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Sukupuoli

Vastaajat

Asuinpaikan väkiluku

49%

50%

0%

Mies

Nainen

En halua kertoa

Ikä

1%

23%

21%

20%

17%

12%

6%

Alle 20 vuotta

20-29 vuotta

30-39 vuotta

40-49 vuotta

50-59 vuotta

60-69 vuotta

yl i  70 vuotta

75%

18%

7%

Yl i  50 000

10 000-50 000

Al le 10 000

Korkein suoritettu tutkinto

7%

35%

23%

35%

Peruskoulu

Toisen asteen koulutus

Alempi korkeakoulu

Ylempi korkeakoulututkinto 
tai  korkeampi

Deloitte selvitti maalis-huhtikuussa 2018 toteutetussa suomalaisessa 
kyberturvallisuuskyselyssä, miten tavalliset kansalaiset huomioivat 
kyberturvallisuuden arjessaan. Kysely toteutettiin sosiaalisessa mediassa 
sekä yhteistyössä tutkimusyritys Research Insight Finlandin kanssa. 

Kyselyyn vastasi 673 suomalaista. 
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1) Onko työtäsi joltain osin automatisoitu 
viimeisen kahden vuoden aikana esimerkiksi 
robotiikan avulla?

26 % vastaajista 
uskoo työnsä 
automatisoituvan 
seuraavan viiden 
vuoden aikana

18%

71%

11%

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Automatisaatio

2) Uskotko työsi automatisoituvan kokonaan 
tai osittain seuraavien viiden vuoden aikana 
esimerkiksi robotiikan myötä?

26%

63%

11%

Kyl lä

En

En osaa sanoa

3) Uskaltaisitko mennä itseohjautuvan auton 
kyytiin (joka olisi testattu ja hyväksytty 
ennen käyttöä)?

55%

25%

20%

Kyl lä

En

En osaa sanoa
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4) Mitkä seuraavista laitteista löytyvät 
kotoasi? (Valitse kaikki sinua koskevat 
vaihtoehdot)

Älypuhelimen ja 
tietokoneen parissa 
käytetään enemmän 
aikaa kuin television

Älylaitteet

5) Minkä seuraavista elektronisen laitteen 
parissa käytät eniten aikaasi?

46%

89%

94%

65%

91%

0%

Pöytät ietokone

Kannettava t ietokone

Älypuhel in

Tablett i  / iPad

TV

Ei mitään mainituista

20%

41%

5%

35%

TV

Älypuhel in

iPad tai  tablett i

Tietokone
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6) Kuinka pian herättyäsi tarkistat 
älypuhelimesi?

Älylaitteet

7) Onko sinulla sovellus, joka estää 
mainonnan puhelimeesi tai tablettiisi?

30%

49%

17%

4%

Väl ittömästi

Pian sängystä noustuani

Myöhemmin päivän aikana

En osaa sanoa

13%

76%

12%

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Vain joka kymmenellä 
on käytössään sovellus, 
joka estää mainonnan 
puhelimeen
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8) Mitä tarkistat ensimmäiseksi herättyäsi 
älypuhelimestasi?

Älylaitteet

41%

13%

12%

10%

6%

1%

7%

11%

Tekst i- ja pikaviest it  esim WhatsApp

Sähköpostit

Vastaamattomat puhelut

Sosiaal isen median

Sään

Li ikenteen

Uutiset

En mitään mainituista
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9) Mitkä seuraavista salasanoihin liittyvistä 
väittämistä pitävät paikkansa kohdallasi?

Turvatoimet

16%

32%

21%

28%

3%

46%

17%

Salasanani v i i t taavat useimmiten minun tai  läheisteni nimi in

Sanasanani koostuu helpost i  muistettav ista numero- tai  k ir ja insarjo ista

Käytän samoja salasanoja sekä yksity ise lämässäni että tö issä

Vaihdan salasanani säännöl l isest i

Ystävi l läni ta i  läheis i l läni  on pääsy salasanoihini

Käytän samaa salasanaa useassa paikassa

Ei mikään näistä
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Olen saanut väärennettyjä 
sähköposteja, joissa minua 
on houkuteltu antamaan 
luottokortti- tai tilitietoni, 
verkkopankkitunnukseni tai 
muita vastaavia tietoja

