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Tämä tutkimus käsittelee yksityisyyden ja luottamuksen merkitystä hakuko-
neissa. Tämä on tärkeää, sillä hakukoneista on muodostunut ihmisten pääsään-
töinen tiedon lähde. Näin ollen hakukoneiden yleistyminen on johtanut siihen, 
että käyttäjistä kerätään yhä enemmän henkilökohtaisia tietoja. Tämän ansiosta 
käyttäjille on noussut hakukoneista paljon yksityisyyshuolia ja sitä kautta myös 
luottamus voi rikkoutua. Tämä tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena 
ja pyrkii vastaamaan tutkimuskysymykseen: mitä käyttäjän yksityisyys ja luot-
tamus tarkoittavat hakukoneiden käytön yhteydessä? Tutkimuksen tulosten 
mukaan käyttäjien tietoisuuden parantamisella voidaan vaikuttaa sekä koke-
mukseen yksityisyydestä, että luottamuksesta hakukoneiden käytön yhteydessä. 
Tällä hetkellä yksityisyyshuolien suurin ongelma on tiedon puute ja sitä kautta 
käyttäjien kyvyttömyys puuttua yksityisyyden ongelmiin. Tutkimuksen tulok-
sista nousee esiin myös yksityisyyden ja luottamuksen suhde toisiinsa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käyttäjän tulisi pohtia sitä, minkä tasoiseen yksityisyyteen 
tyytyy ja tätä kautta etsiä sellainen palvelu, kuten esimerkiksi hakukone, johon 
voi tämän perusteella luottaa.  
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lointi. 

  



ABSTRACT 
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Supervisor: Koskelainen, Tiina 
 
This study addresses the importance of privacy and trust in the use of online 
search engines. This is important, because online search engines have become 
the most important tool for searching information. Hence, generalisation of 
search engines has led to the point, where increasingly amount of personal in-
formation is being collected from users. Due this, there has been increasing con-
cern about privacy of users and therefore trust to those services is at risk. This 
study has been accomplished by literature overview and tries to answer follow-
ing question: what does user privacy and trust mean in the use of online search 
engine? This study aims to show that improving user knowledge about search 
engines can also improve their concerns about online privacy. This will ulti-
mately lead to a point where better trust toward the service can be achieved. At 
the moment, biggest issue in respect of user’s privacy is their lack of knowledge. 
Because this lack of knowledge, users are incapable to interfere with the online 
privacy problems. Additionally, one of the main results of this study is relation 
between privacy and trust. What this means is that users should consider their 
own comfortable level of privacy. Through this they can choose correct service 
for example online search engine, where they can build trust. 
 
Keywords: search engines, privacy, data security, data privacy, trust, personali-
sation. 
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1 JOHDANTO 

Verkossa liikkuminen on nykyisin monelle arkipäivää. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi tiedon etsimistä hakukoneilla ja erilaisilla verkkosivustoilla vierailemista. 
Nämä ovat kuitenkin vain pari pientä esimerkkiä ja kaiken kaikkiaan verkossa 
liikkuminen kattaa monenlaisia eri ilmiöitä. Internetin käytön yleistyminen on 
johtanut siihen, että siitä on muodostunut eräänlainen tiedon jakamisen keskus 
(Nissenbaum, 2011). Tämä taas on vuorostaan nostanut esiin käyttäjien huolen-
aiheita heidän yksityisyytensä osalta (Smith, Dinev & Xu, 2011). Yksi suurimpia 
yksityisyyden huolen aiheita lienee muun muassa The Quardianin uutisoima 
paljastus Yhdysvaltojen NSA:n (National Security Agency) vakoiluohjelma 
Prism:stä (Greenwald & MacAskill, 2013). Greenwaldin ja MacAskillin (2013) 
mukaan NSA:lta on vuotanut julkisuuteen dokumentteja, joiden pohjalta isoja 
organisaatioita, kuten esimerkiksi Google, Microsoft ja Apple olisivat antaneet 
NSA:lle pääsyn heidän tietoihinsa. Tämän kaltaiset esimerkit aiheuttavat perus-
teltua huolta yksityisyydestä sekä herättävät paljon keskustelua sen merkityk-
sestä. Yksityisyyshän tarkoittaa yksinkertaisen määritelmän mukaan sitä, että 
henkilö kontrolloi omien henkilökohtaisten tietojensa virtaa (Nissenbaum, 2011). 
Verkkoyksityisyyden voidaan ajatella toimivan yleisen yksityisyyden tavoin, 
mutta sen ominaispiirteet liittyvät verkkoympäristössä toimimiseen. Ihmisten 
lisääntynyt tarve jakaa tietoja internetissä ja edellä esitetyn kaltaiset tietovuodot 
nostavat verkkoyksityisyyden merkitystä.  

Verkkoyksityisyyden kanssa rinnan kulkee myös luottamus ja tämän tut-
kimuksen mukaan molemmat näistä ovat suhteessa toisiinsa. Niin kauan kuin 
ihmisten välillä on ollut vuorovaikutusta, on myös tarvittu luottamusta takaa-
maan vuorovaikutuksen turvallisuus sekä toimivuus. Sama pätee myös verkos-
sa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Perusperiaatteeltaan luottamus toimii siten, 
että siinä on kaksi osapuolta: osapuoli joka luottaa sekä kohde johon luotetaan. 
Tähän liittyy myös riski ja epävarmuus. Tällöin luottava taho arvioi onko toinen 
taho luottamuksen arvoinen. (Wang & Emurian, 2005.). Tämän vaikutuksesta 
käyttäjä vertailee esimerkiksi hakukoneen yksityisyyttä omaan käsitykseensä 
yksityisyydestä sekä tätä kautta tekee päätöksen niin palvelun luottamukselli-
suudesta kuin sen käytöstäkin. 
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Sekä yksityisyys että luottamus ovat siis verkossa toimivan vuorovaiku-
tuksen kannalta tärkeitä ja näin ollen tarjoavat hyvän pohjan hakukoneiden 
tutkimukselle. Hakukoneiden katsotaan olevan yksi nykyihmisen tärkeimmistä 
tiedon keräämisen työkaluista (Peddinti & Saxena, 2014). Tämä on johtanut sii-
hen, että tieto, jota hakukoneilla etsitään voi sisältää yksityisyyden kannalta 
tärkeitä henkilökohtaisia tietoja. Toisaalta tämä on johtanut myös siihen, että 
hakukoneet käsittelevät yhä enemmän massadataa. Massadata (Big data) on 
internettiin kerääntyvä valtava määrä tietoa eri lähteistä (Bollier, 2010, 1-2). 
Massadata voi myös sisältää yhä enemmän yksityisyyden suhteen tärkeitä hen-
kilökohtaisia tietoja, joita hakukoneet voivat hyödyntää (Cooper, 2008). Tämän 
vaikutuksesta hakukoneiden käyttäjille voi syntyä yksityisyyden suhteen riske-
jä.  Tätä kautta myös heidän luottamuksensa hakukoneita kohtaan tulisi arvioi-
da tarkoin. Näin ollen onkin tärkeää tutkia yksityisyyttä ja luottamusta yhdessä 
sekä yhtenäisenä kokonaisuutena hakukoneiden käyttäjien näkökulmasta. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille erilaisia verkkoyksityisyyden 
riskejä sekä pohtia luottamuksen ja yksityisyyden merkitystä hakukoneissa. 
Tällä tavoin voidaan lisätä hakukoneiden käyttäjien tietoisuutta liittyen verk-
koyksityisyyteen ja luottamukseen. Tällöin käyttäjät voivat muodostaa tietoon 
pohjautuvia päätelmiä siitä, mitä he haluavat verkkoyksityisyydeltä ja kuinka 
palveluihin (hakukoneeseen) voi luottaa. Näin ollen tietoisuudella voidaan kor-
jata esimerkiksi vääränlaisia olettamuksia internetistä. Tällaisia olettamuksia on 
muun muassa se, että internetiä pidetään oletuksena yksityisenä. Tällöin olete-
taan verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen olevan jollain tapaa salattu, ilman 
että käyttäjän tarvitsee siitä huolehtia (Walther, 2011). Tämän lisäksi tietoisuu-
den nostamisella voi olla myös hyötyä palvelun tarjoajille. Kun tiedetään kuin-
ka käyttäjät ajattelevat, mitä he tietävät tai eivät tiedä, voidaan luoda parempia 
palveluita. Näin voidaan luoda esimerkiksi yksityisyyden suhteen parempia 
käytänteitä. (Kang, Dabbish, Fruchter & Kiesler, 2015.) Näin ollen tietoisuuden 
nostamisella on monenlaisia positiivisia vaikutuksia ja sen kannalta verkkoyksi-
tyisyyden, luottamuksen ja hakukoneiden tutkiminen on mielenkiintoista sekä 
tärkeää. 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraavan tutkimusongelmaan: mitä 
käyttäjän yksityisyys ja luottamus tarkoittavat hakukoneiden käytön yhteydes-
sä? Näin ollen tutkimus on rajattu yksilön tai käyttäjän näkökulmaan sekä ha-
kukoneisiin. Tämän lisäksi yksityisyyteen liittyvä tietoturva rajautuu suurim-
maksi osaksi tutkimusalueen ulkopuolelle sekä sen käsittely jää hyvin suppeak-
si. Aiempi hakukoneista tehty tietojärjestelmätieteen tutkimus käsittelee suu-
rimmalta osaltaan hakukoneiden teknistä toteutusta, jolloin yksilön näkökulma 
hakukoneiden käyttäjänä on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tutkimusmenetel-
mänä on kirjallisuuskatsaus ja pääasiallisena aineistona käytetään tietojärjes-
telmätieteen lehtiartikkeli- ja konferenssiartikkelijulkaisuja sekä kirjoja. Jotkin 
termeistä, kuten esimerkiksi luottamus, ovat niin monella eri alalla tutkittuja 
ilmiöitä, joten tämän kaltaisissa tilanteissa on käytetty myös muiden alojen jul-
kaisuja. Yksi merkittävimpiä tiedonhakuvälineitä on ollut Google Scholar-
hakukone, jolla on löydetty julkaisuja alan merkittävistä tietokannoista, kuten 



esimerkiksi ACM Digital Library. Lähteiden valinnassa on pyritty huomioi-
maan juuri yksilön näkökulma sekä lähdekriittisyys. 

Tutkimuksen ensimmäisen tuloksena on tietämyksen merkitys yksityi-
syyden suhteen. Tähän viittaa se, että suurin osa hakukoneiden käyttäjistä ei 
pidä esimerkiksi hakukoneiden profiloinnista, mutta ei myöskään osaa suojau-
tua siltä. Toisaalta osalla käyttäjistä löytyy tietoa siitä, kuinka suojautua yksityi-
syyden riskeiltä. Tämän joukon on myös havaittu käyttävän tietämystään hy-
väksi ja suojautuvan yksityisyyden ongelmilta. (Purcell, Brenner & Rainie, 2012.) 
Toisena keskeisenä löydöksenä on luottamuksen merkitys palveluiden käytössä. 
Luottamus määrittelee, haluaako käyttäjä ylipäätään käyttää palvelua (Hoffman, 
Novak & Pertala, 1999). Tähän vaikuttaa suuresti yksityisyyshuolet ja ne ovat-
kin yksi syy luottamuksen puutteelle (Pollach, 2007). Näin ollen käyttäjän tulisi 
miettiä tarkoin sitä, mihin pohjaa luottamuksena. Esimerkiksi käyttäjän tulisi 
vertailla eri palveluiden yksityisyyden tasoa ja tätä kautta määritellä, onko pal-
velu luottamuksen arvoinen vai ei.  

Käyttäjän yksityisyyden ja luottamuksen merkityksen pohjalta kolmante-
na tutkimuksen päätuloksena on yksityisyyden sekä luottamuksen yhteisvaiku-
tus hakukoneisiin. Jos käyttäjällä on epävarmuutta palvelun yksityisyyttä koh-
taan, ei luottamusta tällöin synny (Hoffman ym., 1999). Tämä voidaan taas ku-
mota saavuttamalla sellainen yksityisyyden taso, josta käyttäjälle ei synny epä-
varmuutta (Pollach, 2007). Tällä tarkoitetaan sitä, että käyttäjien tyytyväisyyden 
takaamiseksi palveluntarjoajien on tarjottava palveluilleen tarpeeksi vahva yk-
sityisyydensuoja. Kun taas käyttäjän tulee pohtia, että mikä palvelu tarjoaisi 
juuri hänelle sopivan tasoisen yksityisyyden, eli mihin palveluun voi luottaa. 
Tästä yhteisvaikutuksesta syntyy käyttäjän päätös luottaa ja käyttää hakukonet-
ta ilman epävarmuutta yksityisyydestään. 

Tutkimuksessa on johdannon ja yhteenvedon lisäksi kolme sisältölukua. 
Sisältöluku kaksi kattaa verkkoyksityisyyden sekä hieman tietoturvaa kolmen 
alaluvun verran. Ensimmäisessä alaluvussa keskitytään määrittelemään yksi-
tyisyys ja toisessa alaluvussa paneudutaan verkkoyksityisyyteen sekä hieman 
tietoturvaan. Tämän lisäksi kolmannessa alaluvussa käydään läpi verkkoyksi-
tyisyyden ongelmia ja tässä alaluvussa käsitellään myös tietoturvaa tästä näkö-
kulmasta. Kolmannessa sisältöluvussa käsitellään luottamusta ja sen merkitystä 
verkossa kolmessa eri alaluvussa. Ensimmäinen alaluku keskittyy määrittele-
mään luottamusta yleisesti sekä verkkonäkökulmasta. Toisessa alaluvussa käy-
dään läpi luottamuksen muodostumista ja viimeisessä alaluvussa sen merkitys-
tä. Neljäs sisältöluku käsittelee kolmen alaluvun verran yksityisyyden ja luot-
tamuksen merkitystä hakukoneissa. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään ylei-
sesti hakukoneita ja toisessa alaluvussa niiden riskejä yksityisyyden suhteen. 
Viimeisessä alaluvussa käydään läpi, kuinka käyttäjän tulisi suhtautua haku-
koneisiin niin yksityisyyden, kuin luottamuksen näkökulmasta. Tässä alaluvus-
sa käydään myös läpi tutkielman keskeisimmät tulokset. Lopuksi on yhteenve-
to, missä käydään läpi tutkimuksen tuloksia ja kritisoidaan tutkimusta yleisesti 
sekä esitellään myös mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2 VERKKOYKSITYISYYS JA SEN ONGELMAT 

Tässä luvussa käsitellään kolmen alaluvun verran verkkoyksityisyyttä ja sen 
ongelmia. Luvun tavoitteena on muodostaa lukijalle käsitys verkkoyksityisyy-
destä ja sen merkityksestä. Ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi yksityisyy-
den taustaa eli aiempaa tutkimusta sekä määritelmiä. Toisessa alaluvussa käsi-
tellään yksityisyyttä verkossa. Tämä sisältää erityisesti verkkoyksityisyyteen 
liittyviä erilaisia ominaispiirteitä, joita ei välttämättä esiinnyt yleisen yksityi-
syyden yhteydessä. Kolmas alaluku kattaa erilaisia verkkoyksityisyyden on-
gelmia niin yksityisyyden, kuin myös tietoturvan osalta. Luvussa määritellään 
ja käsitellään myös tietoturvaa, mutta suppeasti. Sen käsittely kattaa vain yksi-
lön näkökulmasta verkkoyksityisyyttä käsittävät alueet.  

