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KULUTTAJAHUIJAUKSET 
NETISSÄ



Kuluttajaliitolla riippumatonta 
edunvalvontaa kohta 30 vuotta
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o Valtakunnallinen, kaikille avoin kuluttajien edunvalvontajärjestö

o Ydintehtävät: edunvalvonta, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut ja 
kansalaistoiminta

o Aktiivista paikallisyhdistystoimintaa maan laajuisesti

o Koulutusta ja hanketoimintaa (Huijarit kuriin! –hanke STEA 2019-
2021)

o Jäsenetuina mm. juristin neuvonta kuluttaja-asioissa 

o Kuluttaja-lehti jäsenhintaan:  digilehtenä 25€ /12kk (norm. 36€ / 
12kk) tai paperilehtenä (sis. digi) 34€ / 8 numeroa (norm. 44€ / 
8 numeroa)



Digihuijaustyypit
1. Nettikauppahuijaukset 

2. Tietojenkalastelu

3. Romanssihuijaukset

4. Sähköposti- ja 
tekstiviestihuijaukset

5. Sijoitushuijaukset



MITÄ OVAT DIGIHUIJAUKSET?

Digitaalisia laitteita, (tietokone, 
tabletti, kännykkä) hyväksi 
käyttäen verkossa tapahtuvia 
eri tyyppisiä huijauksia, joissa 
menetetään rahaa, 
henkilötietoja ja tunnuksia tai 
salasanoja.



Digihuijaukset
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 Digihuijausten määrä kasvaa jatkuvasti

 Huijausten tavoite on saada kohde/uhri 
lankaan petoksella ja hyötyä 
taloudellisesti uhrin hyväuskoisuudesta 
tai tietämättömyydestä välittämättä 
uhrille aiheutuvista haitoista

VAIKKA 
HUIJAUSYRITYKSIÄ 
TEHDÄÄN PALJON, 

ON NETISSÄ 
TOIMIMINEN 

TURVALLISTA KUN 
TIETÄÄ NETIN 

”PELISÄÄNNÖT”.



Ennaltaehkäisy
 Paras keino itse ennaltaehkäistä 

huijatuksi tulemista on oman tiedon 
kartuttaminen kuinka netissä 
asioiminen on turvallista 

 Digiopastajat tärkeässä roolissa

 Netin ”pelisäännöt” 

 Ylen digitreenit yle.fi/digitreenit
sisältää Digitreenien uuden 
sisältöpaketin eli 
Digitreenien peruskurssin
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• Yle TV1 ja Yle Areena • Yle TV1 ja Yle Areena 
sarja Digihuijatut 
linkki:
https://areena.yle.fi/
1-4598849



Nettikauppahuijaukset 
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Nettikauppahuijaukset
 Nettirikollisuus on voimakkaasti kasvava rikollisuuden 

muoto

Poliisin tilastoissa törkeä petos nettikaupassa:

2017: 5984  noin 499/kk

2018: 6091  noin 507/kk

8/2019: 4242 noin 530/kk
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HUOM! 
NETISSÄ 

JOKAINEN EI 
KUITENKAAN 
OLE HUIJARI



Huijauksia verkkokaupassa
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 Netin osto- ja myyntipalstat ovat oivallisia paikkoja löytää 
uusia tai käytettyjä hyödykkeitä, mutta huijatuksi 
tulemisen mahdollisuus on hyvä tiedostaa

 Huijauksia eri kauppapaikoilla, kaupataan esim. 
 pientavaroita
 ”ihmetuotteita”
 työkoneita
 sijoituskohteita (osakkeet, verkkovaluutat jne.)
 lomaosakkeita 
 asuntoja (tarjotaan vuokralle tai myydään)
 palveluja ja periaatteessa ihan kaikkea mitä vain voi myydä

Älä tee 
ostopäätöstä 

kiireellä, harkitse ja 
tarkasta 

verkkokaupan 
turvallisuus esim. 

hakukoneella



Verkkomaksajan muistilista
1. Varmista, että käytössä on 

suojattu internetyhteys: 
www-osoite tulee olla 
muotoa https://... 

2. Selaimen alareunassa olevan 
lukon tai avaimen kuvakkeen 
tulee olla yhtenäinen ja ehjä.
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Verkko-ostajan vinkit
 Muista, ettei mikään ole ilmaista ja että myyntitilanteessa 

huijarilla on aina kiire!

 Tee ostoksia tuttujen yritysten sivuilla tai varmista 
verkkokaupan luotettavuus ja maine (esim. etsi 
googlettamalla keskustelupalstoilta muiden käyttäjien 
kommentteja).

 Älä osta jos olet epävarma.

 Maksa luottokortilla.

 Tallenna tilausvahvistukset ja kauppiaan kuittaus maksun 
hyväksynnän jälkeen. 