10) Onko sinulle tapahtunut yksi tai useampi 
seuraavista asioista viimeisen kahden vuoden 
aikana? (Valitse kaikki sinulle tapahtuneet asiat)

Turvatoimet

45 %
Ei mitään näistä

36 %
Olen vaihtanut salasanan 
sähköpostiin tai sosiaaliseen 
mediaan, koska olen epäillyt 
luvatonta käyttöä

22 %
Tietokoneessani, tabletissani 
tai puhelimessani on ollut 
virus tai haittaohjelma

15 %

Olen vieraillut 
verkkosivustolla, joka 
näyttää yrityksen 
viralliselta verkkosivulta, 
mutta lähemmin 
tarkasteltuna on 
osoittautunut 
väärennetyksi

9 %
Tililtäni on varastettu 
rahaa tai luottokorttiani 
on käytetty väärin

5 %
Olen saanut puhelun, 
jossa minua on houkuteltu 
antamaan tietoja 
esimerkiksi luotto-
korteistani, tileistäni tai 
verkkopankistani

5 %
Sähköpostitilini tai 
sosiaalisen median tilini 
on hakkeroitu ja 
nimissäni on lähetetty 
väärennettyjä viestejä 
tai postauksia

3 %
Olen maksanut verkossa 
olevista tuotteista, joita 
en ole koskaan saanut tai 
joita ei todellisuudessa 
ole ollut olemassa (esim. 
konserttiliput, matkat, 
käytetyt tavarat)

3 %
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11) Oletko käyttänyt langatonta verkkoa 
julkisella paikalla viimeisen vuoden aikana?

73 % on käyttänyt 
langatonta verkkoa 
viimeisen vuoden aikana 
julkisella paikalla, mutta 
suojausasetukset on 
tarkistanut vain joka viides 

Turvatoimet

12) Tarkistitko suojausasetukset, ennen kuin 
käytit julkista langatonta verkkoa viimeksi?

73%

25%

3%

Kyl lä

En

En osaa sanoa

23%

57%

20%

Kyl lä

En

En ole käyttänyt 
langatonta verkkoa
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13) Tiedätkö, mihin annat yritykselle 
oikeudet, kun hyväksyt evästeet (cookies)?

Turvatoimet

14) Kuinka usein poistat evästeet (cookies) 
iPadiltasi tai tietokoneeltasi?

15%

56%

30%

Tiedän

Minul la on si i tä 
jonkinlainen käsitys

En t iedä

14%

9%

49%

28%

Joka vi ikko

Joka kuukausi

Si l lo in täl lö in

En koskaan

15) Miten vastaat, kun kirjoittaessasi salasanasi 
tietokoneellesi tai älypuhelimeesi, saat kysymyksen, 
haluatko sivuston muistavan salasanasi jatkossa?

Yleensä painan kyllä30,5 %
Yleensä painan ei69,5 %
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17) Jos vastasit edelliseen kyllä, miten koet, 
kun näitä tuotteita näkyy muiden 
vierailemiesi sivujen mainosbannereissa?

Turvatoimet

8%

66%

25%

15%

Olen i lo inen saadessani 
tarjouksen, joka sopi i  
minul le

En pidä si i tä, 
että palveluntarjoajat 
rekistöröivät hakujani

Olen jo ostanut kyseisen 
tuotteen enkä enää 
kaipaa si i tä mainoksia

En osaa sanoa

16) Oletko huomannut viime vuoden aikana 
etsittyäsi tuotteita internetissä, että nämä 
tuotteet ovat myöhemmin ilmestyneet 
mainoksina muille vierailemillesi verkkosivuille?

Kyllä
84 %

En
16 %
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18) Missä määrin luotat siihen, että henkilötietojasi 
säilyttävät yksityiset yritykset ovat suojanneet 
tiedot ja käsittelevät niitä asianmukaisesti?

Yksityisyys

19) Missä määrin luotat siihen, että 
henkilötietojasi säilyttävät viranomaiset
ovat suojanneet tiedot turvallisesti?