2.1 Yksityisyyden ja verkkoyksityisyyden määritelmä 

Tarve yksityisyyden määrittelemiselle on nousut esiin internetin kehityksen 
myötä. Tämä on johtanut siihen, että henkilökohtaisen tiedon kerääminen, tal-
lentaminen, prosessointi sekä jakaminen ovat helpottuneet. Nämä ovat lisän-
neet yksityisyyden merkitystä verkossa. Niinpä yksityisyys on noussut käyttä-
jien keskuudessa merkittäväksi huolenaiheeksi. (Smith ym., 2011.) Etenkin 
elektroninen kaupankäynti nosti merkittävästi esille tiedon yksityisyyden on-
gelman. Sen kehittymisen myötä yritykset alkoivat kerätä yhä enemmän tietoa 
asiakkaistaan ja käyttämään tätä strategisesti hyväkseen. (Pavlou, 2011.) Tällai-
sen tiedon keräämisen kuluttajat katsovat helposti oman yksityisyyden rikko-
miseksi (Culnan & Armstrong, 1999). 

Pavloun (2011) mukaan tämä on johtanut siihen, että yksityisyys on nous-
sut yhdeksi keskeisimmäksi tutkimusaiheeksi tietojärjestelmätieteessä. Aiheesta 
on siis paljon kirjallisuutta, joka pyrkii muun muassa vastaamaan kysymyksiin, 
kuten millaisia ongelmia, asenteita, säännöksiä tai käytänteitä siihen liittyy. 
(Pavlou, 2011.) Bélangerin ja Crosslerin (2011) mukaan valtaosa aiemmista tut-
kimuksista pyrkii selittämään, ennustamaan sekä analysoimaan tiedon yksityi-



syyteen liittyviä ongelmia. Näin ollen monet tutkimukset sisältävätkin tuloksia 
tiedon yksityisyyteen liittyvistä ongelmista, e-kaupan vaikutuksista sekä asen-
teista yksityisyyttä kohtaan.  Heidän mukaan tietojärjestelmätieteen tutkimuk-
sien tulisi tulevaisuudessa painottua enemmän kehittämään ratkaisuja ja työka-
luja yksityisyydestä johtuviin ongelmiin.  

Yksityisyyden määritteleminen ei ole helppoa ja Tavanni (2007) luonnehtii 
yksityisyyden siten, että siihen liittyy omistusta, vapautta, salausta ja yksinäi-
syyttä. Lisäksi yksityisyyttä kohtaan voidaan myös hyökätä ja se voidaan mur-
taa tai rikkoa. Yksityisyys voidaan myös nähdä yksilöiden tavoittelemana in-
tressinä tai oikeutena pitää asioita itsellään. Edellä mainittujen seikkojen pohjal-
ta yksityisyys voidaankin nähdä ikään kuin omistettuna asiana tai oikeutena. 
Tällöin yksityisyys on mahdollista menettää esimerkiksi huolimattoman käyt-
täytymisen vaikutuksesta. Tämän lisäksi yksityisyyteen liittyy myös hallinta ja 
rajoittaminen, eli yksilöllä täytyy olla täysi hallinta tietoon sekä tämän kautta 
oikeus rajoittaa sen käyttöä. (Tavanni, 2007.) Vastaavasti Clarken (1999) mu-
kaan henkilön yksityisyys jakautuu neljään osa-alueeseen. Nämä neljä aluetta 
ovat: yksilön fyysinen yksityisyys, yksilön käyttäytymisen yksityisyys, yksilön 
viestinnän yksityisyys sekä henkilökohtaisten tietojen yksityisyys. Näistä tiedon 
ja viestinnän yksityisyyttä kutsutaan myös nimellä tietosuoja. Clarke (1999) se-
littää tietosuojan periaatteen siten, että mikään ulkopuolinen taho ei omaa luva-
tonta pääsyä yksilön tietoihin. Näin ollen yksilön henkilökohtaiset tiedot sekä 
viestintä tulisi olla salattu, eikä yleisesti saatavilla. Mikäli joku kolmas taho 
omaa luvattoman pääsyn yksilön tietoihin, on hänellä tällöin huomattava mää-
rä vaikutusvaltaa yksilöä kohtaan. (Clarke, 1999.) 

Verkkoyksityisyyden perusmääritelmä ei eroa juurikaan tavallisesta yksi-
tyisyyden määritelmästä. Nissenbaumin (2011) mukaan verkkoyksityisyydessä 
kontrolloidaan henkilökohtaisten tietojen virtaa. Henkilökohtaiset tiedot voivat 
olla esimerkiksi omat perustiedot kuten nimi, osoitetiedot tai henkilötunnus, 
mutta myös taloudelliset tiedot, kuten luottokorttitiedot. Tätä tietojen virtaa 
tarkastellaan kontekstinmukaisten normien sekä parametrien avulla. Nämä pa-
rametrit, joiden avulla normit muodostuvat, ovat: tiedon eri käyttäjät, tiedon eri 
tyypit sekä tavat, joilla tieto liikkuu. Kun parametrit vastaavat normeja, ovat 
käyttäjät tyytyväisiä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että halutut käyttäjät 
pääsevät käsiksi tietoihin tai tapa jolla haluttu tieto liikkuu, on oikea. Tällöin 
tietojen liikkuminen koetaan oikeanlaiseksi tai että vain tietyillä henkilöillä on 
pääsy tietoihin. Näin ollen parametreihin tai normeihin ei tule muutosta ja toi-
minta on hyväksyttävää eikä aiheuta epävarmuutta. Silloin kun edellä maini-
tuista ei jokin päde, huomataan ongelmia ja näin aiheutuu yksityisyyden mene-
tys. (Nissenbaum, 2011.) 

Vaikka edellä esitetyt määritelmät yksityisyydelle ovatkin yksinkertaisia ja 
monella tapaa samanlaisia, on yksityisyys siitä huolimatta monimutkainen sekä 
paljon tutkittu aihe. Tämä monimutkaisuus johtuu siitä, että yksityisyyttä voi-
daan tutkia monesta eri näkökulmasta, kuten esimerkiksi oikeustieteellisestä, 
taloudellisesta, psykologisesta tai vaikkapa tietojärjestelmätieteellisestä. Kuten 
esimerkiksi edellä esitetyt teoriat, joista Tavannin (2007) määritelmä on hieman 
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yleisempi määritelmä yksityisyydestä, kun taas Nissenbaumin (2011) ja Clarken 
(1999) määritelmät ovat enemmän verkkoyksityisyyden määritelmiä. Nämä 
määritelmät kattavat enemmän tietoa ja sen hallintaa liittyviä asioita, eivätkä 
pyri kuvaamaan yksityisyyttä yleisellä tasolla kovinkaan tarkasti. Tässä tutki-
muksessa keskitytään enemmän tietojärjestelmätieteiden näkemykseen yksityi-
syydestä ja etenkin tietosuojaan. Tämän lisäksi myös fyysinen yksityisyys sisäl-
tyy tutkimuksen aihepiiriin siltä osin, että se voi vaarantua verkon kautta. Esi-
merkiksi internetin kautta leviävä kuva voi loukata fyysistä yksityisyyttä. Tut-
kimusaiheen johdosta yksityisyyden ja tietosuojan merkitystä verkkoympäris-
tössä on tarpeen selventää lisää, joten tätä käsitellään lisää seuraavassa alalu-
vussa. 

2.2 Verkkoyksityisyyden ominaispiirteitä 

Internetin monet erilaiset palvelut kuten sosiaalinen media tai E-kauppa sekä 
hakukoneet ja niiden yleistyminen on johtanut siihen, että ihmiset jakavat yhä 
enemmän tietoa verkossa. Nissenbaumin (2011) mukaan internetistä onkin tul-
lut mm. organisaatioiden, yhteisöjen ja yksilöiden välinen pääasiallinen tiedon-
lähde, jonka valuuttana toimii tieto. Tämä tieto on nimenomaan tietoa ihmisistä 
eli yksilöistä, jotka käyttävät palveluita ja hakevat tietoa. Tässä prosessissa käyt-
täjät saavat tietoa sekä itsellensä että myös luovuttavat sitä itsestään. Näiden 
tietojen virta ja sen hallinta on aiheuttanut paljon yksityisyyshuolia, jotka on 
huomioitu yleisessä keskustelussa sekä mediassa. (Nissenbaum, 2011.) Tämän 
lisäksi verkkoyksityisyyteen liittyy myös Waltherin (2011) mukaan ongelma, 
jonka mukaan ihmiset virheellisesti olettavat internetissä tapahtuvan toiminnan 
olevan automaattisesti yksityistä. Tämän kaltaisen väärän oletuksen johdosta 
omien tietojen hallittavuus helposti katoaa, mikäli yksityisyyttä pidetään itses-
tään selvänä. Näin ollen käyttäjä voi huomaamattaan joutua tilanteeseen, jossa 
esimerkiksi jotain arkaluontoista tietoa voi joutua vääriin käsiin. Monet käyttä-
jät eivät välttämättä ymmärrä miten internettiin laitetut asiat pysyvät siellä sekä 
ovat muiden löydettävissä. (Walther, 2011.) 

Tietoturvan voidaan ajatella olevan osa verkkoyksityisyyttä. Tietoturva on 
sitä, että tiedon eheys ja luottamuksellisuus turvataan sekä lisäksi tiedon saata-
vuus varmistetaan. Sen mukaan tieto voi saada monia eri muotoja kuten esi-
merkiksi fyysinen ja digitaalinen dokumentti sekä kuva tai video. (Von Solms & 
Von Niekerk, 2013; ISO/IEC 27002, 2005.) Tämän lisäksi Whitmanin ja Mattor-
din (2012) mukaan edellä mainittujen täytyy päteä silloin kun tietoa prosessoi-
daan, siirretään tai varastoidaan. Heidän mukaan tietoturvaan liittyy myös tie-
don tarkkuus ja oikeellisuus. Tällöin tiedossa ei kuulu olla virheitä ja sen täytyy 
olla samanlaista kuin sen luontihetkellä. Näin ollen kokonaisuutena tietoturvan 
voidaan ajatella olevan tiedon kriittisten osien suojaamista. Näitä elementtejä 
ovat esimerkiksi järjestelmät sekä rauta, joiden avulla tietoa käsitellään. Lisäksi 
tietoturvaan kuuluu myös verkossa liikkuvan tiedon suojaaminen. Kaikki tämä 



toteutetaan koulutuksen, tietoisuuden, teknologian ja käytänteiden avulla. 
(Whitman & Mattord, 2012, 8-13.)  

 Von Solms ja Van Niekerk (2013) esittävät, kuinka kyberturva liittyy 
olennaisesti tietoturvaan. Heidän mukaan kyberturva on erilaisten työkalujen, 
toimintaperiaatteiden, parhaiden käytänteiden, turvallisuussuojien ja -ohjeiden 
sekä teknologioiden kokoelma. Näiden avulla suojataan esimerkiksi organisaa-
tion ja sen käyttäjien resursseja verkkoympäristössä. Lisäksi kyberturvallisuu-
teen liittyy sosiaalisten arvojen ja yhteiskunnan infrastruktuurin suojeleminen. 
Heidän mukaansa kyberturvallisuus on ikään kuin tietoturvan laajennus ja nä-
mä yhdessä muodostavat tieto- ja viestintäteknologian turvallisuuden kokonai-
suuden. Tämän johdosta kyberturvan avulla pystytään suojaamaan enemmän 
kuin pelkkää tietoa ja organisaation tai yksilön resursseja. Näiden lisäksi suojel-
laan myös yksilöitä itseään sekä isommassa mittakaavassa koko yhteiskuntaa. 
Tästä näkökulmasta ajateltuna tiedon vaarantuminen vaikuttaa siis sekä siihen 
sidottuihin resursseihin että yksilöihin ja yhteiskuntaan (Von Solms & Van 
Niekerk, 2013.) 

Sekä tietoturvan että kyberturvan voidaan ajatella liittyvät verkkoympä-
ristön yksityisyyteen. Mikäli tieto vaarantuu jollain tapaa, sillä on seuraamuksia 
myös yksityisyyden näkökulmasta. Tällaisesta esimerkkinä voi olla jonkinlai-
nen hyökkäys tieto- tai kyberturvaa kohtaan. Whitmanin ja Mattordin (2012) 
mukaan hyökkäyksiä voi olla aktiivisia tai passiivisia, tarkoituksenmukaisia tai 
tarkoituksettomia sekä suoria tai epäsuoria. Suora hyökkäys tarkoittaa sitä, että 
uhka tulee itse hyökkäyksen toiminnasta. Epäsuorassa hyökkäyksessä jo val-
miiksi vahingoittunut järjestelmä aiheuttaa lisää tuhoja. Esimerkiksi ukkos-
myrsky ja sen aiheuttama tuho voi olla tarkoitukseton hyökkäys. Kun taas käyt-
täjä, joka lukee vahingossa tietoa, jota hänen ei kuuluisi nähdä, on esimerkki 
passiivisesta hyökkäyksestä. Näiden lisäksi suora hyökkäys voi olla sellainen, 
jossa tietokonehakkeri murtautuu johonkin järjestelmään ja tämän avulla pää-
see käsiksi tietoon. Toisaalta epäsuora hyökkäys on sellainen, jossa tietokone-
hakkeri käyttää jo murrettua järjestelmää hyväkseen laajentaakseen toimintaan-
sa sekä hyökätäkseen muihin järjestelmiin. (Whitman & Mattord, 2012, 9.) 