 Lue tilausehdot huolellisesti, myös pienellä kirjoitettu teksti.
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Huijausten torjuminen ja 
tunnistaminen nettikaupassa
 NETISSÄ OLEVA TARJOUS TAI 

KILPAILU VAIKUTTAA LIIAN 
HYVÄLTÄ OLLAKSEEN TOTTA, SE 
EI YLEENSÄ OLE TOTTA

 Mieti ennen kuin tilaat, älä 
kiirehdi

 Muista! Myyntitilanteessa 
huijarilla on aina kiire!
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MITÄ MUUTA HUIJATAAN 
KUIN RAHAA?



Tietojenkalastelu
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Tietojenkalastelu
Huijari yrittää saada tärkeitä tietoja uhrista, esim.

• pankkitunnukset
• sivustojen tai sovellusten salasanat
• henkilötunnuksen

 näillä rikolliset pyrkivät saamaan taloudellista hyötyä

Tietoja kalastellaan eri paikoissa
• sähköpostilla, somessa tai huijaussivustoilla (väärennetyt nettikaupat)
• puhelimella eri sovelluksilla
• tekstiviestillä tai soittamalla
• esiintyminen valepoliisina tai pankkivirkailijana 
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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



Älä anna tietojasi huijarille!
 Älä avaa yllättäviä ja outoja tekstiviesti- tai 

sähköpostilinkkejä, ellet ole täysin varma keneltä 
viesti on

 Älä koskaan luovuta pankkitunnuksia, salasanoja 
tms. puhelimessa, verkossa, ovella tai kadulla. Niitä 
ei kysy poliisi, muu viranomainen eikä pankki!

 Jos itse soitat pankkisi asiakaspalveluun ja haluat 
hoitaa asioita, asiakaspalvelu pyytää 
tunnistautumista tunnuslukukortin viimeisellä 
vapaalla luvulla tai mobiilisovelluksen kautta
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Ilmoitus omalle pankille ja poliisille 
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 Jos sinä tai läheisesi olet 
tietojenkalastelun uhri ja 

menettänyt pankkitunnuksesi, 
ilmoita asiasta mahdollisimman 

nopeasti oman pankkisi 
asiakaspalveluun ja poliisille

 Seuraa pankkisi verkkosivuilta 
tiedotetaanko siellä mahdollisista 

huijauksista



Romanssihuijaus
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Romanssihuijauksen alku
 Lähestyvät ensin yleensä 

sosiaalisen median kautta, 
Facebook, Instagram, sekä 
erilaisten deittisivustojen kautta

 Huijauksissa ammattirikolliset 
vetoavat ihmisten yksinäisyyden 
tunteeseen, auttamishaluun ja 
hyväntahtoisuuteen
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Romanssihuijauksen kulku
 Kaveripyynnön hyväksymisen 

jälkeen romanttinen keskustelusävy 
voi alkaa nopeastikin. Yhteyttä 
pidetään tiiviisti jopa päivittäin.

 Keskusteluun ilmaantuu traagisia 
tarinoita ja rahan pyytäminen alkaa 
milloin milläkin verukkeella

 Yhdistävä tekijä voi olla esimerkiksi 
hyväntekeväisyys
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Romanssihuijauksen kulku
 Kaveripyynnön hyväksymisen 

jälkeen romanttinen keskustelusävy 
voi alkaa nopeastikin. Yhteyttä 
pidetään tiiviisti jopa päivittäin.

 Keskusteluun ilmaantuu traagisia 
tarinoita ja rahan pyytäminen alkaa 
milloin milläkin verukkeella

 Yhdistävä tekijä voi olla esimerkiksi 
hyväntekeväisyys
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Hälytyskellon 

kertaakaan.

Hälytyskellon 
pitää soida 

viimeistään, kun 
rahaa aletaan 
pyytää ennen 

kuin on tavattu 
kertaakaan.

Romanssihuijausten 
taustalla on 
ulkomainen 

järjestäytynyt 
rikollisuus

Älä usko ihan 
kaikkia tarinoita, 
vaikka ne olisivat 
kuinka traagisia, 
koskettavia tai 
houkuttelevia 

tahansa.



AINA KYSEESSÄ EI OLE HUIJAUS – MITEN 
TUNNISTAA ROMANSSIHUIJAUS?
Kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

 Miksi juuri minua lähestytään?

 Onko asia liian hyvä ollakseen totta?

 Tiedänkö oikeasti kuka nettirakkaani on? 

 Olenko koskaan tavannut nettirakastani? 

 Olenko ollut hänen kanssaan puhelin- tai videoyhteydessä?
 Pyytääkö hän toistuvasti minulta rahaa vedoten mahdollisiin 

matkakuluihin, passihankintaan tai erilaisiin dramaattisiin asioihin 
ja tarinoihin?

 Saako nettirakkaani tarina aina vain oudompia piirteitä ja jatkuvaa 
draamaa?
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Huijausviestit ja sähköpostit
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Digihuijausten monikanavaisuus
 Sähköposti ja Internet ovat avanneet 

mahdollisuuden tavoittaa suuria 
ihmismääriä helposti ja lähes 
olemattomin kustannuksin.

