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Missä joudut huijatuksi?
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• Huijauksia tehdään niin verkossa kuin 
ikäihmisten kotiovilla, kaupoissa, 
pankkiautomaatilla ja jopa 
palvelutaloissa. 

• Huijauksella saatuja rahoja ei yleensä 
saada takaisin, joten paras keino välttyä 
vahingoilta on estää nämä rikokset 
ennakolta suojautumalla ja varautumalla.

• Tärkeää, että ikäihmiset itse ja kaikki 
heidän  kanssaan tekemisissä olevat 
tiedostavat turvallisuuteen liittyvät riskit ja 
osaavat toimia siten, että ikäihmiset eivät 
joutuisi huijausten ja muiden rikosten 
kohteeksi



Valepoliisin huijaussoitto

https://youtu.be/RdJNqzcUG1c
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Ikäihmiset huijauksen kohteena

• Suomessa yli 65-vuotiaiden ikäryhmän 
kuuluu noin 1,2 miljoonaa ihmistä, joista 
noin 1,6 prosenttia joutuu rikoksen uhriksi. 

• Prosenttiluku ei vaikuta kovin suurelta, 
mutta jokainen niistä noin 20 000 rikoksen 
uhriksi joutuneesta asianomistajasta on 
liikaa.

• Asianomistajista:
• noin 9 000 joutuu törkeän varkauden, 

varkauden tai näpistyksen uhriksi

• noin 3 000 tulee petetyksi kotiovella tai 
verkossa

• noin 1000 joutuu pahoinpitelyn kohteeksi
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Suojaudu ja varaudu



Moninaiset tekotavat ja 
tekovälineet

• Rahaa ja henkilöllisyyksiä ei tavoitella vain 
murtautumalla erilaisiin tietojärjestelmiin, vaan 
tietoja kalastellaan ihmisiltä erilaisin tavoin.

• Tekovälineenä toimivat sähköposti, puhelut, 
tekstiviesti, ponnahdusikkunat, lukuisat 
internetin tuomat mahdollisuudet ja 
kauppapaikat tai niiden yhdistelmät. 

• Tavoitteena tavoittaa mahdollisimman paljon 
ihmisiä helposti ja halvoin lähes olemattomin 
kustannuksin. 

• Laajoissa tietomurroissa tai huijauksissa 
tekojen taustalla on järjestäytynyt ja 
kansainvälinen rikollisuus.
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Turvallista digiarkea ikäihmisille
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• Päivittäinen tekeminen luo varmuutta ja 
opettaa ikäihmisen käyttämään digilaitetta 
varmaotteisesti. 

• Kokeilemisen arvoista…
 Yhteinen shoppailukierros internetin 

turvallisissa verkkokauppapaikoissa, joka 
päättyisi tuotteiden vertailun kautta 
ostopäätökseen ja muutaman päivän päästä 
postipaketin noutamiseen yhdessä.

• Yhteyttä voi pitää myös digitaalisesti…
 Jospa ensi keralla ei soitetakaan 

perinteisellä tavalla, vaan otetaan 
kuvayhteys tietokoneella tai puhelimella ja 
juodaan yhdessä kahvit mukavan jutustelun 
kera.

Pyydä opetusta ja 
opettele



Turvallinen kauppapaikka

• Maailma toimii valtaosin digitaalisesti, 
joten myös ikäihmisen on hallittava 
monia digitaalisia taitoja.

• Lähipiiri voi olla suureksi avuksi ja 
opastaa esimeriksi tietokoneen ja 
älypuhelimen käyttöä.

• Digitaaliset taidot kyllä kehittyvät, kun 
niihin saa opastusta ja itse pitää niitä 
tarpeellisina. 
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Suojaudu ja varaudu



Maksukorttihuijaukset

https://youtu.be/FLth88ZxBA4
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Kiitos mielenkiinnosta ja turvallista 
syksyä Teille kaikille!