Verkkoyksityisyyteen liittyy myös anonymiteetti. Tämä tarkoittaa sitä, että 
käyttäjää ei pystytä tunnistamaan (Cho & Kim, 2011). Anonymiteetissä käyttä-
jällä on valta päättää, kuka saa tietää hänen identiteettinsä. Tällöin myös kol-
mannen osapuolen on joko hyvin vaikeaa tai mahdotonta päästä käsiksi käyttä-
jän tietoihin. Lisäksi anonymiteettiin liittyy myös pseudonymiteetti. Tämä tar-
koittaa sitä, että käyttäjällä on jokin käyttäjänimi tai salanimi. Tästä johtuen 
kolmas osapuoli voi tunnistaa käyttäjänimen perusteella tietyn identiteetin, 
vaikka hän ei tiedä käyttäjän oikeaa fyysistä identiteettiä. Anonymiteetissä täl-
laista ei ole, vaan siinä käyttäjästä ei jää mitään jälkeä, jonka avulla hänet voitai-
siin tunnistaa. (Goldberg, 2000, 3-4.) Tämän lisäksi pseudonymiteetin yhteydes-
sä palveluntarjoajat voivat tarpeen vaatiessa omata mahdollisuuden paljastaa 
käyttäjän identiteetti. Tällainen tarve voi esimerkiksi syntyä, jos käyttäjään liit-
tyy rikostutkinta tai joku muu vastaava tilanne. Tällöin esimerkiksi viranomai-
set tarvitsevat käyttäjän tietoja. (Cho & Kim, 2011.) Näin ollen täysi anonymi-
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teetti on verkkoyksityisyyden näkökulmasta parempi kuin pseudonymiteetti, 
mutta se voi olla huomattavasti vaikeampi saavuttaa. Esimerkiksi monet palve-
lut vaativat käyttäjänimiä, jolloin täysi anonymiteetti on mahdotonta saavuttaa. 

Internetin käyttö ja verkossa liikkuminen luo myös jatkuvasti monenlaisia 
uusia tietoja käyttäjistä. Tällaiset tiedot aiheutuvat internetin käyttäjän omista 
toimista, kuten esimerkiksi tiedonhausta. Esimerkiksi eri sivustot voivat tallen-
taa käyttäjästä erilaisia tietoja hänen selatessaan verkkoa tai tehdessä hakuja. 
Tällaisia tietoja ovat muun muassa IP-osoite, nettisivujen linkkien klikkaukset, 
selaushistoria. Tämän lisäksi sivustot voivat tallentaa käyttäjän internetse-
laimeen evästeitä sekä jäljitysohjelmia, jotka luovat näillä tiedoilla profiileja 
käyttäjästä. Näin ollen käyttäjä jättää koko ajan ikään kuin jalanjälkiä, jotka voi-
daan nähdä yksityisyyden uhkana. Tämä kaikki mahdollistaakin nykyaikaisen 
tavan, jonka mukaan tietoa jaetaan ja vastaavasti sitä vastaan saadaan palvelui-
ta. Ainoana rajoitteena tälle on vain tekninen toteutusmahdollisuus. Eli jos jokin 
idea on mahdollista toteuttaa teknisesti, niin tällainen mahdollisuus käytetään 
hyväksi. (Nissenbaum, 2011.) Esimerkiksi Google kerää tietoja käyttäjästään ja 
vastaavasti kohdistaa heille mainontaa sekä parantaa palvelun laatua (Omer, 
2007, 5). 

Mihin käyttäjien tietoja sitten käytetään tai millaisia palveluita niitä anta-
malla voidaan saada? Yksi hyvä esimerkki tästä on palveluiden profilointi. Che-
leppan ja Sinin (2005) mukaan tämä tarkoittaa kykyä muokata palveluita ja asi-
akkaan käyttökokemusta hänestä kerättyjen henkilökohtaisten tietojen perus-
teella. Tällä tavoin heidän mukaansa palveluiden tarjoajat voivat kerätä helposti 
asiakkaistaan tietoja ja saavuttaa sitä kautta strategisia etuja. Esimerkiksi haku-
koneissa profilointi toimii siten, että hakutulokset voivat olla käyttäjälle pa-
remmin kohdistettuja (Chen, Bai, Shou, Chen & Gao 2011). Profilointi on mah-
dollista silloin, kun palvelun tarjoajalla on kyky kerätä käyttäjästä tietoa ja käyt-
täjä on halukas näitä itsestään antamaan (Cheleppa & Sin 2005). Eli tämän mu-
kaan käyttäjällä voidaan ajatella olevan täysi hallinta sen suhteen, kuinka yksi-
tyisenä hän haluaa käyttäytymisensä pitää. Tietysti voi olla palveluita, jotka 
vaativat käyttäjää hyväksymään tietojen luovutuksen, jotta palvelu on käytettä-
vissä ja näin ollen käyttäjän valinta sekä täysi hallinta katoavat. 

Verkossa toimivat palvelut voivat Wun, Huangin, Yenin ja Popovan (2012) 
mukaan käyttää tietojen keräämistä koskevia tietosuojakäytänteitä. Tällöin 
käyttäjälle kerrotaan palvelun keräävän tietoja hänestä. Käyttöehdot perustuvat 
kansainvälisiin sääntöihin, säädöksiin sekä ohjeisiin, joiden mukaan käyttöehto-
ja luodaan. Näiden käyttöehtojen tarkoituksena on pitää molemmat osapuolet: 
sekä käyttäjä, että palvelun tarjoaja selvillä siitä, miten tietoja tallennetaan ja 
mitä niillä tehdään. Niiden avulla käyttäjä voi varmistaa, että hänellä on tieto 
ehdoista ja hänellä on valinta tietojen käytön suhteen. Tämän lisäksi hänellä on 
hallinta tai pääsy tietoihin ja varmistus siitä, että tietoja säilytetään turvallisesti 
sekä varmuus siitä, että nämä kaikki on käytännössä toimeenpantu. Näin ollen 
tietosuojakäytänteet voidaankin nähdä yhtenä verkkoyksityisyyden kulmaki-
vistä. (Wu, Huang, Yen & Popova, 2012.) 



Verkkoyksityisyyden yksinkertainen määritelmä ei siis eroa paljoakaan 
tavallisen yksityisyyden määritelmästä, mutta siihen liittyy paljon erilaisia 
ominaispiirteitä. Waltherin (2011) teorian mukaiset olettamukset tai Chon ja 
Kimin (2011) esittämä anonymiteetti sekä Cheleppan ja Sinin (2005) mukainen 
henkilökohtaisten tietojen käyttö, ovat esimerkkejä verkkoyksityisyyteen ris-
keistä. Tämän johdosta käyttäjät eivät välttämättä edes huomaa yksityisyyden 
rikkomusta tai menetystä, saati osaa ennustaa sitä. Edellä on myös esitelty tieto-
turvasta koituvia yksityisyyden ongelmia. Nämä eivät ole kuitenkaan käyttäjäs-
tä itsestään johtuvia, vaan järjestelmistä sekä kolmansien osapuolten kyvystä 
hyödyntää niiden heikkouksia. Näin ollen voidaankin ajatella, että käyttäjän 
tulisi tietää mitä ongelmia verkkoyksityisyyteen liittyy. Tästä on hyvä jatkaa 
verkkoyksityisyyden ongelmilla, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa alalu-
vussa. 

2.3 Ongelmat verkkoyksityisyydessä 

Seuraavaksi käsitellään hieman erilaisia verkkoyksityisyyden ongelmia. Näitä 
ongelmia voidaan tarkastella esimerkiksi sekä yksityisyyden että tietoturvan 
näkökulmasta. Yksityisyyden ongelmat käsittävät Bélangerin ja Crosslerin (2011) 
mukaan tyypillisesti yksityisyyshuolien eri tasoja tai vaikutuksia. Esimerkkejä 
tällaisista voisi heidän mukaansa olla vaikka verkkopalveluiden käyttö tai ha-
lukkuus tietojen jakamiseen sekä luovuttamiseen. Tietoturvan näkökulmasta 
voidaan käsitellä erilaisia hyökkäyksiä palveluita ja niiden käyttäjiä kohtaan. 
Tällöin käyttäjän yksityisyys on uhattuna tietoturvan kautta kohdistuvien vaa-
rojen kautta. (Whitman & Mattord, 2012, 9.) 

Tietoturvan näkökulmasta yksi verkkoyksityisyyden ongelmista on käyt-
täjä itse. Tällä tarkoitetaan sitä, että käyttäjiä itseään voidaan hyödyntää tieto- ja 
kyberturvan rikkomiseen. Käyttäjä onkin Whitmanin ja Mattordin (2012, 18, 70–
71) mukaan tietojärjestelmien heikoin lenkki, sillä he voivat vahingossa tietä-
mättään heikentää tietoturvaa. Tällöin käyttäjä voidaan esimerkiksi houkutella 
vahingoittamaan järjestelmiä ja tätä kutsutaan nimellä sosiaalinen manipulointi 
(social engineering). Siinä käyttäjän käyttäytymistä manipuloidaan siten, että 
hänet saadaan esimerkiksi luovuttamaan salasana järjestelmään. Tällaisia ma-
nipuloinnin taktiikoita ovat muun muassa kalastelu (phissing), jossa esimerkik-
si pyritään lähettämään uskottava sähköpostiviesti. Tämä viesti naamioidaan 
näyttämään luotettavalta ja sen avulla kalastellaan käyttäjän tietoja. Toisenlaisia 
huijauksia ovat erilaiset haittaohjelmat kuten evästeet, troijalaiset sekä virukset. 
Näitä haittaohjelmia löytyy muun muassa erilaisilta epäilyttäviltä sivustoilta, 
jotka tallentavat ne internetselaimeen. Nämä esimerkiksi etsivät selaimen väli-
muistista sisältöä tai aiheuttavat uudelleenohjausta epäilyttäville sivuille ja sitä 
kautta keräävät käyttäjästä henkilökohtaisia tietoja.  (Whitman & Mattord, 2012, 
18, 70–71.) 

Yksityisyyden suhteen yksi ongelmia aiheuttava tekijä on profilointi. Toi-
saalta tämä riippuu aivan siitä, miten asiaan suhtaudutaan, sillä profilointi ai-
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heuttaa sekä positiivisia että myös negatiivisia vaikutuksia. Purcellin ym. (2012) 
tekemässä hakukoneisiin kohdistuvassa kyselytutkimuksessa suurin osa (65 %) 
pitää personoituja hakutuloksia huonona asiana. Tähän syynä on heidän mu-
kaan se, että profiloidut tulokset voivat rajoittaa hakutuloksien löytämää in-
formaatiota. Tämä tarkoittaa sitä, että profilointi aiheuttaa niin sanottua haku-
tuloksen harhaa, eli hakutulokset eivät ole neutraaleja. Sen sijaan hakutuloksis-
sa voidaan esimerkiksi suosia tiettyjä sivustoja ja näin ollen hakukone ei hae 
tuloksia objektiivisesti. (Tavanni, 2012.). Toisaalta osa vastanneista (29 %) pitää 
profiloituja hakutuloksia hyvänä asiana, sillä niiden avulla voidaan löytää tu-
loksia, jotka ovat käyttäjälle oleellisempia (Purcell ym., 2012). Nämä tulokset 
siis tukevat väitettä, jonka mukaan iso osa käyttäjistä ei välttämättä pidä profi-
loinnista. Tähän on syynä se, että sen avulla voidaan manipuloida käyttäjien 
käyttäytymistä ja näin ollen myös rikotaan heidän yksityisyyttään. 

Profiloinnin yksityisyyden ongelmasta voidaan havaita enemmän kuvios-
ta (kuvio 1). Siitä voidaan huomata, että iso osa (73 %) vastanneista ei pidä siitä, 
että hakukoneet keräävät tietoja profilointia varten. Tämän kyselyyn vastanneet 
kokevat yksityisyyden rikkomuksena. Tästä näkökulmasta vain pieni osa (23 %) 
pitää tietojen tallentamista profiloituja tuloksia varten hyvänä asiana. (Purcell 
ym., 2012.) 

 

KUVIO 1 Käyttäjien suhtautuminen tietojen keräämiseen (Purcell, Brenner & Rainie, 2012, 
21) 
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Perustuu hakukoneiden käyttäjiin [n=802] ja jakautuu iän mukaan.



Tästä voidaan siis huomata, kuinka käyttäjät kokevat yksityisyyden 
rikkoutuneen ja palveluntarjoajat silti toimivat tavalla, joka suoraan loukkaa 
niiden käyttäjiä. Tämän johdosta voidaan myös ihmetellä sitä, miksi käyttäjät 
kuitenkin käyttävät palveluita, jotka rikkovat heidän yksityisyyttään. 

Myös verkossa tapahtuva kohdistettu mainonta aiheuttaa negatiivisuutta 
käyttäjissä. Tällainen mainonta on siis profiloinnin yksi muoto, jossa mainoksia 
kohdistetaan henkilön kiinnostuksien ja verkkokäyttäytymisen mukaan. Käyt-
täytymistä jäljitetään esimerkiksi käyttäjän IP-osoitteen avulla tai evästeillä, jot-
ka sivustot asentavat käyttäjän selaimeen. (Toubiana, Narayanan, Boneh, Nis-
senbaum & Barocas, 2010.) Purcellin ym. (2012) kyselytutkimuksen mukaan 
noin kaksi kolmasosaa (68 %) vastanneista ei pidä siitä, että mainontaa kohdis-
tetaan. Heidän mukaan vastaajat eivät pidä siitä, kun heidän käyttäytymistään 
seurataan sekä analysoidaan. Vain 28 % vastanneista pitää kohdistettua mai-
nontaa hyvänä asiana, sillä sen avulla voidaan saada enemmän kiinnostavaa 
tietoa. (Purcell ym., 2012.) Näin ollen mainonta ja käyttäjän käyttäytymisen seu-
ranta ovat profiloinnin tavoin verkossa tapahtuva ilmiö, jonka iso osa käyttäjis-
tä kokee yksityisyyden suhteen ongelmallisena.  

Yksi verkkoyksityisyyden suurista ongelmista on käyttäjien tietoisuus. 
Tämä voidaan havaita Purcellin ym. (2012) kyselytutkimuksesta, jonka mukaan 
vain 38 % internetin käyttäjistä tietää kuinka rajoittaa erilaisten nettisivustojen 
tapaa tallentaa tietoja käyttäjistään. Kuitenkin ne, jotka osaavat rajoittaa tiedon-
keruuta, käyttävät taitojaan hyväkseen. Tätä havainnollistaa etenkin kuvio (ku-
vio 2), josta voidaan havaita kuinka tämän ryhmän (38 %) sisällä suurin osa 
(81 %) osaa poistaa internetselaimensa historian. Tämä on myös suosituin tapa 
rajoittaa sivustojen tietojen keräämistä. Lisäksi kaksi kolmasosaa (75 %) osaa 
säätää sivustojen yksityisyysasetuksia ja hieman yli puolet (65 %) on käyttänyt 
selaimen asetuksia rajoittaakseen sivustojen tietojen keräämistä sekä tallenta-
mista. (Purcell ym., 2012.) 
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KUVIO 2 Kuinka käyttäjät rajoittavat tiedon keräämistä (Purcell, Brenner & Rainie, 2012, 25) 

Näin ollen voidaan havaita, että tietämyksellä on suuri vaikutus siihen, kuinka 
käyttäjät toimivat tiedon keräämisen suhteen. Monet tiedostavat ongelman, 
mutta vain harva osaa tehdä asialle jotain. Toisaalta ne, jotka tietävät kuinka 
tietojen keräämistä rajoitetaan, myös rajoittavat sitä. Tietoisuudella on siis selvä 
ja suora vaikutus yksityisyyden parantamiseen sekä ongelmien välttämiseen. 

