
Keinot turvata pankkiasiointi ja säästöt;
Miten pankki reagoi epäilyihin petoksista
Eveliina Pikkarainen, Danske Bank
Kuinka välttää taloudellista kaltoinkohtelua ja huijauksia, Mummonmarkan vartijat –hanke, Turku 26.2.2020



11

• Pankkitoiminnan luottamuksellisuus

• Pankin velvollisuus tarjota perus- ja muut pankkipalvelut

• Pankin velvollisuus varallisuuden huolehtimisesta

• Molemminpuolinen avoimuus ja rehellisyys

Pankkiasioinnin perustana luotettavuus



22

• Digitalisoituminen koskee koko yhteiskuntaa. 

• Suomalaiset ikääntyvät Euroopan maista 
nopeimmin.  

• 200 000 muistisairasta, koskettaa noin 
miljoonaa ihmistä.

• Miten taataan, että kaikki saavat turvalliset 
palvelut toimintakyvyn heikentyessä?

Suomi digitalisoituu ja ikääntyy
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• Pankkikonttorien määrä vähenee paikallisesti, miten 
pääsen hoitamaan asioitani?

• Mistä saan käteistä rahaa?

• Miten maksan laskuni, minulla ei ole Internet-
yhteyttä? 

• Voinko antaa verkkopankkitunnukset ja maksukortit 
tunnuslukuineen läheiselle tai jollekin luotetulle?

Monilla ikääntyneillä on finanssipalveluihin 
liittyviä huolia



Petokset – asianomistaja yli 65-vuotias



Huijausten skaala on laaja



Huijausten tekotapoja

• Tavaroiden ja palveluiden huijausmyyntiä eri tavoilla
• Soittaja tai tulija väittää olevansa poliisi tai sosiaalityöntekijä, 

taksinkuljettaja, pankkivirkailija, hoitaja, huoltomies, lukkoseppä…
• Kyydin- ja muun palvelun tarjoamista puoliväkisin
• Rahanlainaajia, hyväntekeväisyyskeräyksiä, lohduttomia tarinoita 

kuolemansairaista läheisistä
• Lotto-, arpajais- yms voittoja
• Katto-, savupiippu-, piha- yms remontteja ja tutkimuksia, vaikkei 

tarvetta ole
• Ylilaskutus



Kalasteluviestit



”Eurolla saa – vai saako?”



Pankkiasioinnin turvallisuus

• Pankkitoiminnan luottamuksellisuus
• Pankin velvollisuus tarjota perus- ja muut pankkipalvelut
• Pankin velvollisuus varallisuuden huolehtimisesta

• Pankin velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaat, kerätä 
tietoja mm. pankkipalveluiden odotetusta käytöstä ja 
taloudellisesta tilanteesta, velvollisuus pitää tiedot ajan 
tasalla

• Saako pankki minut kiinni tarvittaessa?



Ikääntyneen pankkiasiointi

• Sopivat asiointi- ja yhtedenpitotavat kunkin asiakkaan omaan tilanteeseen

• Omat maksuvälineet ja asiointikanavat
• Valtuutus; yksilöity valtakirja
• Pankin mahdollisuus pyytää lisäselvityksiä ikääntyneen terveydentilasta ja kyvystä 

huolehtia asioistaan
• Valtuutetun tunnistaminen 
• Edunvalvontamääräyksen sisältö ja laajuus
• Luvanvaraiset oikeustoimet, esimerkiksi asuntokauppa



Väärinkäytösten torjunta, kortit ja 
verkkotunnukset

• Älä koskaan säilytä korttia ja tunnuslukua yhdessä. Opettele 
tunnusluku aina ulkoa.

• Suojele tunnuslukua sivullisilta myös silloin, kun näppäilet sitä 
automaateissa tai muissa käyttöpaikoissa.

• Älä koskaan anna kortin numeroa tai siihen liittyvää tunnuslukua 
puhelimitse, sähköpostitse tai muullakaan tavalla niitä kysyttäessä, 
vaikka tiedustelija esittäytyisi pankkilaiseksi tai 
poliisiviranomaiseksi.