 Huijausyritysten takana on usein 
kansainvälinen järjestäytynyt 
rikollisuus
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Ole tarkka ja terveen 
epäilevä. Rikolliset 

kehittävät jatkuvasti 
uusia keinoja 

huijatakseen sekä 
yrityksiä, että yksityisiä 

henkilöitä. 



Sähköpostihuijaukset
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 Sähköposti on yksi tärkeimmistä 
viestinnän kanavista niin 
henkilökohtaisissa kuin työhön ja 
kaupankäyntiin liittyvissä asioissa. 

 Rikolliset pyrkivät käyttämään kaikkia 
mahdollisia keinoja saadakseen 
sähköpostiviestien vastaanottajat 
luovuttamaan salasanoja, henkilö- ja 
yhteystietoja tai lähettämään rahaa



Esimerkki S-pankin nimissä 
tehdystä huijauksesta 
sähköpostilla
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Pankit eivät koskaan 
lähetä sähköpostilla 

viestejä, joissa on linkki 
tietojen päivittämiseen



Kiristysviestit
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Törkeä sähköpostihuijaus 
piinaa  suomalaisia. Lähettäjä 
väittää kaapanneensa koneen 
tilin ja  salakuvanneensa sinua 
koneesi kameralla. Tällä huijari 

kiristää rahaa ja uhkaa 
julkaista ”arkaluontoiset” 

kuvat uhrin työkavereille ja 
muulle lähipiirille.

Voit peittää 
tietokoneesi 
etukameran 

teipinpalalla, näin 
kukaan ulkopuolinen ei 
pääse sitä käyttämään



Esimerkki: Huijausviestit Postin nimissä
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Tällä huijausviestillä 
kalastellaan 

luottokortin tietoja, 
joita käyttämällä 

huijari pyrkii saamaan 
taloudellista hyötyä  



Sijoitushuijaukset 
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Tekaistut sijoituskohteet
Uhri huijataan sijoittamaan rahaa kohteeseen, jota ei oikeasti ole olemassa 
(yleensä verkkovaluutta bitcoin tai ulkomaiset yhtiöt)

 Sosiaalisessa mediassa mainos tekaistusta uutisesta, jossa kehotetaan 
sijoittamaan luvaten huipputuottoa

 Ulkomaalaisen yrityksen ”edustaja” soittaa ja kysyy uhrin varallisuutta ja tarjoaa 
sijoitusmahdollisuutta ulkomaalaiseen yhtiöön huomattavan suurella tuotto 
odotuksella. 

 Tämän jälkeen soitellaan ja lähetellään sähköpostia ja pyydetään lisäsijoitusta 
ulkomaiselle pankkitilille tai virtuaalivaluutan vaihtopalveluun.

 Tarjotaan aina isompia voittoja ja näytetään kuvia tekaistuista pörssikaavioista 
tai verkkosivuista, joiden mukaan sijoituksilla menee hyvin
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Sijoituksia tarjoavat 
ulkomailta tulevat puhelut 

voi estää laittamalla 
puhelimeen 

ulkomaanpuhelujen eston. 
Apua saa 

puhelinoperaattorilta!



Sijoitushuijaus
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Esimerkki taitavasti Esimerkki taitavasti 
tehdystä 

sijoitushuijauksesta



Jos epäilet huijausta
 Jos olet menettänyt rahaa:

 Lopeta rahan lähettäminen 
 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/

 Suvanto ry https://www.suvantory.fi/palvelut/auttavat-puhelimet/

 Rikosuhripäivystykseen https://www.riku.fi/fi/yhteystiedot/ 

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

33



Älä jää yksin! Neuvontapuhelimet 
kuuntelevat ja antaa neuvoa! 
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Kuluttajaliiton 
maksuton 

puhelinneuvonta 
digihuijatuille ja 

heidän läheisilleen 
numerosta

09 – 454 22 140

Suvanto-linja 0800 
06776

Rikosuhripäivystys 
Auttava puhelin 

116 006

Jos olet menettänyt 
rahaa ota yhteys 

pankkisi 
asiakaspalveluun ja tee 
rikosilmoitus poliisille 

www.poliisi.fi



NETISSÄ TOIMIMINEN 
ON TURVALLISTA EIKÄ 
SITÄ KANNATA PELÄTÄ 

KUNHAN MUISTAA: 
TARKISTA, ÄLÄ KIIREHDI 
JA OLE HUOLELLINEN & 

TARKKA



Materiaalia tulossa!
 Huijarit kuriin! –hankkeen 

huijausinfo.fi -sivuille 
(https://www.kuluttajaliitto.fi/hankk
eet/huijarit-kuriin/)on tulossa 
itseopiskeluun ja tiedon 
kartuttamiseen tarkoitettua 
materiaalia helmikuussa 2020. 

 Perehtymällä voit itse vaikuttaa 
netissä toimimisen turvallisuuteen.   
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Kiitos ja turvallista netissä surffailua!
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