Yksityisyyden lisäksi luottamus on tärkeää verkossa toimimisen kannalta. 
Tämän johdosta seuraavaksi luvussa kolme pohditaan luottamuksen roolia 
verkossa. Ensin käsitellään luottamuksen eri määritelmiä, joista mennään tar-
kemmin siihen, miten luottamus muodostuu. Lopuksi käsitellään luottamuksen 
merkitystä hieman samalla tavalla kuin tässä luvussa yksityisyyttä. 
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Prosenttiosuus niistä, jotka tietävät kuinka tiedon tallentamista 
voidaan rajoittaa, ovat tehneet seuraavat:



3 LUOTTAMUS VERKOSSA 

Tässä luvussa käsitellään luottamusta ja sen merkitystä verkossa. Tämän luvun 
tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään luottamuksen taustaa ja tarkoi-
tusta verkossa. Luvussa on kolme alalukua, joista ensimmäisessä kerrotaan 
hieman luottamuksen taustaa ja sen erilaisia määritelmiä. Toisessa alaluvussa 
käydään läpi luottamuksen muodostumista ja sitä, mitkä eri tekijät siihen vai-
kuttavat. Kolmannessa alaluvussa käsitellään luottamuksen merkitystä verkos-
sa 

3.1 Luottamuksen taustaa 

Internetin kautta tapahtuva vuorovaikutus on todella monimuotoista: siellä ol-
laan vuorovaikutuksessa toisiin sekä jaetaan että haetaan tietoa erilaisten palve-
luiden, kuten sosiaalisen median avulla. Tällaisessa vuorovaikutuksessa nousee 
aina esiin se, voidaanko toiseen luottaa. Wangin ja Emurianin (2005) mukaan 
luottamusta on esiintynyt niin kauan kuin ihmiset ovat olleet sosiaalisessa vuo-
rovaikutuksessa toisiinsa ja se esiintyy tärkeässä roolissa ihmisten välisessä 
kanssakäymisessä. Heidän mukaansa monet tärkeät suhteen ihmisen elämässä 
ovat riippuvaisia luottamuksesta. Luottamuksen määritteleminen on kuitenkin 
vaikeaa sen abstraktin luonteen vuoksi. Tämän vuoksi luottamusta on tutkittu 
monella eri tieteenalalla ja jokaisella niistä on oma tapansa sen määrittelyyn. 
Esimerkiksi filosofian, psykologian, johtamisen tai markkinoinnin tutkimuksien 
johdosta luottamuksesta on voitu luoda yleistettyjä määritelmiä, jotka kaikki 
luovat pohjaa juuri verkossa esiintyvän luottamuksen tutkimiseen. (Wang & 
Emurian, 2005.) 

Luottamus on kohonnut viime vuosina keskeiseksi tutkimusaiheeksi ja 
etenkin sen vaikutus verkkoympäristössä on nostattanut sen kiinnostusta enti-
sestään. Beldadin, De Jongin ja Steehouderin (2010) mukaan luottamus ja sen 
vaikutusten tietäminen on noussut tärkeäksi niin liiketoiminnan, kuin akatee-
misen tutkimuksen näkökulmasta. Tämä johtuu heidän mukaansa siitä, että 
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luottamusta pidetään yhtenä tärkeimmistä seikoista elektronisen liiketoiminnan 
onnistumiselle. Näin ollen luottamuksesta on paljon tietojärjestelmätieteen tut-
kimusta sekä siitä onkin muodostunut alan suhteen erittäin tärkeä tutkimusaihe. 
Toisaalta tutkimukset sekä määritelmät luottamuksesta ovat usein todella ka-
peita sekä keskittyvät tiettyihin kapeisiin aihealueisiin. Tämän johdosta luotta-
muksesta on lopulta syntynyt monenlaisia käsityksiä ja sen yleismaallinen yksi-
selitteinen määritteleminen on hyvin vaikeaa. (McKight & Chervany, 2001.) 
Seuraavassa käsitelläänkin yleisiä luonteenpiirteitä tai pääkohtia, joita luotta-
muksen eri alojen määritelmissä yleisesti esiintyy. Määritelmien runsauden 
vuoksi tässä tutkimuksessa tyydytään Wang ja Emurianin (2005) kokoamiin 
luottamuksen pääkohtiin. 

Wang ja Emurian (2005) kokoavat eri alojen tutkimuksista neljä pääkohtaa, 
jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä ja sisältyvät moniin eri määritelmiin luottami-
sesta. Jotta luottamus voi syntyä, on ensimmäisenä oltava kaksi osapuolta: joku, 
joka pyrkii luottamaan toiseen sekä joku toinen, johon luotetaan. Tässä tilan-
teessa osapuolet, kuten henkilöt tai organisaatiot mittaavat toistensa suoritta-
mia tekoja sekä tämän pohjalta luotettavuutta. Toisena pääkohtana on haavoit-
tuvaisuus eli luottamusta esiintyy silloin, kun tilanteeseen liittyy epävarmuutta 
ja riskin ottoa. Tällöin luottamuksessa riskeerataan jotain tärkeää ja luotetaan, 
että toinen ei käytä tätä haavoittuvaisuutta hyväkseen. Kolmantena on luotta-
muksen johdosta syntyvät toimenpiteet, kuten esimerkiksi parisuhteessa olevat 
kaksi henkilöä luottavat toisiinsa ja menevät naimisiin. Neljäntenä luottamuk-
sen ajatellaan olevan suhteellinen asia ja sen tarkasteleminen on yksilöllistä. 
Näin ollen erilaiset ihmiset kokevat luottamuksen eri lailla ja toimivat myös sen 
suhteen eri tavalla. (Wang & Emurian, 2005.) 

Wangin ja Emurianin (2005) mukaan edelliset neljä pääkohtaa pätevät 
myös verkossa tapahtuvaan luottamukseen, mutta tietyin poikkeuksin. Ensim-
mäiseksi verkossa tapahtuva luottamus tapahtuu myös kahden osapuolen välil-
lä, mutta nämä osapuolet eivät välttämättä tunne toisiaan. Esimerkiksi verkko-
kauppa ja asiakas, jotka eivät tunne toisiaan samalla tavalla kuin vaikka avioi-
tunut pari. Toiseksi haavoittuvaisuus on suurempi, sillä esimerkiksi verkossa 
tapahtuva luottamus on anonyymimpää, joten riskin oton täysiä seurauksia ei 
voida ennakoida. Kolmanneksi toiminto, jota luottamus aiheuttaa voi olla esi-
merkiksi palvelun ostaminen sekä omien tietojen luovuttaminen tai pelkästään 
palveluun tutustumien. Neljänneksi luottamus verkossa on myös suhteellinen 
käsite. Tämä tarkoittaa sitä, että eri ihmisillä on erilainen suhtautuminen tekno-
logian kautta tapahtuvaan vuorovaikutukseen. (Wang & Emurian, 2005.) 

Wang ja Emurian (2005) luovat hyvän monialaisen yleisen määritelmän 
taustalle, jonka pohjalta voidaan miettiä, kuinka luottamus syntyy. Tutkimuk-
seen on valittu pääasialliseksi määritelmäksi juuri Wangin ja Emurianin (2005) 
esittämät luottamuksen pääkohdat, sillä ne kiteyttävät hyvin eri alojen tutki-
musta sekä rajaavat laajaa käsitettä. Näin ollen tutkimuksessa voidaan keskittyä 
enemmän luottamukseen verkossa. Seuraavassa alaluvussa käsitelläänkin luot-
tamuksen syntymistä verkkoympäristössä ja myös sen syntymistä teknologiaa 
kohtaan. Teoriat, joita esitellään, sisältävät osin samoja pääkohtia mitä Wang ja 



Emurian (2005) esittelevät, mutta liittyvät enemmän juuri verkossa esiintyvään 
luottamukseen.  

3.2 Luottamuksen muodostuminen 

Friedmanin, Kahn JR:n ja Howen (2000) mukaan luottamus on tärkeää, sillä sen 
avulla paljastamme itsestämme jotain toisille sekä opimme samalla itsekin jo-
tain muista. Heidän mukaan ongelmia tulee tilanteessa, jossa toinen osapuoli ei 
ole tiedossa. Tällöin voidaan kyseenalaistaa esimerkiksi hakukoneilla etsitty 
tieto ja jopa koko palvelun luotettavuus. Cheshiren (2011) mukaan luottamus 
liittyykin riskinottoon. Heidän mukaan tavallisessa jokapäiväisessä elämässä 
opitut keinot, joiden avulla tunnistamme riskitekijöitä, eivät välttämättä toimi 
digitaalisessa maailmassa. Näin ollen luottamuksen syntymiseen liittyy suuria 
riskejä, jos esimerkiksi ei tiedetä kuka hakukoneella löydetyn tiedon julkaisija 
on. Tämän johdosta riski ja epävarmuus vaikeuttavat päätöksentekoa ja sitä 
kautta luottamuksen muodostumista. Joissakin tilanteissa luottamus voi syntyä 
helposti, sillä panos ja riski eivät ole liian suuret. Tällaisesta esimerkkinä voisi 
olla vaikkapa jonkin ravintolan valitseminen joidenkin satunnaisten anonyy-
mien arvosteluiden avulla. Kuitenkin epävarmuutta esiintyy tilanteissa, joissa 
panoksena on esimerkiksi taloudellisesti merkittäviä riskejä sekä lopputulos ei 
ole ennalta nähtävissä. Tällöin luottamuksen syntyminen ei ole varmaa ja näin 
ollen riskien sekä epävarmuuden ymmärtäminen on tärkeää luottamuksen 
muodostumisen kannalta. (Cheshire, 2011.) 

Luottamus syntyy siis tilanteessa, jossa arvioimme riskitekijöiden olevan 
alhaiset sekä emme altistu epävarmuudelle. Tämän lisäksi luottamuksen syn-
tymiseen liittyy toki muitakin tekijöitä.  Friedmanin ym. (2000) mukaan luotta-
mus syntyy silloin kun olemme haavoittuvaisia ja tätä kautta luotamme johon-
kin toiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun luotamme toiseen, altistamme samalla 
itsemme haavoittuvaiseksi ja toivomme, että toinen ei käytä tätä tilaisuutta hy-
väkseen. Jotta tällaiseen tilanteeseen päästään, on kyettävä tekemään tietynlai-
nen arviointi toisesta osapuolesta, joka joko laukaisee luottamuksen tai estää 
sen muodostumisen. Tämä arviointi sisältää kolme kohtaa, joista ensimmäisenä 
on pohdittava, millainen tilanne on kyseessä ja miksi haemme luottamusta. 
Toiseksi tulee tarkastella, kuinka hyväntahtoinen vastapuoli on, ja miten tämä 
vaikuttaa hänen kykyynsä luottaa takaisin. Viimeisenä tulee miettiä näiden 
pohjalta sitä, onko suhde luottamisen arvoinen eli täyttyykö luottamuksen vaa-
timukset. Tässäkin, kuten edellisessä teoriassa, kriteereihin vaikuttaa tilanne ja 
sen vakavuus. Eli eri tilanteissa, joissa ei olla niin haavoittuvaisia, on helpompi 
muodostaa luottamus verrattuna tilanteisiin, joissa panoksena on enemmän. 
(Friedman ym., 2000.) 

Osan tutkijoista, kuten Friedmanin ym. (2000) mielestä luottamusta esiin-
tyy suoranaisesti vain henkilöiden välillä. Tästä on myös esitetty vastaväitteitä, 
joiden mukaan luottamus voi muodostua sekä ihmisen että teknologian välille. 
Näin esittävät esimerkiksi Lankton ja McKnight (2011) ja heidän mukaansa 
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luottamus ihmisen ja teknologian välille syntyy silloin, kun teknologialla ajatel-
laan olevan sopivat ominaisuudet luottamukselle. Lankton ja McKnight (2011; 
Wang & Benbasat, 2005 mukaan) esittävät, että teknologialla kuten ohjelmistoil-
la voi olla samanlaisia ominaisuuksia kuin ihmisillä. Tällaisia ominaisuuksia 
ovat vaikkapa neuvon antaminen ja käyttäjän kanssa vuorovaikutuksessa ole-
minen. Lankton ja McKnight (2011) kertovat myös, että kaikki teknologia ei si-
sällä samalla tavoin ihmismäisiä ominaisuuksia kuten ohjelmistot. Tästä esi-
merkkinä he mainitsevat nettisivut, jotka sisältävät vain osittain tällaisia omi-
naisuuksia. Vaikka teknologialla ei siis olisi täysin samoja ominaisuuksia kuin 
ihmisellä, silti luottamus siihen syntyy heidän mielestä samalla tavalla kuin 
henkilöön. Henkilö siis pohtii mitä teknologia voi tehdä ja mitä sen odotetaan 
tekevän. Tämän lisäksi henkilö pohtii millä tavalla teknologia voi auttaa tai 
voiko se kääntyä jollain tavalla vastaan sekä pettää luottamuksen. (Langton & 
McKnight, 2011.) 

Cheshiren (2011) mukaan luottamuksen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa tie-
don virtaa luotettavasta kohteesta. Tällaista tietoa tarvitaan, jotta suhde toiseen 
on nimenomaan luottamuksellista, eikä epävarmaa tai liiallisen riskin ottamista. 
Näin ollen tapahtuman täytyy olla edellä esitetyn kaltaista todellista luotta-
muksen muodostamista. Verkkoympäristössä tällaista tietoa saadaan Cheshiren 
(2011) mukaan erilaisilla mainejärjestelmillä. Näiden järjestelmien tarkoituksena 
on antaa käyttäjälle jonkinlaisia vihjeitä siitä, mitä muut ovat mieltä palvelusta 
tai sen käyttäjästä. Tällä tavoin voidaan saada tietoa esimerkiksi siitä, kuinka 
aktiivinen toinen käyttäjä on tai onko hän ollut muita kohtaan luotettava. Näin 
ollen luottamusta voidaan ylläpitää tai se voidaan lopettaa maineeseen pohjau-
tuvan tiedon pohjalta.  Tällaisella mainejärjestelmällä voidaan ehkäistä mahdol-
lisia riskejä. (Cheshire, 2011.) 

