Verkosta virtaa:
Facebookin käyttäjän pikaopas
ja
vinkkejä Facebookin tietoturvalliseen
käyttöön

Mikä on Facebook?
Facebook on internetissä toimiva mainosrahoitteinen sosiaalinen palvelu, jonka
tarkoituksena on yhdistää ystäviä, sukulaisia, työ- ja opiskelukavereita sekä tuttuja.
Ihmiset käyttävät Facebookia ensisijaisesti ollakseen yhteydessä edellä mainittujen kanssa.
Facebookin käyttö on maksutonta, mutta koska Facebook rahoittaa toimintaansa
mainoksilla, useat mainokset näkyvät Facebookin uutisvirrassa.
Rekisteröityminen
Facebook on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen. Facebookiin voit liittyä itse
henkilönä tai liittyä luomalla sivun julkkikselle, yhtyeelle, yritykselle tai yhteisölle.
Rekisteröityminen vaatii toimivan sähköpostiosoitteen, jonne Facebook lähettää
vahvistusvietin, jolla vahvistetaan lopullisesti rekisteröityminen.

Kuva 1. Facebookin rekisteröitymis- ja kirjautumissivu. Rekisteröidy-painikkeen alla on
linkki muihin kuin henkilöprofiilin luomiseen.
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Profiili
Profiili on sinun oma sivusi, jota sinun Facebook-kaverisi voivat katsella. Profiili kerää myös
kaikki kyseisen henkilön tekemät asiat ”seinälle” eli aikajanalle, josta on helppo katsoa,
mitä kyseinen henkilö on julkaissut Facebookissa. Omaan profiiliin voit laittaa haluamasi
tiedot siitä, mitä haluat kertoa itsestäsi (katso jäljempänä Facebookin tietoturvasta).
Oman kuvan laittaminen profiiliin helpottaa tunnistamista, koska Facebookissa voi olla
useita saman nimisiä henkilöitä. Oman profiilin voit päivittää klikkaamalla ”Muokkaa
profiilia” painiketta tai ollessasi omalla profiilisivulla klikkaamalla oman kuvan alla olevasta
”Päivitä profiilikuva” -linkistä. Myös kansikuvan voi vaihtaa vasemmasta yläkulmasta
kameran kuvasta, jolloin näkyviin tulee ”Päivitä kansikuva” -vaihtoehto. Omaa profiilisia
päivittäessä kannattaa antaa itsestään vain ne tiedot, jotka haluat muiden näkevän. Sinun
profiilisi näkevät vain ne, joiden kanssa olet Facebookissa kaverina, mutta sekä kansi- että
profiilikuva ja nimesi ovat aina kaikille Facebookin käyttäjille näkyvissä. Oman kuvan voit
lisätä klikkaamalla tyhjää kuvaa ja valitsemalla: vaihda kuva/lataa kuva.

Kuva 2. Profiilin muokkaus.
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Kuva 3. Kansi- ja profiilikuvan vaihto.
Etsi Kavereita
Kirjautuessa ensimmäistä kertaa sisään, Facebook ehdottaa sinulle kavereiden hakemista
oman sähköpostiosoitteesi yhteystietojen perusteella. Etsi ne kaverit, joilla on jo oma
profiili Facebookissa. Voit sen jälkeen valita ne kaverit, jolle haluat lähettää kaverikutsun.
Kaverin saaminen vaatii molempien osapuolien hyväksynnän.
Etusivu
Etusivulla näet sinua koskevia tapahtumia ja mitä kaverisi tekevät tai mitä liittymissäsi
ryhmissä tapahtuu. Voit myös kirjoittaa omia mietteitäsi ja kommentoida muiden julkaisuja
eli päivityksiä eli postauksia.
Etusivulla voit myös kirjoittaa tekstiä, lisätä kuvia ja videoita sekä linkkejä eri nettisivulle ja
tehdä omia kuva-albumeja ja jakaa niitä kavereittesi kanssa. Etusivulle pääset joko
klikkaamalla vasemmassa yläreunassa olevaa F-merkkiä (joka on Facebookin logo) tai
klikkaamalla ”Etusivu” -painiketta.

