


Yhdistyksestä

 Perustettu vuonna 1990
 Maksuttomia palveluita kaltoinkohdelluille tai sen riskissä oleville 

ikäihmisille
 Vertaisryhmät Helsingissä ja Vantaalla
 Yksilötapaamiset
 Suvanto-linja 0800-06776

 Tiistaisin klo 13-15
 Lakineuvontaa kaltoinkohteluasioissa joka kuun 1. keskiviikko klo 16-18

 Vaikuttamistyö, koulutus ja kehittämistyö
 Kätketyt äänet –teemapäivä 15.6.



Hankkeen tavoitteet

 Tavoitteena: 
 Lisätä ikääntyneiden tietämystä taloudellisen kaltoinkohtelun muodoista 

sekä petoksista ja huijauksista:
 Miten estää taloudellista kaltoinkohtelua sekä petoksia ja huijauksia?
 Mistä saada apua, jos on tullut huijatuksi?

 Talouslähettiläiden kouluttaminen
 Myös muiden kansalaisten tietämyksen lisääminen



Hankkeesta

 Henkilöstö aloittanut 10/2018
 Jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka
 Yhteistyökumppaneita eri muodoissa mm.

 Poliisi ja Poliisihallitus
 Kuluttajaliitto
 Eläkeliitto
 Eläkkeensaajien keskusliitto
 Fingerroosin säätiö
 Takuusäätiö
 Vanhustyön keskusliitto
 Kansallinen senioriliitto
 Finanssiala ry
 Rikoksentorjuntaneuvosto
 Eetu ry & VENK ry



Ikääntyneisiin kohdistuva rikollisuus

 Muuta väestöä vähäisempää
 Tiettyjä rikostyyppejä kohdistetusti ikäryhmään
 Petosrikosten määrä kasvanut
 Huomattava osa ei koskaan päädy rikoskäsittelyyn saakka eri syistä





Taloudellisen kaltoinkohtelun tyyppejä

 Läheisten tekemät
 Tekijänä useimmiten oma aikuinen lapsi tai lapsenlapsi
 Taloudellinen hyöty saavutetaan käyttämällä hyväksi tunnesidettä tai riippuvuutta 

tekijästä tai uhrin luottamusta

 Ulkopuolisten tekemät
 Enenevissä määrin puhelimitse ja verkossa
 Myös ”ovensuussa”, pankkiautomaateilla



Läheisten tekemä taloudellinen kaltoinkohtelu



Läheisten tekemä taloudellinen kaltoinkohtelu

 Rahan, omaisuuden tai maksuvälineen anastamista, haltuunottoa 
tai väärinkäyttöä

 Testamentin, valtakirjan, valtuutuksen tai muun asiakirjan 
laatiminen vastoin uhrin etua tai tahtoa

 Ennakkoperintö, lahja, omaisuuden myynti lähipiirissä, laina tai 
lainan takaus vastoin uhrin etua tai tahtoa

 Näiden saamiseksi saatetaan
 Käyttää henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa
 Käyttää hyväksi uhrin luottamusta, tietämättömyyttä tai terveydentilaa



Läheisten tekemä taloudellinen kaltoinkohtelu

 Vaikea katkaista, vaikea hakea apua
 Erityispiirteet

 Ihmissuhdetta ei haluta katkaista
 Avusta riippuvuus
 Perhehistoriaan liittyvät seikat
 Ulkopuolisen valvonnan puute

 Riippuvuudet ja mielenterveysongelmat
 Häpeä
 Ei haluta läheiselle ongelmia



Näin tunnistat taloudellisen hyväksikäytön
 Fyysisellä tai henkisellä väkivallalla uhkaaminen tai sen tekeminen rahaan, omaisuuteen tai asiakirjoihin liittyen

 Väkivaltaa on mm.:
 Painostaminen
 Jankuttaminen
 Toisen mielipiteen tai älykkyyden vähättely
 Kontrollointi
 Välien katkaisulla uhkaaminen
 Uhkaaminen konfliktilla
 Kiristäminen
 Avutta jättäminen tai muu laiminlyönti