Luottamuksen syntymisen jälkeen luottamus voi jatkua tai tietenkin myös 
päättyä. Luottamus päättyy siihen, kun yksi tai useampi osapuoli jollain tavalla 
rikkoo luottamuksen ehtoja. Friedman ym. (2000) kutsuu tätä tilannetta luotta-
muksen pettämiseksi. Tällöin yksi osapuoli käyttää muita ja heidän haavoittu-
vuuttaan hyväksi. Tästä on myös lievempi versio eli tilanne jossa osapuoli tekee 
lievemmän rikkomuksen eikä tätä tuomita niin rankasti kuin luottamuksen pet-
tämistä. Lievempi rike johtuu usein pienistä virheistä ja virhearvioinnista, ja 
tällöin luottamus voidaan korjata, kun taas pettäminen usein johtaa luottamus-
suhteen purkautumiseen. (Friedman ym., 2000.) 

Luottamuksen muodostuminen ei siis ole helppoa ja keskeisenä asiana 
edellä esitetyissä teorioissa korostuukin epävarmuudesta pois pääsy riskinoton 
avulla sekä toiseen turvautuminen. Myös se, että altistamme itsemme riskeille 
ja ikään kuin toisen armoille, heijastuu sekä luottamuksessa henkilöön tai tek-
nologiaan. Sekä Cheshiren (2011) että Friedmanin ym. (2000) teorioissa nousi 
esille se, kuinka luottamus on suhteellinen sekä tilanneriippuvainen käsite. 
Luottamus voi siis joissain tilanteissa muodostua helposti, kun taas joissain vai-
keasti tai ei ollenkaan. Heidän teorioissaan tuli myös esille se, että luottamus on 
pitkän pohdinnan tulos ja vaatii jatkuakseen yhä enemmän tietoa toisen luotet-
tavuudesta. Näin ollen luottamuksen muodostumisen pääkohdat on käsitelty, 



sekä on vielä tarpeen pohtia sitä, minkälainen merkitys sillä on. Tämän johdosta 
seuraavaksi käsitellään hieman sitä mitä luottamus merkitsee verkossa sekä 
mitä etuja siitä koituu. 

3.3 Luottamuksen merkitys verkossa 

Luottamuksen merkitys verkossa on yhtä tärkeää kuin muuallakin. Kuten 
Wang ja Emurian (2005) totesivat, luottamus on tärkeässä roolissa kaikissa yksi-
lön vuorovaikutussuhteissa, mutta varsinkin verkkoympäristössä sen rooli ko-
rostuu. Tämä johtuu heidän mukaansa siitä, että luottamuksen puute aiheuttaa 
suuren kynnyksen ryhtyä toimenpiteisiin. Tällaista on esimerkiksi verkon kaut-
ta tapahtuva kaupankäynti. Näin ollen luottamuksen luominen on tärkeää, sillä 
sen avulla käyttäjät saadaan helpommin luovuttamaan erilaisia tietoja ja käyt-
tämään palveluita. Luottamuksesta on siis hyötyä molemmille osapuolille, sekä 
käyttäjälle että palvelun tarjoajille. (Wang & Emurian 2005.) 

Yksityisyys aiheuttaa ongelmia luottamuksen suhteen, sillä monet käyttä-
jät pelkäävät henkilökohtaisten tietojen menetystä tai niiden joutumista kol-
mansille osapuolille. Tässä tilanteessa siis ajatellaan, että jokin internetpalvelun-
tarjoaja joko luovuttaa tai myy käyttäjien tietoja kolmansille osapuolille, ilman 
käyttäjien lupaa ja suostumusta. Eli toisin sanoen käyttäjät pelkäävät käyttää 
palveluja, sillä heillä ei välttämättä ole suoraa hallintaa sen suhteen mitä heidän 
tiedoillaan tehdään. Tämän johdosta käyttäjät eivät välttämättä luota kovin hel-
posti verkossa toimiviin palveluihin tai niiden tarjoajiin. (Hoffman ym., 1999.)  

Friedman ym. (2000) esittävät, että luottamus vaikuttaa verkkoympäris-
tössä samalla tavoin kuin fyysisessä maailmassa. Esimerkiksi verkossa syntynyt 
luottamus ja sen rikkominen aiheuttavat samalla tavoin negatiivisia tuntemuk-
sia kuin vastaavanlainen tilanne fyysisessä maailmassa. Toisaalta internetin 
mahdollistama anonymiteetti luo mahdollisuuksia jakaa hyvin henkilökohtaisia 
asioita, joihin fyysisessä maailmassa vaadittaisiin todella vahva luottamussuh-
de. Verkon anonymiteetin vuoksi erilaisia riskejä kuitenkin on vaikea punnita ja 
näin ollen luottamuksen luominen on vaikeaa. (Friedman ym., 2000.) 

Yksityisyyshuolet ovat siis yksi suuri syy luottamuksen puutteelle. Asiaa 
voidaan ajatella myös toisella tapaa ja niin, että luottamuksen on esitetty olevan 
ratkaisu käyttäjien kohtaamiin yksityisyyden ongelmiin (Luo 2002). Näin ollen 
yksityisyyttä parantamalla voidaan vaikuttaa positiivisesti luottamukseen. Täl-
löin käyttäjälle ei synny yksityisyyshuolia vaan vastaavasti luottamus palvelua 
kohtaan on suurempi. Organisaatioiden tulisikin huolehtia käyttäjien yksityi-
syydestä luomalla selkeitä tietosuojaa koskevia käytänteitä. Näiden käytäntei-
den tulisi olla selkeitä ja helposti ymmärrettäviä sekä sellaisia, joista välittyy 
yksityisyyden turvaaminen. Näin voidaan yksityisyyden kautta luoda luotta-
musta ja vähentää epätietoisuutta yksityisyyteen liittyen. (Pollach 2007.). 

Lopuksi luottamusta voidaan siis tarkastella yksityisyyden kanssa rinnak-
kain ja siten että molemmat ovat suhteessa toisiinsa. Hoffmanin ym. (1999) sekä 
Pollachin (2007) teoriat kulkevat siis ikään kuin käsi kädessä. Hoffmanin ym. 
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(1999) teorian mukaan luottamusta ei synny, koska yksityisyys on epävarmaa. 
Toisaalta Pollachin (2007) teorian mukaan asia voidaan korjata saavuttamalla 
yksityisyyden taso niin, että se ei herätä epävarmuutta. Näiden kahden vaiku-
tuksella voidaan saavuttaa Wangin ja Emurianin (2005) teorian mukainen tilan-
ne, jossa käyttäjät ovat halukkaita luovuttamaan tietojaan sekä käyttämään pal-
veluja. Mikäli edellä mainituissa joku menee vikaan, on mahdollista, että tapah-
tuu Friedmanin ym. (2000) esittämä tilanne, jossa luottamus aiheuttaakin nega-
tiivisia tuntemuksia. Eli käyttäjän yksityisyys ja sitä kautta luottamus palveluun 
mahdollistaa sen käytön. Tästä näkökulmasta tarkastellaan seuraavaksi haku-
koneita ja sitä, miten nämä kaksi, yksityisyys ja luottamus, niissä ilmenevät. 



4 YKSITYISYYDEN JA LUOTTAMUKSEN MERKITYS 
HAKUKONEIDEN KÄYTÖSSÄ 

Tässä luvussa käsitellään yksityisyyden ja luottamuksen merkitystä hakuko-
neissa sekä tutkimuksen merkittävimpiä tuloksia. Luvun tarkoituksena on käsi-
tellä ja luoda yhteys yksityisyyden ja luottamuksen välille juuri hakukoneiden 
käytössä. Luku koostuu kolmesta alaluvusta, joista ensimmäisessä käsitellään 
yleisesti hakukoneita ja sitä mitä niistä on tutkittu sekä mitä ne ylipäätään ovat. 
Toisessa alaluvussa käsitellään hakukoneisiin liittyviä riskejä sekä yksityisyy-
den että luottamuksen näkökulmasta. Kolmannessa alaluvussa käydään läpi 
tutkimuksen merkittäviä tuloksia liittyen yksityisyyteen, luottamukseen ja ha-
kukoneisiin. Luvussa käsitellään sitä, kuinka käyttäjän tulisi suhtautua haku-
koneisiin edellä mainittujen aspektien suhteen. 

4.1 Hakukoneet 

Internetistä on muotoutunut tiedon keräämisen ja jakamisen keskus (Nissen-
baum, 2011). Sieltä voi löytää tietoa melkeinpä mihin tahansa aihealueeseen 
liittyen sekä monenlaisessa eri muodossa. Jotta tätä kaikkea tietoa voidaan yk-
sinkertaisesti hakea ja hyödyntää, on siihen tarkoitukseen luotu hakukoneita 
(Peddinti & Saxena, 2014). Näin ollen miljardit internetin käyttäjät ympäri maa-
ilmaa luovat tuhansia hakuja sekunnissa, joilla hakukoneet löytävät ihmisten 
jakamia erilaisia tietoja (Cooper, 2008). Tämä johdosta erilaisista hakukoneista 
onkin muodostunut ihmisille pääasiallinen tiedonkeräämiseen tarkoitettu työ-
kalu (Castellà-Roca, Viejo & Herrera-Joancomartí, 2009). Hakukoneista on tehty 
paljon tutkimusta tietojärjestelmätieteellisestä näkökulmasta ja nämä keskitty-
vät esimerkiksi hakukoneiden algoritmien parantamiseen. Aiempi tutkimus 
keskittyy paljolti itse hakukoneiden tekniseen toteutukseen ja sitä kautta esi-
merkiksi yksityisyyden parantamiseen palveluntarjoajan näkökulmasta. Esi-
merkiksi Kenthapadi, Korolova Mishra ja Ntoulas (2009) tai Jones, Kumar, Pang 
sekä Tomkins (2008) esittelevät erilaisia teknologioita, joiden avulla hakukonei-
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den yksityisyyttä voidaan parantaa palveluntarjoajan osalta. Tällaiset tutki-
mukset eivät kuitenkaan ole tämän tutkielman kannalta relevantteja, sillä nii-
den keskeisimmät tulokset eivät liity juuri yksilön näkökulmaan. Tämän tut-
kielman kannalta olennaista onkin keskittyä tutkimusaineistoon, jossa käsitel-
lään yksilön kannalta keskeisiä hakukoneiden ongelmia ja teemoja.  

Tämän tutkimuksen ymmärtämiseksi on tärkeää hieman selventää haku-
koneiden perusperiaatetta. Tavannin (2012) mukaan käyttäjän näkökulmasta 
katsottuna hakukoneiden toiminta perustuu kahteen eri operaatioon. Ensin 
käyttäjä syöttää hakusanan hakukoneelle ja tämän jälkeen kone palauttaa listan 
relevanteista nettisivuista. Tämän lisäksi hänen mukaan hakukoneita on kolmea 
eri tyyppiä. On aihehakemistoja, jotka hakevat tarkempaa ja tiettyyn aiheeseen 
sidottua tietoa, jolloin niiden tulokset voivat olla suppeampia. Tämän kaltaisia 
hakukoneita käytetään esimerkiksi eri nettisivustojen omissa hakukoneissa. 
Toisena ovat yleiset hakukoneet, jotka etsivät laajempia ja yleisempiä kokonai-
suuksia internetistä sekä muodostavat näistä laajempia tuloksia. Tällaisia ovat 
esimerkiksi Google tai Bing. Kolmantena ovat metahakukoneet, jotka etsivät eri 
hakukoneiden tuloksia ja muodostavat niistä yhtenäisen listan tuloksista. (Ta-
vanni, 2012.) 

Hakukoneiden yleistyminen on johtanut siihen, että ne käsittelevät valta-
via tietomassoja, jota kutsutaan nimellä massadata (big data). Entistä tehok-
kaampi ja laajempi tietokoneiden sekä erilaisten mobiililaitteiden, kuin myös 
pilvipalveluiden käyttö on lisännyt internetissä olevaa tiedon määrää. Tietoa 
tulvii päivittäin eri käyttäjiltä ja erilaisista lähteistä sekä eri muodossa. Yhä use-
ammat organisaatiot pyrkivät hyödyntämään tällaista tietomäärää ja sen yksi 
tärkeimmistä tarkoituksista onkin toimia reaaliaikaisen päätöksenteon työkalu-
na. Esimerkiksi hakukoneet kuten Google voivat tutkia hakujen sijaintia ja 
ajankohtaa. Näin ollen ne voivat ennustaa vaikkapa influenssa-aaltoja. Tällä 
tavoin voidaan saada uudenlaista ajatonta ja tarkkaa tietoa, jonka avulla pysty-
tään nostamaan erilaisten prosessien laatua. Tämän johdosta massadatan analy-
soimisesta tulee hyötyä esimerkiksi päätöksentekoon ja hallintoon organisaa-
tiossa tai vaikka tieteelliseen tutkimukseen. Toisaalta massadatan analysointi 
voi antaa pahimmillaan isoille yrityksille valtaa ja kykyä manipuloida kuluttajia 
sekä rikkoa heidän yksityisyyttään. Tämä voi johtaa myös tilanteeseen, jossa 
organisaatio saavuttaa epäreilua kilpailuetua muihin nähden. (Bollier, 2010, 1-2.) 

 Massadatan analysoinnin ohessa hakukoneet keräävät yhä enemmän eri-
laisia henkilökohtaisia tietoja käyttäjistään. Tällaisten tietojen kokonaisuutta 
kutsutaan nimellä hakuhistoria ja se käsittää sellaisia tietoja, kuten aikaleiman, 
haun sisällön, klikattuja tuloksia, käyttäjän IP-osoitteen ja evästeiden, selaimen 
sekä käyttöjärjestelmän tietoja. Tämä kaikki tieto antaa esimerkiksi verkossa 
tapahtuvalle markkinoinnille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tutkia asiak-
kaita. Toisaalta samalla se myös luo vakavasti otettavia yksityisyyden riskejä 
hakukoneiden käyttäjille. Nämä tiedot voivat olla pahimmassa tapauksessa eri-
laisten kolmansien tahojen käytettävissä (Cooper, 2008). Esimerkiksi markki-
noinnissa hakukone voi lähettää käyttäjilleen kohdennettua mainontaa heidän 
hakuhistoriansa perusteella (Peddinti & Saxena, 2014).  Tällainen tietojen käyttö 



on siis jo edellä tutkimuksessa mainittua profilointia, mutta sen lisäksi hakuko-
neet käyttävät tietoja myös esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen tai oman ha-
kukoneen ominaisuuksien ja käyttäjän käyttökokemuksen parantamiseen 
(Cooper 2008). Lisäksi käyttäjien tietoja voidaan myös hyödyntää erilaisten hui-
jauksien, kuten virusten tai roskapostin torjumiseen. (Omer, 2007, 5.). 

