aktiivisimman ajan aikana Elisan suorittama porttien 
automaatti sulkeminen oli mielestäni toimiva juttu. Ei päässyt virus ko-
neelle kuten kävi monen muun palvelun tarjoajan kanssa” 

 
23. ”virustietouden saaminen WEB-sivuilta ei ole ollut aktivista, koska ei ole 

mitään tietoa sellaisten sivujen olemassaolosta.” 
 

24. ”En ole kovinkaan selvillä koneeni tilasta tietoturvallisuuden osalta, kos-
ka en ole itse koneen asetuksia laatinut..joten en voinut kovin tarkasti 
vastata.” 

 
25. ”Muutama outo kysymys, joiden ilmaisua pitäisi tarkentaa.” 

 
26. ”Vaikken käytä kyselyn mukaisia apuohjelmia tai laitteeita, en suinkaan 

ole tietämätön netin "vaaroista". Käytössäni on MacOS 9, joten virusten 
torjuntaohjelmat ja palomuurit ovat minulle käytännössä tarpeettomia. 
Tunnettuja viruksia Macintoshille taitaa olla kaiken kaikkiaan olemassa 
noin 50 ja käyttöjärjestelmä on lähes 100% hakkerointivarma. Koneen pi-
dän aina tip top -kunnossa, mutta en viitsisi haaskata aikaa turhaan 
(ymmärrän kuitenkin ongelmat avoimemmissa järjestelmissä, esim Win-
dows, Linux ja nykyään jopa MacOS X).” 

 
27. ”Nopeammat yhteydet halvemmalla kiitos ! ;D” 

 
28. ”Lisätarkennukseksi ylläolevaan: kotiyhteyteni on työpaikan tarjoama ja 

sitä käytetään noin 50%:sesti työskentelyyn (työpaikan kannettavalla tie-
tokoneella, jolla olen yhteydessä toimistolle) sekä 50%:sesti kotikäyttöön 
kotikoneella. Työkoneen suojaukset on tehty työpaikan tietoturvapolitii-
kan mukaisesti. Työkäytöstä johtuen operaattorin yhteyteen tarjoaman 
virustorjunnan käyttö ei ollut mahdollista (oli valittava avoin yhteys).” 

 
29. ”Ei mitään lisättävää.” 

 
30. ”Tietoturva on tärkeää, mutta sen pitäisi olla tavalliselle kuluttajalle vai-

vatonta ja halpaa! ADSL myös halvemmaksi!” 
 

31. ”Kotimikron ja useamman verkotetun koti/työkoneen tietoturvaratkai-
sut eroavat toisistaan. Työyhteyksiin liittyvät ratkaisut taitavat tulla mo-
nelle muullekin työnantajan antamina/määrääminä. Operaattoreiden 
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palvelut on rakennettu mielestäni tukemaan yhden koneen kotiympäris-
töjä. Eivät sovellu niinkään usean työaseman kotiverkolle, jossa jotakin 
työasemaa (ehkä kannettavaa) käytetään työyhteyksiin.” 

 
32. ”Tietokone ja verkkoyhteys ollut käytössä runsaan viikon joten vastauk-

set ovat epämääräisiä. Olen ollut alalla yli 30 vuotta mutta olen pitänut 
seitsemän vuoden tauon!” 

 
33. ”Kotisivun avatessani tunkeutuu siihen häiritseväksi tekijäksi joku pal-

veluntarjoaja (pornosivustoa) ilman että ko. sivuilla olisi koskaan käyty. 
Miten tällaisen " automaatin" voi estää ???” 

 
34. ”laajakaistayhteys on puolison käytössä ja eri kotiosoitteessa. Itse käytän 

lähinnä vain pankkipalvelua ja sähköpostia ja hiukan internetiä modee-
mi-yhteydellä enkä ymmärrä tietokoneista paljoakaan.” 

 
35. ”Tärkeintä on netin avoimilla porteilla varustettu käyttö, eikä vanhan 

tpon tyylinen porttien blokkaus, koska ne haittaavat ssh-käyttöä, ja muu-
ta etätoimintaa jota sillon tällöin tarvitsee. Itse kyllä osaan hoitaa tieto-
turvani tulevana it-ammattilaisena.” 
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