 Toisen elämän kustantaminen väkivallan tai sen uhan vuoksi:
 Lainan ottaminen toisen kuluja varten
 Toisen velkojen maksaminen
 Asunnon tai muun omaisuuden haltuunotto tai luvaton käyttö
 Lainan takaukseen painostaminen
 Välistä vetäminen asioita hoitaessa
 Kohtuuton ”palkka” avustamisesta

 Asiakirjoja tehdessä:
 Väärän tiedon antaminen
 Luottamuksen hyväksikäyttäminen
 Asiakirjojen tai kauppakirjojen väärentäminen



Miten toimia, kun sinua yritetään käyttää 
taloudellisesti hyväksi
 Älä jää yksin

 Ota yhteyttä auttavaan tahoon. Auttavan tahon tehtävä on tukea ja auttaa sinua 
tarpeesi mukaisesti.

 Tekijälle apua
 Usein taloudellinen hyväksikäyttöön auttaa, kun tekijä saa apua ongelmiinsa. Sinua 

avustavan tahon kanssa tekijää voidaan yrittää saada mielenterveys- tai päihdetyön tai 
muiden tarpeellisten tukitoimien pariin.

 Katkaise tilanne
 Pyri katkaisemaan tilanne. Vaikka se on vaikeaa, pyri minimoimaan itseesi kohdistuva 

haitta.



Näin tunnistat taloudellisen hyväksikäytön
 Toisen henkilön kohdalla

 Muutokset käyttäytymisessä tai puheissa
 Hoitamattomuus, laihtuminen, terveydentilan heikentyminen
 Rahankäytön muuttuminen
 Poikkeuksellinen raha-asioista puhumisen välttely
 Kodin piilottelu
 Tavaroiden häviäminen
 Omistusasunnosta vuokralle muutto
 Omaisuuden myynti
 Oudolta tuntuvat kiinteistökaupat tai muun omaisuuden myyminen lähipiirin kesken



Miten toimia, kun epäilet taloudellista 
hyväksikäyttöä
 Kysy – selvitä – rohkaise – ole tukena 
 Ohjaa avun piiriin
 Tee huoli-ilmoitus 



Puhelimet

TIISTAISIN 13-15



Ulkopuolisten tekemät taloudelliset huijaukset



Näin tunnistat huijausyrityksen

 Tavoitteena saada henkilö antamaan
 Rahaa
 Pankkitunnukset tai maksukortin tiedot
 Henkilötiedot
 TAI
 Tekemään epäedulliset kaupat

 ”Liian hyvää ollakseen totta”
 Vaaralla uhkaaminen

 Pankki tai poliisi tai vakuutusyhtiö tai mikään muukaan virallinen taho ei koskaan kysy 
henkilökohtaisia pankkitietojasi sähköpostitse tai puhelimitse – edes 
rikostorjuntamielessä 



Kun tavoitteena saada haltuun tili / 
pankkikortti / henkilötiedot
 Rahallisen hyödyn saamiseksi
 Tyypillisimmin puhelimitse tai verkossa
 Saatetaan esiintyä esim. poliisina, tutkimushaastattelijana tai virkamiehenä 

(lääkäri, sosiaalityöntekijä)
 Halpa tarjous onkin luottokorttitietojen kalastelua
 Henkilöllisyystodistusten varastaminen lompakosta tai paperiroskista
 Tietoja käytetään

 Varojen siirtämiseksi pankkitililtä
 Lainojen tai pikavippien tai maksuvälineiden hakemiseen
 Identiteettivarkauksiin
 Tavaroiden tai muiden hyödykkeiden tilaamiseen



Kun tavoitteena saada rahaa

 Tilisiirrot
 Romanssihuijaukset
 Huijauslaskut
 Sijoitushuijaukset
 Lunastettavat voitot tai perinnöt
 Avunpyynnöt sukulaisen tai ystävän nimissä tai hyväntekeväisyystaholta