 Hakukoneen ominaisuuksien parantaminen voi tarkoittaa vaikkapa ha-
kusanojen oikeinkirjoitusta tai parempien tuloksien ehdottamista (Kenthapadi 
ym., 2009). Näin ollen hakuhistorian analysointi on hakukoneille tärkeää toi-
mintaa sekä myös käyttäjän kannalta hyvä asia. Yksityisyyden suhteen ongel-
maksi muodostuvat kuitenkin esimerkiksi se, kuinka kehittää hakukonetta tai 
luovuttaa tietoja tutkimuskäyttöön siten, että käyttäjien yksityisyys ja sitä kos-
kevat lait tai säädökset otetaan huomioon. Tämän johdosta tietojen kerääminen, 
säilytys ja käyttö ovat erittäin vaikeaa ja mahdollista vain tasapainoilemalla 
käyttäjän yksityisyyden ja palvelun kehittämisen välillä (Cooper, 2008.) Eli jos 
käyttäjien yksityisyys suojataan esimerkiksi salaamalla hakuhistoriat kokonaan, 
ovat hakuhistoriat tällöin palvelun parantamisen tai tutkimuksen osalta hyö-
dyttömiä. Jos taas hakuhistoriaa ei turvata millään tavalla, ei käyttäjällä tällöin 
ole mitään yksityisyyden suojaa. Toisaalta tällaisessa tilanteessa tietojen analy-
sointi on helppoa ja hedelmällistä. (Jones ym., 2008.) 

Hakukoneet ovat hyvin laaja-alainen ilmiö ja niiden käyttö on yleistä. Täs-
tä kertoo miljardit käyttäjät yhdistettynä massadatan määrään. Tietoa käyttäjis-
tä on valtavia määriä ja näin ollen yksityisyyden suhteen heräävät huolenaiheet 
tuntuvat täysin perustelluilta. Tästä nouseekin tarve tarkastella enemmän sitä, 
millaisia huolia ja riskejä hakukoneiden yksityisyyteen liittyy. Seuraavassa lu-
vussa käsitelläänkin hieman tarkemmin hakukoneiden erilaisia yksityisyydelle 
luomia riskejä ja myös sitä, kuinka tämä vaikuttaa luottamukseen. 

4.2 Riskit yksityisyyden ja luottamuksen suhteen 

Massatiedon aikakausi on tuonut yksityisyyteen uudenlaisia riskejä. Biegan, 
Medelen ja Weikumin (2014) mukaan tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että 
käyttäjän tietoja keräävien organisaatioiden tavoitteena on myydä tietoja eteen-
päin mainostajille. Tästä voi heidän mukaansa johtua tilanne, jossa käyttäjän 
internetin käytöstä löytyy erilaisia jälkiä. Näistä jäljistä voidaan valistuneen ar-
vauksen myötä luoda kokonaisuuksia, jotka johtavat suoraan käyttäjään. Käyt-
täjä voi esimerkiksi hakea tietoja omista luottokorttitiedoistaan ja näin tarkis-
taakseen ovatko ne julkisesti löydettävissä (Korolova ym., 2009). Mitä pidem-
pään tietoja on pystytty keräämään, sitä parempia arvauksia ja laajempia koko-
naisuuksia pystytään muodostamaan. Näin ollen nämä arvaukset nostavat 
merkittävästi todennäköisyyttä siihen, että käyttäjästä voidaan löytää tärkeitä 
henkilökohtaisia tietoja. (Biega, Medele & Weikum, 2014.). 

Se mitä käyttäjän jättämistä jäljistä voisi käytännössä löytyä, on Jonesin, 
Kumarin, Pangin ja Tomkinsin (2007) mukaan esimerkiksi käyttäjän ikä ja pos-
tinumero. Heidän mukaan tällaisetkin tiedot voivat synnyttää ongelmia yksityi-
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syyden suhteen. Lisäksi Castellà-Roca ym. (2009) esittelevät tähän esimerkin, 
joka kuvaa mahdollista riskitilannetta. Heidän mukaansa työntekijä voi saavut-
taa kilpailuetua organisaatiolleen tarkkailemalla kilpailevan yrityksen henkilös-
töä. Näin ollen voidaan ajatella esimerkiksi tilanne, jossa kilpailevan yrityksen 
työntekijä etsii hakukoneella tietoa tuotantoon liittyvistä teknologioista. Tästä 
jää jälkeen hakuhistoria, jonka avulla voidaan selvittää mitä teknologiaa kilpai-
leva yritys käyttää. Tällä tiedolla voidaan siten saavuttaa kilpailuetua sekä vai-
kutusvaltaa kilpailijoihin nähden. (Castellà-Roca ym., 2009.) Tämän johdosta 
yksilö voi vahingossa aiheuttaa toiminnallaan vakavia seuraamuksia sekä itsel-
leen että muille. Esimerkiksi jos työympäristössä ei kiinnitetä huomiota haku-
koneiden yksityisyyteen, voidaan aiheuttaa vahinkoa koko organisaation tasol-
la. 

Vaikka käyttäjä jättääkin paljon jälkiä verkkoon ja niitä voidaan käyttää 
hyväksi monessakin mielessä, on asian suhteen olemassa myös hieman lohdut-
tavia näkökulmia. Biegan ym. (2014) mukaan isot internetissä toimivat yritykset 
eivät jaa tietojaan kovinkaan helposti ulkopuolisille. Tähän syynä on käyttäjien 
yksityisyys- ja luottamushuolet sekä liiketoiminnallinen että kilpailullinen nä-
kemys. Organisaatiot pyrkivät kuitenkin kehittämään omia palveluitaan kerät-
tyjen tietojen pohjalta (Coopper, 2008). Näin ollen organisaatioiden on siis tasa-
painoiltava sen suhteen, kuinka tietoa kerätään ja kenelle sitä jaetaan tai millä 
tavalla sitä voidaan yksityisyyden suojaamisen nimissä hyödyntää.  

Toisaalta isojen organisaatioiden kyvystä säilyttää tietojen yksityisyys ei 
ole täyttä varmuutta ja tätä kautta luotettavuus tällaisiin organisaatioihin ei ole 
taattua. Tämä voi johtua Biegan ym. (2014) mukaan siitä, että erilaisilla kolman-
silla osapuolilla kuten esimerkiksi työnantajalla, vakuutusyhtiöillä tai jopa halli-
tuksilla voi olla pääsy käyttäjän tietoihin, vaikka yritykset haluaisivat salata 
niitä. Lisäksi heidän mukaansa myös erilaiset iskut organisaatioiden tietoturvaa 
kohtaan voivat aiheuttaa tietovuotoja, jotka ovat kriittisiä käyttäjien yksityisyy-
delle. Tämän lisäksi organisaatiot voivat myös muuttaa käytänteitään yksityi-
syyden ja tietosuojan osalta, jolloin pahimmassa tapauksessa alun perin suojas-
sa olleet tiedot ovat nyt kolmansien tahojen nähtävillä. (Biega ym., 2014.) Tällai-
set tapahtumat vaikuttavat myös suuresti käyttäjien luottamukseen organisaa-
tiota kohtaan, kuten aiemmissa luvuissa mainittiin.  Yksityisyyden menetys tai 
riski siitä heikentää käyttäjien luottamusta palvelua kohtaan sekä nostaa enti-
sestään huolta yksityisyydestä. 

 Edellä esitetystä kolmannelle osapuolelle luovutetusta tiedosta ja sen hai-
tallisuudesta yksityisyyden suhteen on olemassa konkreettisia tapauksia. Biega 
ym., (2014) esittelee, kuinka Amerikan OnLine (AOL) -hakukone julkaisi vuon-
na 2006 käyttäjien hakuhistorioita tutkimuskäyttöön. Nämä tiedot sisälsivät yli 
650 000 käyttäjän suorittamia hakuja reilun kolmen kuukauden ajalta. Julkistet-
tuihin tietoihin lisättiin käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi anonyymit tun-
nukset varsinaisien käyttäjätunnuksien tilalle. Vaikka näin tehtiin, ei se kuiten-
kaan estänyt käyttäjien hakuhistorioiden kasaamista yhteen, vaan käyttäjät 
kyettiin lopulta tunnistamaan hakuhistoriasta muodostetun profiilin avulla. 
(Biega ym., 2014.) Tämä tilanne osoittaa, että internetin käyttäjien yksityisyys 



voi olla vaarassa jo silloin, kun halutaan tehdä tutkimusta ja käyttää tietoja hy-
vään tarkoitukseen. Mikäli jo tällaisessa tilanteessa esiintyy merkittäviä riskejä, 
on syytä epäillä yksityisyyden olevan vaarassa myös muunlaisessa henkilökoh-
taisten tietojen välityksessä.  

Yleisesti ottaen hakuhistoriaan kohdistuvat yksityisyyden riskit voidaan 
Peddintin ja Saxenan (2014) mukaan jaotella suoriin ja epäsuoriin rikkomuksiin. 
Ensimmäiseen tapaan kuuluu heidän mukaansa niin sanottu suora yksityisyy-
den rikkomus, joka tarkoittaa sitä, että henkilökohtainen tieto löytyy suoraan 
hakuhistoriasta. Tällöin jokin tietty haku, kuten esimerkiksi Kenthapadin ym. 
(2009) kuvaama haku luottokorttitiedoista voi olla arkaluontoinen. Tällaisten 
hakujen paljastuminen yleiseen tietoisuuteen aiheuttaa vakavia yksityisyyden 
rikkomuksia. Taulukosta (taulukko 1) voidaan nähdä esimerkkejä erilaisista 
hauista, jotka voivat aiheuttaa ongelmia, mikäli ne leviävät kolmansien osapuo-
lien haltuun. Tällöin jos joku etsii esimerkiksi tietoa pommin rakentamisesta, 
voidaan se tiettyjen tahojen mielestä tulkita pahanlaatuiseksi käytökseksi. 
(Arampatzis, Efraimids & Drosatos, 2013.). 

TAULUKKO 1 Esimerkkejä yksityisyysongelmia aiheuttavista hakusanoista (Arampatzis, 
Efraimidis & Drosatos, 2013) 

Sosiaaliturvan väärinkäyttö Traumaperäinen stressihäiriö 

Vieroituspaikkojen sijainti Herpes 

Kuinka rakentaa pommi Lakimies lapsiraiskauksen uhrille 

Vaarallisia aineita Akuutti hepatiitti 

Asetelineitä Poliisin skanneriradio 

 
  Toisena on epäsuora rikkomus, mikä tarkoittaa sitä, että hakuhistoriasta ei 
voida suoraan nähdä mitään henkilökohtaista tietoa (Peddinti & Saxena, 2014). 
Tällaisessa tilanteessa voidaan siis yhdistellä tietoja ja esimerkiksi Biegan ym. 
(2014) esittelemän valaistuneen arvauksen myötä löytää arkaluontoisia tietoja. 
Tämän jaottelun mukaan voidaan ajatella, että suoriin yksityisyyden rikkomuk-
siin käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa oman hakukäyttäytymisen avulla. 
Sen sijaan epäsuoraan rikkomukseen käyttäjällä ei ole juurikaan vaikutusvaltaa, 
vaan ainoastaan luottamus siihen, että palveluntarjoaja suojaa tiedot oikein.  

Tämän pohjalta onkin tärkeää miettiä sitä, kuinka käyttäjän tulisi suhtau-
tua hakukoneisiin ja yksityisyyteensä. Seuraavassa alaluvussa pohditaankin 
hieman tutkimuksen keskeisimpien löydöksien pohjalta, miten käyttäjä voi 
miettiä päätöstään luottaa hakukoneeseen. Lisäksi seuraavaksi esitellään myös 
kuinka yksityisyys ja luottamus nitoutuvat yhteen sekä miten niiden kautta 
voidaan suhtautua hakukoneiden käyttöön. 

4.3 Kuinka hakukoneiden yksityisyyteen tulisi suhtautua? 

On tärkeää ymmärtää se, että ihmisillä on erilaisia käsityksiä hakukoneiden ja 
niiden yksityisyyden suhteen. Kun jotkut hyväksyvät esimerkiksi profiloinnin 
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ja kohdistetut tulokset, ovat toiset toisaalta hyvinkin tiukkoja yksityisyytensä 
suhteen. (Shen, Tan, Zhai, 2007). Näin ollen tärkeintä on pohtia omat mielty-
mykset ja se mitä on valmis maksamaan niiden pohjalta. On myös tärkeä ym-
märtää mikä on se hinta, joka näistä mieltymyksistä, kuten esimerkiksi profi-
loinnista, maksetaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda hakukonei-
den mahdollisia ongelmia esille, eikä niinkään löytää suoranaisia ratkaisuja. 
Tällaisten ratkaisujen tutkiminen sekä esittely ovat kokonaan aivan uusi ja laaja 
alue sekä sen johdosta rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Näin ollen seu-
raavaksi keskitytäänkin pohtimaan sitä, kuinka hakukoneisiin tulisi suhtautua 
sekä yksityisyyden että luottamuksen pohjalta.  

Tavannin (2012) mukaan hakukoneiden yksityisyyden riskit ja voivat käy-
tännössä johtaa kahdenlaiseen yksityisyyttä rikkovaan tilanteeseen. Ensim-
mäiseksi joko uhria voidaan seurata tai hänen sijaintiaan voidaan jäljittää. Täl-
laiseen käyttöön on olemassa hakukoneita, joilla voidaan tarkkailla erityisesti 
esimerkiksi kuuluisia julkisuuden henkilöitä, mutta myös tavallisia internetin 
käyttäjiä. Toiseksi uhrin henkilökohtaisia tietoja, kuten kuvia voidaan löytää 
hakukoneilla ja tätä kautta vaikuttaa käyttäjän elämään. Esimerkiksi työnhaus-
sa rekrytoija voi tehdä päätöksiä, jotka perustuvat vaikkapa internetistä haet-
tuihin tietoihin työntekijästä. (Tavanni, 2012.) Tällaisten käytännön esimerkkien 
kautta käyttäjän tulisi pohtia, onko hän valmis ottamaan riskin ja luottamaan 
palveluun, joka kerää tietoja ja profiloi käyttäjän. 

Tutkimuksen ensimmäisen tuloksena on käyttäjien tietämyksen merkitys 
yksityisyyden suhteen. Tähän viittaa se, että suurin osa hakukoneiden käyttäjis-
tä ei pidä esimerkiksi hakukoneiden profiloinnista, mutta ei myöskään osaa 
suojautua siltä. Toisaalta suurin osa niistä, jotka osaavat suojautua verkkoyksi-
tyisyyden ongelmilta, myös käyttää tämän hyväkseen ja tekee niin. (Purcell ym., 
2012). Kuitenkin suuri osa internetin käytättäjistä jättää itsestään paljon jälkiä. 
Nämä jäljet asettavat käyttäjän alttiiksi yksityisyyden rikkoutumiselle esimer-
kiksi Cooperin (2008) mainitseman hakuhistorian sekä siihen yhdistettynä Bie-
gan ym. (2014) mainitseman valistuneen päättelyn avulla muodostetun koko-
naisuuden johdosta. Kun tähän vielä lisätään mahdollinen yksityisyyden mene-
tys, joka voisi pahimmillaan olla Castellà-Rocan ym. (2009) esittelemän esimer-
kin mukainen. Tässä heidän esimerkissään organisaatio menettää kilpailuvalt-
tinsa toiselle, käyttäjän yksityisyydenmenetyksen myötä. Näin ollen seuraa-
mukset nousevat jo käyttäjää laajemmalle tasolle sekä voivat pahimmillaan olla 
katastrofaaliset. Käyttäjän tulisi siis miettiä tarkkaan palveluiden yksityisyyttä 
ja tiedostaa mahdolliset seuraamukset. Internet ei ole oletuksena yksityinen ja 
mikään mitä sinne itsestään laittaa, ei välttämättä koskaan katoa (Walther, 2011). 

