
Tapani Veija

Ajankohtaiset 
digihuijaukset



Kuluttajaliiton jäsenenä saat 
apua elämän eri vaiheissa. 
Jäsenmaksu 15€ /v. Jos liityt 
nyt saat loppuvuodeksi edut 
maksutta käyttöösi! Lisätietoa
kuluttajaliitto.fi

Kuluttajalehti on Suomen ainoa 
kuluttajien erikoislehti, joka 
tekee vertailuja ja 
puolueettomia testejä. 
Kuluttajaliiton jäsen voi tilata 
lehden jäsenetuhintaan. 
Lisätietoa kuluttaja.fi
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Huijarit kuriin! –hanke (STEA 2019-2021) 

o Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! –hanke keskittyy 

digihuijausten ennaltaehkäisyyn kouluttamalla, 

tiedottamalla ja neuvonnalla

o Koulutukset ja neuvonnat ovat kaikille avoimia ja 

maksuttomia → Lisätietoa 
https://www.kuluttajaliitto.fi/hankkeet/huijarit-

kuriin/koulutukset-ja-tapahtumat/
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https://www.kuluttajaliitto.fi/hankkeet/huijarit-kuriin/koulutukset-ja-tapahtumat/


Jaana Savolainen
18.7.2019
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Digitaalisia laitteita hyväksi käyttäen 
verkossa tapahtuvia eri tyyppisiä 
huijauksia, joissa menetetään rahaa, 
henkilötietoja ja tunnuksia tai salasanoja

Digihuijaus



Yleisimmät netissä olevat huijaustyypit

1. Nettikauppahuijaukset 

2. Sijoitushuijaukset

3. Romanssihuijaukset

4. Sähköposti- ja 

tekstiviestihuijaukset

5. Tietojenkalastelu



Huomioi ainakin nämä!

➢ Varmista, että 
käytössä on suojattu 
internetyhteys →
ehjä lukkokuvake ja 
www-osoite tulee 
olla muotoa 
https://... 

➢ Muista – netissä 
mikään ei ole 
ilmaista! 
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TOP 3-huijaukset Suomessa
Suomessa eniten rahaa menetetään:

1. Sijoitushuijaukset→ rahan menetykset suuria →

Sijoitushuijaukset kasvoivat Suomessa viime vuonna 300% 

2. Romanssihuijaukset→ rahan menetykset suuria

3. Tilausansat→ yksittäiselle henkilöllä menetys 

keskimäärin 100 € luokkaa → paljon uhreja → iso tili 

huijareille

➢ Varovaisen arvion mukaan Suomessa menetetään 

huijareille noin 40 miljoonaa € vuodessa

7.1.2021 7



Esimerkkejä 
sijoitushuijaus-
mainoksista 
Facebookissa
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Esimerkki: Huijausviestit Postin nimissä
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Huijausviestejä 
lähetetään useiden 
tunnettujen isojen 
yritysten nimissä ja 
niillä kalastellaan 

tunnuksia ja 
henkilötietoja



MICROSOFT –huijaus puhelimella

➢ Soittaja väittää tietokoneen olevan saastunut haittaohjelmilla ja soittaja 

väittää auttavan tätä tietokoneen kanssa

➢ Etähallintaohjelma

➢ Puhelu voi kestää jopa tunteja, jolla uhria väsytetään ja manipuloidaan

➢ Microsoft muistuttaa, että he eivät soita asiakkailleen ja väitä, että kone 

on kaapattu tai että koneessa on jokin vika



Pankin nimissä huijausviestejä
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Esimerkki: Prisman 
nimissä huijausviesti 
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Myös sosiaalisessa mediassa 
liikkuu paljon erilaisia 

huijausviestejä, jotka ovat hyvin 
aidon näköisiä! 



Tekstiviestihuijaus puhelimeen
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Jos epäilet huijausta, toimi näin!

Jos olet menettänyt rahaa:

➢ Ole yhteydessä oman pankkisi asiakaspalveluun ja kerro huijauksesta

➢ Tee rikosilmoitus poliisille, www.poliisi.fi

➢ Älä jää yksin! Voit kysyä neuvoa tai keskustella tilanteestasi: 

- Kuluttajaliiton neuvonnassa 
https://www.kuluttajaliitto.fi/neuvontapalvelut/

- Rikosuhripäivystys https://www.riku.fi/fi/yhteystiedot/ 

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto auttaa, jos kotimainen yritys on huijannut: 
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

- Rajat ylittävä kauppa EU:ssa, Euroopan kuluttajakeskus Suomessa: 
https://www.ecc.fi/Tietoa-meista/Yhteystiedot/
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http://www.poliisi.fi/
https://www.kuluttajaliitto.fi/neuvontapalvelut/
https://www.riku.fi/fi/yhteystiedot/
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/
https://www.ecc.fi/Tietoa-meista/Yhteystiedot/


Kiitos mielenkiinnosta! Seuraa 
huijausinfon verkkosivuja ja somea! 
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