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Toimittaja Clarissa Rosi: Kuinka paljon käytät sosiaalisen median sovelluksia kuten Instagramia, 

Tiktokkia tai Berealia? 

Mikael Turunen: No Instagramia tulee vissiin käytettyä ehkä eniten. Sitä tulee selailtua, vaikka ei 

sinänsä itse sinne juurikaan harvoin profiilin lisää kuvia, mutta tietenkin. Ja niin no Tiktokkia en 

käytä. Tietenkin Facebook vielä, mutta sekin on oikeastaan mennyt ehkä enemmän semmoiseen 

tapahtumien seurannan seurantaan, että sieltä siinä niinku järkevästi saa niitä, niitä jotenkin 

listattua. Ja Berealin latasin, mutta en mä ole sitäkään oikein. Mulla on siellä yksi kaveri. 

Iida Hokkanen: Katsotaan täältä ruutuaika. Viime viikko on ollut Tiktokkia oon käyttänyt 14 tuntia 

viime viikolla. Silleen suht reilusti. Sitten täällä on Instagram neljä tuntia, Twitter neljä tuntia, 

Snapchat 12 tuntia ja tää on niinku tällainen viime viikon keskiarvo. 

Lars Vaiksaar: Sanoisin, että vähemmin kun enemmistö silleen. Instagramia vähän, mutta silleen 

muita en oikein ollenkaan. 

Toimittaja: Tiedätkö mitä tietoja sovellus kerää tai sovellukset kerää, kun lataat sen sun 

puhelimeen? 

Mikael Turunen: Kyllähän siinä aina yleensä on joku tietosuoja exclaimeri mutta tota eihän niitä tule 

luettua hirveän usein. Mutta kyllä niihin on silleen siis tota, kyllä mä jokseenkin katsonut yleensä 

niitä ja jonkinlainen niinku aavistus silleen, että mitä kaikkea kaikkea ne oikeasti nyt kerää siinä, niin 

kyllähän niissä kyllähän niissä on semmoinen tiivistelmäkin oikeastaan että mihin sä mihin sä niinku 

hyväksyt näin niin jokseenkin kyllä. 

Iida Hokkanen: Joo, tiedän kyllä, että esimerkiksi Tiktok niin saa ja liittää niinku ihan kaiken ja on 

kiinalainen sovellus ja että jos sen kautta avaa näitä linkkejä niin se jäljittää sitten tietoa mitä siellä 

linkeissä sitten tekee. Että sen tiedostan ja sitten se sen tiedostan myös, että ei ehkä ole hirveän 

hyvä niitä sen takia käyttää, mutta silti niitä jostain syystä päädyn käyttämään. 

Lars Vaiksaar: Tiedän, että se kerää kaikenlaista, mutta en ole tutkinut tarkemmin. 

Toimittaja: Huolestuttaako omien tietojen antaminen niille sovelluksille? Eli koetko sä sen 

tietoturvan tavallaan turvalliseksi? 

Mikael Turunen: Kyllähän se just rupeaa miettimään, että miten nyt kuitenkin kaikki on nykyään 

pilvessä niin. Onhan se tavallaan, jos alkaa yhtään syvemmin miettimään, niin kyllähän se 

huolestuttavaa nyt on. Jos tulee jotain tietomurtoja tai jotain tällaisia niin ja tietenkin ne suoraan 

menee kaikki markkinointiin nykyään tällaiset mitä mitä nyt kerätään ihan suoraan. 

Iida Hokkanen: Se huolestuttaa, että ehkä siinä on taipuvainen ajattelemaan, että omat tiedot ei ole 

niinku niin ehkä merkityksellisiä tai että ei niistä nyt ole kenellekään hyötyä. Mikä toki ei ole miten se 

on, mutta niin jotenkin itsensä saa ajattelemaan ehkä. 

Lars Vaiksaar: Ei oikeastaan kun se miettii esim. Instagramia niin se on niin valtava niin kaikki miettii, 

että kaikkien tiedot on kuitenkin siellä niin. Niin en mä tiedä onko sillä niinkään väliä. 



Toimittaja: Kertooko sitten nää sovellukset sun mielestä tarpeeksi selkeästi, että mihin ne tietoja 

käyttää vai pitäisikö ne olla vielä selkeämmin esillä, että hei, tätä me tehdään sun tiedoilla? 

Mikael Turunen: Ainahan ne voisi olla tietenkin selkeämmin, mutta en tiedä. En tiedä siltikään, että 

onhan ne niinku löydettävissä varmasti, mutta eihän vaikka ne olis selkeämmin, niin ei varmaan 

ihmiset edes yhtä hyvin niitä varmaan niitä huomioisi. 

Iida Hokkanen: No siis sehän on se sovelluksen etu kun ne on silleen hyvin epäselkeästi ja hyvin 

epäselkeästi ne on. Että se semmoinen hyvin mahdollisimman pienellä fonttikoolla tehty sellainen 

äärimmäisen pitkä teksti, niin sehän on aivan todella epäedullinen käyttäjälle lukea. Ja mä uskon että 

harva niitä lukee, vaikka niin kannattaisi tehdä. Itsekään en niitä lue, että siis kyllähän sovellusten 

pitäisi se paljon paremmin tuoda esille. 

Lars Vaiksaar: Joo ei ne kovin niinku heti valmiiksi sitä sano kun sä kun sä tota annat suostumuksen 

niin se se pitää jostakin löytää. 

 