Toisena keskeisenä löydöksenä on luottamuksen merkitys palveluiden 
käytössä. Luottamus määrittelee, haluaako käyttäjä ylipäätään käyttää palvelua 
(Hoffman ym., 1999). Tähän vaikuttaa suuresti yksityisyyshuolet ja ne ovatkin 
yksi syy luottamuksen puutteelle (Pollach, 2007). Niistä johtuvat riskit ja epä-
varmuus vaikeuttavat luottamuksen syntymistä (Ceshire, 2011). Mikäli luotta-
mus syntyy, vaatii se Ceshiren (2011) mukaan jatkuvaa tietoa palvelun luotetta-
vuudesta. Tähän taas vastaavasti voidaan vaikuttaa esimerkiksi erilaisilla tieto-



suojakäytänteillä, joiden tarkoituksena on selventää käyttäjälle, mitä hänen tie-
doillaan tehdään (Wu ym., 2012). Tästä johtuen käyttäjällä on jonkunlainen 
varmuus siitä, että organisaatiot eivät helposti luovuta tietojaan kolmansille 
tahoille. Toisaalta organisaatiot voivat muuttaa tietosuojakäytänteitään, jolloin 
tilanne voi muuttua. (Biega ym., 2014.). Tämän kaltaiset muutokset voivat vai-
kuttaa luottamussuhteen jatkumiseen. Lopuksi käyttäjän on luotettava palve-
luntarjoajan tietoturvaan ja siihen, että hänen yksityisyytensä on tätä kautta 
turvattu. Esimerkiksi Mattordin ja Whitmanin (2012) esittelemät tietokonehak-
kereiden hyökkäykset ovat esimerkki yksityisyyteen vaikuttavista tietoturva-
riskeistä, joihin käyttäjä ei voi vaikuttaa. Kaiken kaikkiaan käyttäjän tulisi miet-
tiä tarkoin sitä, mihin pohjaa luottamuksena. Lisäksi käyttäjän tulisi vertailla eri 
palveluiden yksityisyyden tasoa ja tätä kautta määritellä, onko palvelu luotta-
muksen arvoinen vai ei. 

Näiden pohjalta kolmantena ja tutkimuksen päätuloksena on yksityisyy-
den ja luottamuksen yhteisvaikutus hakukoneisiin tai muihin verkossa toimi-
viin palveluihin. Jos käyttäjällä on epävarmuutta palvelun yksityisyyttä koh-
taan, ei luottamusta tällöin synny (Hoffman ym., 1999). Tämä voidaan taas ku-
mota saavuttamalla sellainen yksityisyyden taso, josta käyttäjälle ei synny epä-
varmuutta (Pollach, 2007). Näin ollen yksityisyys ja luottamus ovat suhteessa 
toisiinsa ja tästä on myös johdettu kuvio (kuvio 3), joka on piirretty tutkimustu-
loksien pohjalta. Kuvion tarkoituksena on kuvata käyttäjän palvelun käytön, 
luottamuksen ja yksityisyyden suhdetta toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä että, jotta 
yksilö voi aloittaa jonkun tietyn palvelun käytön, on hänen ensin muodostetta-
va luottamussuhde palvelua kohtaan. Jotta luottamus palvelua kohtaan syntyy, 
on sen tarjoama yksityisyys oltava yksilöä miellyttävällä tasolla. Eli käyttäjä 
pohtii kaikkia kolmea asiaa peilaamalla ja vertaamalla niitä toisiinsa. Ilman yk-
sityisyyttä ei voi olla luottamusta ja ilman luottamusta käyttäjä ei käytä palve-
lua. Asiaa voidaan myös tarkastella toisin päin, eli ilman luottamusta ei myös-
kään yksityisyys ole halutulla tasolla. Palvelu voi vaikuttaa molempiin; sekä 
yksityisyyteen että luottamukseen. 



31 

 

KUVIO 3 Palvelun käytön, luottamuksen ja yksityisyyden suhde toisiinsa 

Luottamuksen ja yksityisyyden sekä palvelun suhteen pohjalta päästään siihen, 
että käyttäjien tyytyväisyyden takaamiseksi palveluntarjoajien on tarjottava 
palveluilleen tarpeeksi vahva tietosuoja. Kun taas käyttäjän tulee pohtia, että 
mikä palvelu tarjoaisi juuri hänelle sopivan tasoisen yksityisyyden ja tätä kautta 
mihin palveluun voi luottaa. Tämä pätee esimerkiksi oikean hakukoneen valin-
taan ja näin ollen luottamuksen voidaan ajatella olevan eräänlainen päätös. Täl-
löin luottamus tarkoittaa päätöstä käyttää hakukonetta ja myös sitä, että sen 
yksityisyys on oikeanlainen tai halutulla tasolla. Käyttäjän tietoisuuden paran-
taminen nostaa hänen kykyään analysoida olemassa olevia hakukoneita ja nii-
den tarjoamaa yksityisyyttä sekä mahdollista luottamussuhdetta. Tämän joh-
dosta käyttäjä voi valita luotettavampia ja yksityisyyden suhteen sopivia palve-
luita sekä välttää turhaa epävarmuutta tai riskejä yksityisyyden suhteen.  



5 YHTEENVETO 

Internetin muodostuminen ihmisten pääsääntöiseksi tiedonhaun työkaluksi on 
johtanut erilaisten hakukoneiden laajaan yleistymiseen. Tämän lisäksi massada-
tan käytön yleistyminen ja sen hyödyntäminen erilaisissa palveluissa, kuten 
hakukoneissa on johtanut siihen, että käyttäjistä kerätään yhä enemmän tietoja. 
Näin ollaan tultu tilanteeseen, jossa käyttäjät kohtaavat alati kasvavia huolia 
omasta verkkoyksityisyydestään. Tämän johdosta käyttäjien luottamus palve-
luihin sekä niiden kykyyn säilyttää heidän yksityisyytensä voi horjua. Tällaisia 
huolia ovat luoneet esimerkiksi hakukoneiden toteuttama profilointi. Profiloin-
nissa tarkoituksena on kerätä käyttäjistä tietoja ja tämän avulla parantaa haku-
tuloksia sekä palvelun tasoa. Tässä on ollut kuitenkin kääntöpuolensa, sillä pro-
filoinnin toteuttaminen vaatii käyttäjästä erilaisia tietoja, joiden luovuttaminen 
voi vaarantaa hänen yksityisyytensä. Yksityisyyshuolet ovat johtaneet myös 
ongelmiin luottamuksen suhteen ja tätä kautta luottamus on tärkeässä roolissa 
palveluiden käytössä. Esimerkiksi profiloidut hakutulokset ovat aiheuttaneet 
yksityisyyshuolia, jotka ovat lisänneet epävarmuutta. Tämä johtuu siitä, että iso 
osa käyttäjistä on kokenut profiloitujen tuloksien olevan liian muokattuja ja 
näin ollen haluaisivat mieluummin hakukoneen antavan enemmän objektiivi-
sempia hakutuloksia. Epävarmuus johtaa lopulta siihen, että luottamusta ei 
välttämättä synny ja palvelu jää käyttämättä. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuoda esille erilaisia verkkoyksityisyy-
den riskejä. Tämän lisäksi tutkimuksessa on pohdittu yksityisyyden ja luotta-
muksen merkitystä hakukoneiden käytössä. Tutkimuksessa on haettu vastausta 
juuri käyttäjän näkökulmaan siksi, että käyttäjän näkökulman tutkimus on jää-
nyt hieman vähemmälle huomiolle. Vastaavasti palveluntarjoajien teknisiä to-
teutuksia ja sitä kautta yksityisyyden parantamista on tutkittu huomattavasti 
enemmän. Näin ollen yksilön näkökulman tutkiminen on ollut perusteltua ja 
hyvin tarpeellista. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kirjallisuuskatsausta ja 
tutkimuksessa on pyritty vastaamaan kysymykseen: mitä käyttäjien yksityisyys 
ja luottamus merkitsevät hakukoneiden käytössä?  

Tutkimuksen mukaan käyttäjien isoin ongelma on tiedon puute. Tämän 
voi huomata esimerkiksi siitä, että ihmisillä on internetiä kohtaan vääränlaisia 
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oletuksia. Eli internetin oletetaan olevan yksityinen tai sen kaikkia seuraamuk-
sia välttämättä ymmärretä. Esimerkiksi käyttäjät eivät käsitä millaisia seuraa-
muksia sinne laitetulla informaatiolla voi olla. Toisaalta monet käyttäjät ovat 
tiedostaneet paljon erilaisia verkkoyksityisyyteen liittyviä seikkoja, kuten profi-
loinnin ja pitävät sitä ongelmallisena. Heillä ei kuitenkaan ole tietämystä tai 
taitoja vaikuttaa profiloinnin kaltaisiin ongelmiin. Lisäksi tietämys edistäisi 
myös luottamuksen pohdintaa ja sitä kautta palveluiden valintaa. Mikäli käyt-
täjä on tietämyksensä pohjalta analysoinut eri vaihtoehtoja ja niiden yksityi-
syyttä, voisi hän löytää itselleen sopivampia palveluita. Tämä on tutkimuksen 
osalta todettu nimenomaan juuri hakukoneiden osalta. Toisaalta käyttäjien tie-
tämyksen lisäämisellä voi olla hyötyä myös palveluiden tarjoajille. Tällöin pal-
veluntarjoajat voivat selvittää ja tietävät paremmin mitä käyttäjät haluavat ja 
näin ollen heille on helpompi luoda esimerkiksi toimivia tietosuojakäytänteitä. 
Siispä käyttäjien tiedon lisääminen voi johtaa myös sekä kohti avoimempia tie-
tosuojakäytänteitä että sitä kautta parempaan yksityisyyteen. 

Keskeisimpänä tuloksena tutkimuksessa on havaittu se, että yksityisyys ja 
luottamus ovat suhteessa toisiinsa. Tämän lisäksi molemmat vaikuttavat erilais-
ten palveluiden, kuten hakukoneiden käyttöön. Tätä on havainnollistettu kirjal-
lisuuden pohjalta piirretyn kuvion (Kuvio 3) avulla. Tämän tutkimuksen poh-
jalta on voitu todeta, että käyttäjien tulisi pohtia millainen on heidän mielestään 
sopia yksityisyyden taso. Tällä tarkoitetaan sitä, mitä käyttäjä odottaa yksityi-
syydeltään. Tämän pohjalta käyttäjä voi pohtia onko valmis luovuttamaan itses-
tään henkilökohtaisia tietoja vai ei. Kun käyttäjä oivaltaa tämän, voi hän pohtia 
mikä vaihtoehto on sopiva sekä mihin hän voi luottaa. Näin ollen voidaan esit-
tää väite, jonka mukaan esimerkiksi kaikki suosituimmat hakukoneet eivät vält-
tämättä ole jokaiselle käyttäjälle juuri se sopivin vaihtoehto. Voidaan myös poh-
tia sitä, olisivatko kaikki suosituimmat hakukoneet niin suosittuja, mikäli ihmi-
set tekisivät enemmän tällaista analyysiä? 

Tämän tutkimuksen mukaan myös luottamuksella on havaittu olevan 
merkitystä palveluiden käytön suhteen. Luottamuksen on havaittu vaikuttavan 
siihen, haluaako käyttäjä ylipäätään käyttää palvelua. Yksityisyyden ongelmien 
tai riskien luomat yksityisyyshuolet ovat yksi syy luottamuksen puutteelle. 
Myös tietoturvan on havaittu aiheuttavan ongelmia luottamuksen suhteen, sillä 
tähän käyttäjä ei voi itse vaikuttaa. Näin ollen käyttäjän on vain luotettava pal-
velun kykyyn ylläpitää tietoturvaa. Sekä yksityisyyshuolien että tietoturvan on 
havaittu aiheuttavan epävarmuutta sekä riskejä, jolloin luottamuksen syntymi-
nen vaikeutuu. Tämän pohjalta onkin todettu, että käyttäjän tulisi vertailla eri 
palveluiden yksityisyyttä ja tätä kautta määritellä niiden luotettavuus.  

Tutkimuksen pohjalta on voitu havaita se, kuinka tarpeellista on tutkia 
myös käyttäjien näkökulmaa verkkoympäristössä. Tämä on heijastunut esimer-
kiksi siihen, kuinka tärkeää on lisätä käyttäjien tietoa ja ymmärrystä yksityi-
syyden sekä luottamuksen suhteen. Näin ollen käyttäjät kykenevät tunnista-
maan yksityisyyden ongelmia sekä tämän pohjalta valitsemaan itselleen sopivia 
palveluita. Tutkimuksen pohjalta on voitu myös todeta kuinka tämä hyödyttää 
sekä käyttäjiä että palvelun tarjoajia. Tämän ansiosta käyttäjien yksityisyys-



huolet palveluja kohtaan vähenevät sekä luottamus kasvaa. Toisaalta palvelun-
tarjoajat voivat luoda parempia palveluita, joita käyttäjät mielellään käyttävät. 
Näin sekä käyttäjien että palveluntarjoajien riskit sekä epävarmuus vähenevät, 
sillä heidän välillään vallitsee vahvempi luottamus. Tämän lisäksi laajempi tut-
kimus käyttäjän näkökulmasta olisi tarpeen, sillä osa tässä tutkimuksessa käyte-
tystä materiaalista on eri näkökulmasta. Näin ollen tutkimuksen tuloksiin voi 
myös suhtautua kriittisesti, sillä kaikki materiaali ei välttämättä täysin tue tut-
kimuksen näkökulmaa. Myös useampia ja laajempia tutkimuksia hakukoneiden 
käyttäjistä toisi syvällisempää tietoa juuri käyttäjän näkökulmaan. 