Kuva 4. Etusivulle siirtyminen.
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Aikajana
Aikajana eli ”seinä” (englanniksi timeline) kokoaa käyttäjän Facebook-sivulle yhteen
paikkaan valokuvat, videot, linkit ja tiedot koko henkilön Facebookin käytön ajalta. Sekä
käyttäjä itse että tämän ystävät voivat selata päivityksiä. Julkaisujen näkyvyyttä voi
kuitenkin rajoittaa, jos ei halua kaikkien Facebook-kavereiden näkevän omia päivityksiään
eli postauksiaan. Katso tarkemmin tämän oppaan Facebookin tietoturvaosiosta.
Mielenkiintoinen uudistus on se, että janalle voi lisätä jälkikäteen itselleen tärkeitä
tapahtumia. Näin Facebook pyrkii tekemään käyttäjistään jonkinlaisia oman elämänsä
elämäkertakirjoittajia.
Ryhmät
Facebookissa on mahdollista liittyä ryhmiin, joissa voi kommentoida ja keskustella ryhmän
asioista. Ryhmän hakeminen käy samalla tavalla kuin hakisit jotain henkilöä. Ryhmiä on
erilaisia: julkinen, suljettu tai salainen. Ryhmään voit liittyä klikkaamalla ”Liity ryhmään” painiketta.
Julkinen ryhmä

Julkiset ryhmät löytyvät Facebookin haulla.
Julkinen ryhmä on käytännössä täysin avoin. Kuka tahansa Facebookin käyttäjä näkee
kaikki ryhmän kirjoitukset ja kommentit.
Tykkääminen onnistuu muiltakin kuin ryhmän jäseniltä.
Uusia päivityksiä ja kommentteja voi tehdä vain kuulumalla ryhmään.
Suljettu ryhmä

Suljetut ryhmät löytyvät Facebookin haulla.
Ryhmän nimi, kuvaus ja ryhmän jäsenet näkyvät kaikille.
Ryhmän keskustelut eivät näy muille kuin ryhmän jäsenille.
Voit helposti hakea vaikka itseäsi kiinnostavia harrastus- tai kirppisryhmiä ja halutessasi
liittyä niihin.
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Salainen ryhmä

Salainen ryhmä ei löydy Facebookin haulla muille kuin ryhmän jäsenille.
Salaiset ryhmät ovat usein melko pieniä ja intiimejä.
Ryhmään pääset mukaan vain, jos ryhmän jäsen liittää sinut ryhmään.
Ryhmässä käydyt keskustelut eivät näy ryhmän ulkopuolisille henkilöille.
Lue lisää ryhmistä:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/05/digitreenit-nain-facebook-ryhmat-toimivat-kuinkaniihin-liitytaan-ja-kuka-nakee

Facebookiin rekisteröityminen ja sen turvallinen käyttö
Facebookiin rekisteröitymiseen tarvitaan sähköpostiosoite ja salasana. Ennen Facebookiin
rekisteröitymistä kannattaa tarkastaa, että pääsee kirjautumaan sähköpostiin, jotta voi
vastaanottaa Facebookin rekisteröitymisen vahvistusviestin. Samalla kannattaa pohtia
sopiva salasana Facebookin käyttöön.

”Vahva salasana on pitkä, ainutkertainen ja vaihdetaan tarpeeksi usein”.
Laadukas salasana luo pohjan Facebookin käytön tietoturvalle. Salasanasta kannattaa
tehdä mahdollisimman helposti muistettava, mutta riittävän pitkä kirjain-numeroyhdistelmä. Palveluilla voi olla salasanalle tiettyjä vaatimuksia, jolloin salasanaa voi joutua
muokkaamaan, jotta se täyttää ne.
Vinkkejä salasanan laatijalle:
● Luo sellainen salasana, joka sinun on helppo muistaa.
● Ota esim. tekstistä osa ja lisää väliin/alkuun/loppuun numeroita tai erikoismerkkejä.
● Käytä sekä isoja että pieniä kirjaimia.
● Vaihda salasana riittävän usein.
● Kirjoita salasana itsellesi muistiin.
● Älä tallenna salasanaa selaimeen.
● Älä anna kirjautumistietojasi kenellekään.
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Rekisteröidyttäessä Facebookiin luodaan käyttäjälle profiili. Oman profiilin pakollisia tietoja
ovat oma nimi ja sähköpostiosoite. Valinnaisia tietoja ovat valokuva itsestä (ns.
profiilikuva).
Se, mitä ja kuinka paljon tietoa antaa itsestään muille Facebookin käyttäjille, on makuasia.
Facebookiin voi lisätä haluamansa määrän tietoa seuraavista asioistaan:
● Työ ja koulutus (työpaikat, ammattitaito, koulutus).
● Paikat, joissa on asunut (tämänhetkinen kaupunki, kotikaupunki, muut asuinpaikat).
● Yhteys- ja perustiedot (nettisivut, sähköposti, matkapuhelin, osoite, syntymäpäivä,
syntymävuosi yms.).
● Perhe ja suhteet (parisuhde, perheenjäsenet).