 Huijaukset pankkiautomaatilla
 Kotiin tuppautuvat valepalveluntarjoajat



Kun tavoitteena uhrille epäedulliset kaupat

 Tilausansat
 Näytepakkaukset, kokeilujaksot
 Halvat tuotteet tai arpaliput, pikkupräntissä kestotilaushuijaus

 Ovimyynti
 Remonttimyynti
 Hormien tai putkistojen puhdistus



Miten ennaltaehkäistä huijauksia
 Epäilevästi suhtautuminen – jos jokin on liian hyvää ollakseen totta…
 Hoputtaminen tyypillistä – harkitse, tutki
 Suhtaudu varauksella tuntemattomien yhteydenottoihin ja 

rahanpyyntöihin tutuiltakin henkilöiltä
 Tilien suojaaminen

 Älä säilytä käyttötililläsi suuria summia rahaa – äläkä myöskään käteisenä
 Aseta rajoituksia päivittäiselle käytölle
 Tarkista maksukortin käyttöalue
 Estä verkkokauppakäyttö, mikäli et tarvitse sitä
 Huolehdi verkkopankkitunnuksistasi ja tunnusluvuistasi
 Suosi lähimaksua
 Älä koskaan mene sähköpostin, tekstiviestin tai mainoksen linkistä verkkopankkiin



Miten ennaltaehkäistä huijauksia

 Edunvalvontavaltuutus
 Älä anna korttiasi tai verkkopankkitunnuksiasi kenenkään käyttöön
 Puhelintarjonnan rajoitus

• 0600 13404, ma-pe klo 8-18. 
• Puhelun hinta 0,39 €/min+pvm, jonotus on maksuton. Ei muita maksuja. 
• Voimassa 3v kerrallaan

 Puhelinnumero salaiseksi
 Suojele henkilötietojasi ja henkilöllisyystodistuksiasi
 Virustorjunta kuntoon ja päivitykset kohdalleen
 Salasanat



Miten toimia, jos sinua huijattu

 Jos verkkopankkitunnuksesi tai maksukortin tai henkilötietosi tietosi on saatu urkittua
 Sulje korttisi / verkkopankkitunnuksesi soittamalla sulkunumeroon, puh. 020 333 (24/7, pvm/mpm)
 Kuoleta henkilöllisyystodistus mahdollisimman pian
 Tee rikosilmoitus
 Reklamoi pankille / yrityksille laskuista tai tililtäsi tehdyistä veloituksista
 Harkitse maksullista luottokieltoa

 Jos olet tehnyt tilisiirron huijarille
 Jos huomaat tulleesi huijatuksi heti tilisiirron tehtyäsi, soita 112
 Tee rikosilmoitus
 Ota yhteyttä pankkiisi

 Jos olet joutunut tilausansaan tai tehnyt epäedulliset kaupat
 Reklamoi myyjälle – mitä aiemmin sen parempi
 Älä maksa laskua tavarasta jota et ole tilannut
 Kysy kuluttajaneuvonnasta toimintaohjeita, puh. 029 505 3050 (arkisin 9–15, pvm/mpm)



Neuvontaa verkko- ja mobiilihuijauksista





Tärkeää muistaa

 Erehtyminen on inhimillistä
 Huijatuksi tulemista ei kannata hävetä
 Varmistaminen ei ole epäkohteliasta
 Saatko itse päättää mihin rahasi käytät?
 Välitä lähimmäisestäsi – ja itsestäsi
 Jokainen on itse oman markkansa vartija



Ota rohkeasti yhteyttä.
Hankesuunnittelija
Erja Ronkainen
050 4118039
erja.ronkainen@suvantory.fi

Hankesuunnittelija
Pirjo Laveri
050 4317613 
pirjo.laveri@suvantory.fi

KIITOS!