11%

56%

23%

8%

2%

Suuressa määrin

Jossain määrin

En kovin paljoa

En luota ol lenkaan

En osaa sanoa

35%

48%

11%

4%

2%

Suuressa määrin

Jossain määrin

En kovin paljoa

En luota ol lenkaan

En osaa sanoa
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20) Viranomaisten välisessä tiedonjakamisessa on tällä hetkellä tiukat säännökset. 
Jos laajempi tiedon jakaminen edistäisi esimerkiksi parempaa terveydenhoitoa ja 
sosiaaliturvaa, tulisiko viranomaisilla olla oikeus jakaa tietoja keskenään, vaikka se 
heikentäisi yksityisyydensuojaa tai tietosuojaa?

Yksityisyys

41%

31%

14%

14%

Kyl lä, säännöksiä pitäisi  vapauttaa

Ei, säännökset pitäisi  pitää nykyisel lään

Ei, säännöksiä pitäisi  t iukentaa entisestään

En osaa sanoa
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21) Mitä teet, jos maksaessasi ravintolassa 
tarjoilija poistuu luottokorttisi kanssa näkyvistä?

41 % luovuttaa 
passinsa kyselemättä 
hotellin säilytettäväksi 
oleskelunsa ajaksi

Matkustus

22) Mitä teet kirjautuessasi hotelliin ja 
vastaanottovirkailijan kertoessa hotellin 
säilyttävän passisi oleskelusi ajan? (Huomaa, 
että hotellin on täysin laillista pyytää tätä)

34%

50%

16%

En tee luultavast i  mitään

Vaadin, että kortt ini  
pysyy näköpi ir issäni

En osaa sanoa

41%

36%

14%

9%

Annan hei l le luonnol l isest i  pass ini

Es itän kysymyksiä turval l isuudesta

Kie ltäydyn luovuttamasta passiani

En osaa sanoa



15© 2018 Deloitte Oy, Group of Companies.

23) Lisäätkö kuviisi sijaintitiedot sosiaalisessa 
mediassa kuten Facebookissa tai Instagramissa?

Noin puolet vastaajista 
lisää sijaintitiedot kuviinsa 
usein tai toisinaan 
sosiaalisessa mediassa

Matkustus

24) Kun palasit viimeksi kotiin lomalta, 
tarkistitko pankkitilisi nähdäksesi, onko 
väärinkäytöksiä tapahtunut?

7%

40%

50%

4%

Kyl lä, usein

Kyl lä, toisinaan

En koskaan

En osaa sanoa

49%

46%

4%

Kyl lä

En

En osaa sanoa
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25) Kuinka monta roskapostiviestiä saat 
keskimäärin viikossa?

Huijaussähköposteja on 
viimeisen vuoden aikana 
saanut lähes 60 %. 

Haitalliset sähköpostiviestit

26) Oletko saanut huijaussähköpostia 
viimeisen vuoden aikana, joissa sinua on 
pyydetty toimittamaan henkilökohtaisia 
tietoja esimerkiksi klikkaamalla linkkiä?

26%

37%

23%

9%

5%

Alle 10

10 – 50

Yl i  50

En osaa sanoa

En yhtään

57%

30%

13%

Kyl lä

En

En osaa sanoa
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27) Jos vastasit edelliseen kohtaan kyllä, minkälaisilla 
viesteillä verkkohuijarit ovat yrittäneet saada sinut 
avaamaan sähköpostin tai luovuttamaan tietojasi? 
(Valitse kaikki sinua koskevat vaihtoehdot)

Haitalliset sähköpostiviestit

43%

58%

51%

7%

18%

18%

14%

29%

27%

Olet saanut post ia / v iest in

Olet vo ittanut lotossa, k i lpai lussa tai  kyselyssä

Olet saanut er ity isen hyvän tar jouksen

Olet saanut verottajalta rahaa takais in

Yr itykseltä, jonka as iakas o let,  puuttuu sinusta tarv ittav ia t ietoja

Pankki- tai  luottokortt i to imit tajal ta puuttuu t ietojas i

Sähköpost iv iest iäs i  e i  vo itu to imittaa

Kaver i- tai  deitt ipyyntö

Muu v iest i  / en osaa sanoa
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