
Centria SecuLab esittää – tietoturvapodcast, osa 4 – Sosiaalisen median etiketti 

 

Hei, voi nää on niin kivoja nää facebook kyselyt! 

Nyt mää vastaan… 

Ensimmäinen lemmikki – koira 

Äidin nimi – Liisa 

Ensimmäisen lapsen toinen nimi – Marjatta 

Milloin lähden seuraavan kerran ulkomaille – no ens kesänä lento lähtee toinen kesäkuuta! 

Kotiosoite – Kantturantie 3 

Tähän pitää vielä ilmeisesti liittää mukaan oma kuva… 

Hei, heiii! Ihana selfie – sinne meni! 

 

Sosiaalisen median avulla ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa lähettämällä viestejä, kuvia, videoita tai 

ääntä, ja nykyisin eri sosiaalisen median palveluita käyttää noin pari miljardia ihmistä, eli jopa joka neljäs 

maapallon ihminen. 

 

Monissa some-palveluissa ihmiset eivät esiinny omilla nimillään, vaan nimimerkeillä. Nimimerkki voi olla 

lähes mitä vain. Nimimerkki voi liittyä jollain tavoin henkilöön itseensä, mutta se voi myös olla täysin keksitty. 

Sosiaalisessa mediassa voi kuka tahansa esiintyä kenenä tahansa. Valeprofiilien avulla voidaan levittää 

harhaanjohtavaa tietoa, ja sosiaalisen median kanavat voidaan myös kaapata. Mistä voit esimerkiksi tietää, 

että lentopallojoukkueesi valmentajana somessa esiintyvä henkilö on juuri se, keneksi hän itseään väittää? 

 

Some-palveluiden avulla ihmiset voivat vapaasti ilmaista itseään, ja sosiaalisen median avulla on helppo 

tavoittaa useita ihmisiä. Kukaan ei varsinaisesti voi etukäteen estää sinua jakamasta mielestäsi tärkeää 

mielipidettä muille. Julkaisujen tulee kuitenkin noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Et voi myöskään julkaista 

esimerkiksi kaverisi kuvaa ilman hänen lupaansa. 

 

Sosiaalisessa mediassa kenestä tahansa voi tulla mielipidevaikuttaja – vain muutamassa sekunnissa! 

 

Oikein käytettynä erilaiset sosiaalisen median palvelut (kuten Facebook tai WhatsApp) ovat hienoja tapoja 

pitää yllä yhteyttä kavereihin ja tuttuihin. On kuitenkin aina hyvä muistaa muutama asia, ennen kuin lähetät 

(eli postaat) jotain sosiaaliseen mediaan: 

• Vaikka et näe vastaanottajaa, on lähettämäsi sisältö yhtä todellista, kuin kasvokkain sanottu asia. 

Käyttäydy siis somessa, niin kuin käyttäytyisit kasvokkainkin! 

• Tiedosta myös, että kaikki julkaisut ovat tietyllä tapaa peruuttamattomia. Tämä tarkoittaa sitä, että 

lähettämäsi viesti tai kuva tallennetaan sosiaalisen median palvelimelle jonnekin päin maailmaa. 

Vaikka poistaisitkin lähettämäsi viestin, se ei välttämättä koskaan poistu nettiin piilotetulta 

palvelimelta. Haluaisitko siis, että joku löytäisi tänään kiukkuisena tekemäsi päivityksen sosiaalisesta 

mediasta vaikkapa viiden vuoden päästä – tai oletko varma, että haluat julkaista lapsestasi kuvan, 

joka saattaa löytyä sieltä vielä monen vuosikymmenen päästä? 

• Tiedosta myös, että muutkin kuin kaverisi saattavat seurata mitä julkaiset, kuten esimerkiksi 

vakuutusyhtiöt ja työnantajasi. Haluatko siis varmasti julkaista some-kanavillesi mitä tahansa? 

 

Eiku, hetkinen enhän mää voi tuota matkan ajankohtaa julkaista, silloinhan kaikki tietää milloin me ollaan 

poissa kotoa! 

Voi hyvänen aika! 

Tuo osoitekin on tossa! 