Jokainen päättää itse, mitä näistä tiedosta syöttää Facebookiin ja mitä niistä haluaa
julkiseksi, mitä vain Facebook-kavereille näkyväksi. Esimerkiksi puhelinnumeron tai
postiosoitteen ei tarvitse olla julkinen. Nimi, profiilikuva (valokuva itsestä), kansikuva
(profiilikuvan vieressä oleva taustakuva) ja sukupuoli ovat julkisesti saatavilla muille
palvelun käyttäjille ja sovelluksille. Kaikki muut valokuvat voi rajata ainoastaan omille
ystäville tai vain itselle näkyviksi.
Rekisteröitymisen ja profiilitietojen syöttämisen jälkeen voi alkaa etsiä tuttuja Facebookin
käyttäjiä ja kutsua heitä kavereiksi. Kaverit kannattaa valita tarkasti, eikä koskaan pyytää
tai hyväksyä kaveriksi henkilöä, jota ei oikeasti tunne. Koska kaverit voivat jakaa
päivityksiäsi, kannattaa kavereiksi valita ihmisiä, joihin luottaa. Kaveripyyntöjä ei ole pakko
hyväksyä.
Facebookin käytön tietoturvan perustat ovat siis vahva salasana, itsestä julkisesti saatavilla
olevan tiedon määrän rajaaminen ja se, että valitsee kaverinsa huolella. Lisäksi kannattaa
aina kirjautua ulos Facebookista, eikä koskaan käyttää Facebookia vieraalla tai yleisellä
koneella. Jos kuitenkin käytät Facebookia vaikkapa kirjaston koneella, on hyvä tyhjentää
selaimen välimuisti.
Erilaisia sovelluksia ja videoita kannattaa klikata auki harkiten. Facebookissa ovat muotia
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myös erilaiset testit. Monet Facebook-testit, jotka vaikuttavat harmittomilta, eivät sitä ole.
Ihmiset, jotka tekevät hupitestejä kuten esimerkiksi ”Mitä sukunimesi kertoo sinusta”
luovuttavat tietoja itsestään (ja mahdollisesti myös Facebook-kavereistaan!) testin
palveluntarjoajalle. Kukaan ei tiedä, mitä näillä tiedoilla tehdään, joten
tietoturvanäkökulmasta suositellaan vahvasti, ettei näitä testejä tehdä ollenkaan.
Pahimmassa tapauksessa videoksi naamioidun tiedoston klikkaaminen voi johtaa
virustartuntaan ja haittaohjelman leviämiseen omissa nimissä.

Facebookin yksityisyysasetukset
”Facebook ei suojaa yksityisyyttäsi, sinä itse suojaat yksityisyyttäsi”.
Monet Facebookin käyttäjät eivät tunne palvelun yksityisyysasetuksia eivätkä päivitä niitä.
Asetusten tarkastamista ja päivittämistä on usein kritisoitu liian monimutkaiseksi.
Facebook muuttaakin yksityisyysvalikkoaan usein, joten asetuksia kannattaa käydä
tutkailemassa tasaisin väliajoin. Uudistusten myötä ne voivat muuttua avoimemmiksi tai
erilaisiksi kuin käyttäjä oli ne alun perin tarkoittanut.

Huomaathan, että tässäkin oppaassa kerrotut tiedot, kuten Facebookin valikot,
ulkoasu, asetukset yms. saattavat muuttua ajan kuluessa.
Tuoreen Facebookin käyttäjän kannattaa säätää yksityisyysasetukset aluksi
mahdollisimman turvallisiksi estämällä ensin kaiken ja avaamalla sen jälkeen asetuksia,
joita haluaa pitää avattuna. Tällä hetkellä (kesä 2018) Facebookin yksityisyysasetuksia voi
tehdä kohdissa ”Uutisten asetukset” ja ”Asetukset”.
Kaikki seuraavat valikot löytyvät, kun klikkaa Facebook-sivun oikeassa yläreunassa olevaa
alaspäin olevaa kolmiota, josta avautuu valikko. Klikkaa valikosta Asetukset.
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Yksityisyysasetukset
Yksityisyys-asetukset löytyvät, kun klikkaa Facebook-sivun oikeassa yläreunassa olevaa
alaspäin olevaa kolmiota, josta avautuu valikko. Klikkaa valikosta Asetukset-kohtaa ja
edelleen vasemmalta palstalta Yksityisyys-kohtaa.
Yksityisyys-valikosta löytyvät perusasetukset.