Tutkimuksessa on tuotu esille erilaisia verkkoyksityisyyden ominaispiir-
teitä tai ongelmia sekä hakukoneiden käytön ongelmia tai riskejä. Molemmissa, 
sekä verkkoyksityisyyden että hakukoneiden ongelmissa, on samanlaisia piir-
teitä. Molempiin liittyy muun muassa seikkoja joihin käyttäjä voi vaikuttaa ja 
myös tapahtumia joihin käyttäjä ei voi vaikuttaa. Esimerkiksi käyttäjä voi tieto-
turvan näkökulmasta oman huolimattoman toimintansa takia olla haitaksi yksi-
tyisyydelleen. Toisaalta hakukoneisiin liittyy myös vastaavaa ja käyttäjä voi 
tehdä hakuja, jotka voi vaarantaa yksityisyyttä. Tämän lisäksi sekä verkkoyksi-
tyisyyteen että hakukoneisiin liittyy paljon seikkoja joiden käyttäjä voi vain 
luottaa olevan kunnossa. Tällaisia ovat esimerkiksi palveluntarjoajien, kuten 
vaikka hakukoneiden, tietoturva- tai tietosuojakäytänteiden noudattaminen. 
Näin ollen käyttäjällä on sekä suoria toimenpiteitä oman yksityisyytensä suh-
teen että epäsuoria toimenpiteitä luottamuksen välityksellä. Eli jos palveluntar-
joajan tietoturva ei ole käyttäjän mielestä hyvä, on luottamus hänen keinonsa 
vaikuttaa siihen. 

Tutkimuksessa on esitetty molempiin, sekä verkkoyksityisyyteen että ha-
kukoneiden yksityisyyteen, liittyvän vahvasti käyttäjien jättämät jäljet. Näistä 
voidaan tutkimuksen mukaan löytää kokoamalla ja arvailemalla kokonaisuuk-
sia, joiden tiedetään vaarantavan käyttäjän yksityisyyttä. Tähän voidaan myös 
suhtautua kriittisesti, sillä lähdeaineistosta ei käy ilmi sitä, kuinka helppoa täl-
lainen käytännössä on. Tällä tarkoitetaan sitä millaisia taitoja ja resursseja käyt-
täjän jäljittäminen vaatii tai kuinka todennäköinen uhka tämä on tavalliselle 
käyttäjälle. Toki AOL:n esimerkki näyttää sen, että tällaiset tilanteet ovat mah-
dollisia. Toisaalta AOL:n tapauksessa ei hyökätty tarkoituksella käyttäjiä koh-
taan, vaan hakukonetta kohtaan tehtiin tutkimustyötä. Tämän johdosta onkin 
tärkeää pohtia sitä, ovatko tällaiset riski todennäköisiä tavalliselle käyttäjälle? 
Tämän lisäksi tulisi pohtia myös sitä mitkä riskit ovat suurempia kuin toiset. 
Lopuksi voisi pohtia myös sitä, mihin menetetyt tiedot joutuvat tai millaiset 
tahot pyrkivät käyttämään käyttäjien yksityisyyttä haitallisesti hyväkseen. 

Profilointi tutkimuksessa on esitetty sekä positiivisena että negatiivisena 
asiana. Sen avulla voidaan parantaa palvelua, kun taas osa käyttäjistä eivät pidä 
siitä aiheutuvasta tiedon keräämisestä tai hakutuloksien harhasta. Tässäkin 
voidaan pohtia käyttäjien tietämyksen merkitystä ja sen vaikutuksesta profi-
lointiin. Tästä nousee esiin kysymys: muuttuisiko suhtautuminen jos käyttäjät 
tietäisivät ja ymmärtäisivät paremmin mitä profilointi tarkoittaa? Näin ollen 
voidaan pohtia miten suhtautuminen voisi muuttua, mikäli käyttäjille selviäisi 
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tarkemmin mihin kaikkeen heidän tietoja käytetään tai millä tavoin hakukonei-
den harha todellisuudessa vaikuttaa. Tässä tutkimuksessa on esitetty, että suuri 
osa hakukoneiden käyttäjistä ei pidä profiloinnista. Toisaalta tietämyksen kas-
vattaminen ja parempi ymmärrys profiloinnista voi tietenkin vaikuttaa niinkin, 
että käyttäjät alkavat hyväksymään sitä. Toki tässä tutkimuksessa on käytetty 
vain yhtä käyttäjistä tehtyä tutkimusta liittyen hakukoneisiin ja lisämateriaali 
toisi syvällisempää sekä laajempaa käsitystä käyttäjien suhtautumisesta profi-
lointiin. Tämän lisäksi käyttäjien negatiivinen asenne profilointia kohtaan tuo 
selkeästi esille tarvetta profiloinnin käyttäjäkeskeiselle lisätutkimukselle. 

Luottamuksen osalta tutkimuksesta nousee esille ajatus siitä, minkälaiset 
yksityisyyden ongelmat vaikuttavat eniten sen muodostumiseen. Esimerkiksi 
minkälainen ero luottamuksen suhteen on sellaisilla verkkoyksityisyyden on-
gelmilla, joihin käyttäjä voi vaikuttaa verrattuna niihin, joihin hän ei voi vaikut-
taa. Toki luottamus organisaatiota kohtaan voi horjua, mikäli käyttäjä menettää 
henkilökohtaisia tietojaan hakkerin tekemän tietomurron johdosta. Toisaalta 
vaikuttavatko luottamukseen myös sellaiset tilanteet, joissa käyttäjä oman toi-
mintansa johdosta menettää yksityisyytensä?  Johtaako tällainen tilanne edelli-
sen tavoin siihen, että käyttäjä menettää luottamuksen palvelua kohtaan? Täl-
laiset kysymykset johtavatkin pohdintaan siitä, vaikuttavatko kaikenlaiset käyt-
täjän yksityisyyden ongelmat aina luottamuksen menetykseen, vaikka syy ei 
olisi itse palvelussa. Tästä voidaankin johtaa jatkotutkimusaihe siitä, minkälai-
set yksityisyyden riskit vaikuttavat eniten luottamukseen. Tällaisessa tutkimuk-
sessa voitaisiin selvittää käyttäjän suhtautuminen siihen, että palvelu mahdol-
listaa hänen yksityisyyttään vaarantavaa toimintaa. Eli syyttävätkö käyttäjät 
tällaisesta palvelua ja menettävätkö he sitä kautta myös luottamuksensa? 

Muunlaista jatkotutkimusta aiheesta tulisi tehdä etenkin siitä, miten käyt-
täjät voivat konkreettisesti suojata yksityisyyttään hakukoneissa tai yleisesti 
verkossa. Tässä tutkimuksessa on tuotu esille monenlaisia yksityisyyden riskejä 
tai uhkia, joilta käyttäjän tulisi suojautua, mutta tutkimuksessa ei esitetä juuri-
kaan mitään konkreettisia tapoja, joilla suojautua. Luottamusta voisi tutkia 
enemmän yksityisyyden näkökulmasta. Tästä voisi tutkia esimerkiksi sitä voi-
daanko luottamusta rakentaa siten, että sillä voidaan sivuuttaa täysin yksityi-
syyshuolet. Jatkossa tulisi myös pohtia millä tavoin verkkoyksityisyys saadaan 
pidettyä ajankohtaisena huolenaiheena. Tällä tarkoitetaan sitä, että tällä hetkellä 
yksityisyyden riskejä pidetään vakavana ja niihin pyritään puuttumaan. Miten 
siis voidaan säilyttää tämä näkökanta ja pitää käyttäjät tietoisena yksityisyyden 
suhteen? Tämä on tärkeää, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa tai ehkä jopa eh-
käistä Prism:n kaltaisia isoja yksityisyyden loukkauksia tapahtumasta. Lopulta 
kuitenkin tärkeintä olisi tutkia lisää kuinka käyttäjien tietoisuutta voidaan lisätä. 
Esimerkiksi tulisiko verkkoyksityisyyden ja luottamuksen merkitystä korostaa, 
vaikka peruskoulutuksessa, jolloin voidaan taata, että jokainen yksilö omaa 
jonkunlaisen käsityksen molemmista. 



LÄHTEET 

Arampatzis A., Efraimidis P.S. & Drosatos G. (2013). A query scrambler for 
search privacy on the internet. Information Retrieval, 16(6). 657-679. 

Bélanger F. & Crossler R. E. (2011). Privacy in the Digital Age: A Review of 
Information Privacy Research in Information Systems. MIS Quarterly, 35(4), 
1018-1041. 

Beldad A., De Jong M. & Steerhouder M. (2010). How Shall I trust the faceless 
and the intangible? A literature review on theantecedents of online trust. 
Computer in Human Behaviour, 26, 857-869. 

Biega J., Medele I. & Weikum G. (2014). Probabilistic Prediction of Privacy Risks 
in User Search Histories. Proceedings of the First International Workshop on 
Privacy and Secuirty of Big Data – PSBD '14 ACM, 29-36. 

Bollier D. (2010). The Promise and Peril of Big Data. The Aspen Institute, 1-66. 
Castellà-Roca J., Viejo Al. & Herrera-Joancomartí J. (2009). Preserving user’s 

privacy in web search engines. Computer communications, 32(13-14), 1542-
1551. 

Chellappa R.K. & Sin R.G. (2005). Personalization versus Privacy: an 
Empiricical Examination of the Online Consumer’s Dilemma. Information 
Technology and management, 6, 181-202. 

Chen G., Bai H., Shou L., Chen K. & Gao Y. (2011). UPS: Efficient Privacy 
Protection in Personalized Web Search. Proceedings of the 34th International 
ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 
615-624. 

Cheshire C. (2011). Online Trust, Trustworthiness, or Assurance. Daedalus, the 
Journal of the American Academy of Arts & Sciences, 140(4), 49-58. 

Cho D. & Kim S. (2011). Empirical analysis of online anonymity and user 
behaviours: The impact of Real Name policy. Proceedings of the Annual 
Hawaii International Conference on System Sciences, 3041-3050. 

Clarke R. (1999). Internet Privacy Concerns Confirm the Case for Intervention. 
Communications of the ACM, 42(2), 60-67. 

Cooper A. (2008). A Survey of Query Log Privasy-Enhancing Techniques from a 
Policy Perspective. ACM Transactions on the Web, 2(4), 1-27. 

Goldberg I.A. (2000). A pseudonymous communications infrastructure for the 
internet. Dissertation, University of California at Berkeley, 1-150. 

Culnan M.J. & Armstrong P.K. (1999). Information Orivacy Concerns, 
Procedural Fairness, and Impersonal Trust: An Mpirical Investigation. 
Organisation Sciennce, 10(1), 104-115. 

Friedman B., Kahn P.H., JR. & Daniel C. (2000). Trust Online. Communications of 
the ACM, 43(12), 34-40. 

Greenwald G. & MacAskill E. (2013, 7. kesäkuuta) The Quardian: NSA Prism 
program taps in to user data of Apple, Google and others. Haettu 2.3.2016 
osoitteesta 



37 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-
data 

Hoffman D.L., Novak T.P. & Pertala M. (1999). Building Consumer Trust Online. 
Communications of the AMC, 42(4), 80-85. 

Jones R., Kumar R., Pang B. & Tomkins A. (2007). “I Know What You Did Last 
Summer”-Query Logs an User Privacy. CIKM’07, ACM, 909-913. 

Jones R., Kumar R., Pang B. & Tomkins A. (2008). Vanity Fair: Privacy in 
Querylog Bundles. CIKM’08, ACM, 853-861. 

Kang R., Dabbish L., Nathaniel F. & Kiesler S. (2015). “My Data Just Goes 
Everywhere:” User Mental Models of the Internet and Implication for 
Privacy and Security. Symposium on Usable Privacy and Security, 39-52. 

Kenthapadi K., Korolova A., Mishra N. & Ntoulas A. (2009). Releasing Search 
Queries and Cliks Privately. Proceedings of the 18th International Conference 
on World Wide Web, Madrid, ACM. 171-180. 

Lankton N.K. & MCKnight H.D. (2011). What Does it Mean To Trust Facebook? 
Examining Technology and Interpersonal Trust Beliefs. The DATABASE 
for Advances in information Systems, 32-54. 

Luo X. (2002). Trust production an privacy concern on the Internet: A 
Framework based on relationship marketing an social exchange theory. 
Industrial Marketing Management, 31, 11-118. 

McKnight D.H & Chervany .L.N. (2001). What Trust Means in E-Commerce 
customer Relationships: An Interdisciplinary Conceptual Typology. 
International Journal of Electronic Commerce, 6(2), 35-59. 

Nissenbaum H. (2011). A Contextual Approach to Privacy Online. Daedalus, the 
Journal of the American Academy of Arts & Sciences, 140(4), 32-48. 

Omer T. (2007). What Google Knows: Privacy and Internet Search Engines. College 
of Management School of Law, 1-72. 

Pavlou A.P. (2011). State of the Information Privacy Literature: Where Are We 
Now and Where Should We Go?. MIS Quarterly, 35(4), 977-988. 

Peddinti S.T. & Saxena N. (2014). Web Search Query Privacy: Evaluating Query 
Obfuscation and Anonymizing Networks. Journal of Computer Security, 
22(1), 155-199. 

Pollach I. (2007) What’s wrong with online privacy policies? Communications of 
the ACM, 50(9), 103-108.  

Purcell K., Brenner J. & Rainie L. (2012). Search Engine Use 2012. PEW Research 
Center, 1-42. 

Shen X., Tan B. & Zhai C.X. (2007) Privacy Protection in Personalized Search. 
ACM SIGIR Forum, 42(1), 4-17. 

Smith H.J., Tamara D. & Xu H. (2011). Information Privacy Research: An 
Interdisciplinary Review. MIS Quarterly, 35(4), 989-1015.                     

Tavani H.T. (2007). Philosophial Theories of Privacy: Implications for an 
Adequate Privacy Policy. Metaphilosophy, 38(1), 1-22. 

Tavanni H. (2012). Search Engine and Ethics. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
1-22. 



Toubiana V., Narayanan A., Boneh D., Nissenbaum H. & Barocas S. (2010). 
Adnostic: Privacy Preserving Targeted Advertising. Proceedings of the 
NDSS Symposium 2010, 1-21. 

Von Solms R. & Van Niekerk J. (2013). From information security to cyber 
security. Computers & Security, 38, 97-102. 

Wang Y.D. & Emurian H.H. (2005) An overview of online trust: Concepts, 
elements, and implications. Computers in Human Behaviour, 21, 105-125. 

Walther J.B. (2011). Chapter 1 Introduction to Privacy Online. Kirjassa: Negotiating 
privacy concerns and social capital needs in a social media environment. 
Springer-Verlag Berlin Heidenberg, 3-8. 

Whitman M.E. & Mattord H.J. (2012). Principles of Information Security, Fourth 
Edition. Cource Technology, 1-617. 

Wu K., Huang S.Y., Uen D.C. & Popova I. (2012). The effect of online privacy 
policy on consumer privacy concern and trust. Computers in Human 
Behaviour, 28(3), 889-897. 