• Aseta kortillesi turvallisuutta lisäävät vuorokausikohtaiset turvarajat 
automaateilla tehdyille käteisnostoille sekä laskujen maksuille. 
Aseta myös mahdollisuuksien mukaan maarajaukset.

• Säilytä korttiasi huolellisesti, kuten rahojasi. Älä jätä sitä 
vartioimattomana esim. autoon, ravintolapöytään, työ- tai 
hotellihuoneeseen.

• Tallenna maksukorttien sulkupalvelunumero!



Väärinkäytösten torjunta

• Myös verkkomaksuissa on päivä- ja tapahtumakohtaisia turvarajoja. 
Lisävahvistus pankkitunnusten lisäksi esimerkiksi puhelimella.

• Verkkopankkitunnukset ovat henkilökohtaiset. Maksuja voi tarvittaessa 
hoitaa käyttöoikeutettu omilla tunnuksillaan.

• Kortti- ja verkkopankkimaksuja kannattaa seurata jatkuvasti ja 
säännöllisesti. Ilmoita väärinkäytöksistä pankkiin välittömästi. 

• Ei kaikkia munia yhteen koriin  säästöt muille tileille kuin jokapäiväisessä 
käytössä olevalle käyttötilille.

• Omaiset, ystävät, läheiset; keskustele ikääntyneen kanssa raha-asioista ja 
turvallisuudesta, eivät tabuja ole!

• Avoimuus ja rehellisyys kantavat pitkälle!



Taloudellinen kaltoinkohtelu

• Pankeissa on tunnistettu tilanteita, joissa epäillään ikääntyneen taloudellista 
kaltoinkohtelua

• Mitkä ovat pankin mahdollisuudet puuttua tilanteisiin?
• Suuttuneet ja kiukkuiset asiakkaat: ”Miksi en saa haluamaani palvelua?” 

”Vaihdan pankkia, antakaa kaikki rahani ja heti!”
• Ilmoitus turvallisuusvastaavalle, harkinta maistraatille tehtävästä 

ilmoituksesta
• Ilmoittaako maistraatti kohdehenkilölle, kuka edunvalvontatarpeesta on 

kertonut?

• https://www.suvantory.fi/hankkeet/tikka-hanke-tunnista-taloudellinen-
hyvaksikaytto-2015-2017/



”Täällä puhuu rikoskomisario Rautakoura..”

• Huijaukset ja petokset perustuvat usein luottamuksen rakentamiseen, ja 
niissä käytetään hyväksi myös yleistä luottamusta pankkeihin ja 
viranomaisiin

• Osa huijauksista tehdään ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä esim. 
marketin parkkipaikalla  kyydin, avun tarjoamista yms.

• Tietoa huijauksista ja niiden yrityksistä on paljonkin, silti huijauksista liian 
moni onnistuu.

• Hämmennys ja hätäännys on ymmärrettävää.



Mistä tunnistan luotettavan soittajan?

• Luottamusta rakennetaan vuorovaikutuksessa
• Pankkiin ja viranomaisiin saa yhteyden virallisia kanavia käyttäen: yleiset 

palvelunumerot ja verkkosivut
• On sallittua ja kannustettavaa epäillä ja kysyä; pankeilla, viranomaisilla ja 

rehellisillä kauppiailla ei ole kiire

• Mitä tehdä, jos valepoliisi tai joku muu valeammatin esittävä soittaa?
• Miten saada mahdollisimman paljon tietoja soittajasta, yhteystiedot, 

poliisiyksikkö, nimi? 

• Jos epäilee tulleensa huijatuksi, yhteys välittömästi poliisiin ja pankkiin.
• Uhreja ei saa syyllistää – tarvitaan tukea.



Lopuksi

POLIISI, PANKKI TAI MIKÄÄN MUUKAAN 
TAHO EI KOSKAAN KYSY PANKKIKORTIN 
JA/TAI VERKKOPANKIN TUNNUKSIA!

PANKILLA EI OLE KIIRE – ON AINA 
SALLITTUA KYSYÄ JA KYSEENALAISTAA!