Kuva 5. Yksityisyys-asetukset
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Aikajana ja merkitseminen
Aikajana ja merkitseminen -kohdassa voi mm. valita, kuka voi julkaista aikajanallasi.
Suositeltavaa on, että julkaisun sallii vain Facebook-kavereilleen. Suositeltavaa on myös,
että valitsee kohdasta Tarkistaminen kohdan Julkaisun tarkistamiset. Tämä tarkoittaa, että
jos joku Facebook-kavereistasi merkitsee sinut julkaisuunsa, julkaisu näkyy aikajanallasi
vasta, kun olet hyväksynyt julkaisun.

Kuva 6. Aikajana ja merkitseminen
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Estäminen
Estäminen-osiossa voi tehdä erilaisia estoja. Voi mm. tehdä listan niistä Facebookkavereistasi, joiden et halua näkevän julkaisujasi. Voit myös estää henkilön kokonaan
(Estä käyttäjä).

Kuva 7. Estäminen
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Kasvojentunnistus
Facebook on alkanut kysellä eurooppalaisilta käyttäjiltä lupaa kasvojentunnistusteknologian käyttöön tunnistaakseen henkilöt sosiaalisen median palveluun lisätyistä
kuvista ja videoista, uutisoivat useat mediat keväällä 2018. Facebook aloitti
kasvojentunnistuksen käytön muun muassa Euroopassa jo vuonna 2011, mutta lopetti
pian teknologian käytön viranomaisten ja yksityisyyskampanjoiden painostuksen takia.
Facebook yrittää perustella käyttäjille kasvojentunnistusteknologian käyttöä sillä, että se
suojaa heitä kuvien väärinkäytöksiltä. Tietoturva-asiantuntijat eivät ole varmoja, onko
Facebookin temppu todella laillinen toukokuussa 2018 voimaan tulleen Euroopan
tietosuoja-asetuksen alla.
Kasvojen tunnistuksen käyttöönottoa kannattaa kuitenkin harkita kahdesti, sanoo
tietoturvayhtiö F-securen tietoturvajohtaja Erka Koivunen.
– Kasvojentunnistus vie digitaalisen identiteetin merkittävästi enemmän fyysisen
maailman puolelle. Itse olen evännyt suostumuksen kaikista palveluista, joissa se
on mahdollista.

Kuva 8. Kasvojentunnistuksen asetukset
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Julkiset julkaisut
Julkiset julkaisut -kohdassa (Kuka voi seurata minua) voi valita yleisön julkaisuilleen.
Vaihtoehdot ovat ”julkinen” tai ”kaverit”. Katso myös kuva 5 ja kohta Yksityisyys, jossa
voit myös valita, ketkä kaikki näkevät tai eivät näe julkaisujasi. Yksityisyys-valikossa on
enemmän vaihtoehtoja kuin Julkiset julkaisut -valikossa.

Kuva 9. Julkiset julkaisut
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Sovellukset ja sivustot
Sovellukset ja sivustot -valikossa käyttäjä näkee kaikki sovellukset, joihin hän on
kirjautunut Facebookin kautta. Täällä voi muokata, ketkä näkevät sovelluksesi ja poistaa
sovelluksia, joita ei enää käytä tai jotka ovat epäluotettavia. Sovelluksille on olemassa
erikseen toinenkin tarkastuskohta, nimeltään Estäminen (katso kuva 7), siellä voi mm.
poistaa kavereiden pelikutsut, jos ne häiritsevät.

Kuva 10. Sovellukset ja sivustot
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Uutisten asetukset
Uutisten asetukset löytyvät, kun klikkaa Facebook-sivun oikeassa yläreunassa olevaa
alaspäin olevaa kolmiota, josta avautuu valikko. Klikkaa valikosta Uutisten asetuksetkohtaa.

Kuva 11. Uutisten asetukset

Avautuvassa Asetukset-valikossa voi esimerkiksi valita, kenen Facebook-kaverisi julkaisut
näkyvät ensin (Päätä, ketkä haluat nähdä ensin) tai voit lopettaa joidenkin kavereittesi
seuraamisen (Piilota käyttäjän julkaisut lopettamalla seuraaminen).

Kuva 12. Asetukset
Henkilöt pysyvät edelleen kavereinasi, mutta et näe heidän päivityksiään uutisvirrassasi.
Voit kuitenkin käydä heidän aikajanallaan eli ”seinällään” katsomassa heidän julkaisujaan.
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