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Suomi digitalisoituu ja ikääntyy

• 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?
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Ikääntyneet ja digi

• Ikääntyneitä (65 vuotta täyttäneitä) on Suomessa 1,2 miljoonaa, joista n. 500 000 ei ole käyttänyt verkkopalveluita 
(Tilastokeskus 2015).

• Tilanne lienee muuttunut positiiviseen suuntaan.

• Ikääntyneet eivät ole homogeeninen ryhmä, sillä 65–74–vuotiaista 74 % on käyttänyt Internetiä, kun 75 vuotta täyttäneiden 
ryhmässä luku on vain 31 %. (Vallin Ikäteknologiakeskuksen tutkimus 2017).

• Ikääntyneet petosrikosten uhreina, OM rikoksentorjuntaneuvosto 2017
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Monilla ikääntyneillä finanssipalveluihin liittyviä huolia?

• 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?
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Petokset – asianomistaja yli 65-vuotias
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Internet ja petosrikollisuus
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Huijausten skaala on laaja..
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”Eurolla saa – vai saako?”
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Kalasteluviestit
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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.
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• Digiosaamisen tukeminen on 
osa Nordean vastuullisuus-
strategiaa

• Tunnistaumisen opastaminen
on myös pankkien vastuulla

• Haluamme osaltamme
varmistaa, että
mahdollisimman moni pystyy
itsenäisesti hoitamaan
asioitansa

Digiosaaminen on osa talouslukutaitoa
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Digiosaamiseen saatavilla monimuotoista tukea
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Miten ikäihmiset asioivat verkossa

Valli ry:n tutkimustuloksia v. 2018 pankkiasiointiin liittyen
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Turvallisuus ja 
tunnistautumisen muutos



Ikääntyneen taloudellista hyväksikäyttöä on esimerkiksi: 

• Pankkiasiakirjojen, pankki-, maksu-, luottokortin tai verkkopalvelutunnusten käyttö luvatta.

• Raha-asioiden hoitaminen luvatta tai väärinkäyttämällä saatua valtakirjaa.

• Rahojen tai omaisuuden käyttäminen ilman ikääntyneen lupaa. 

• Painostaminen antamaan rahaa tai muuta omaisuutta lahjana, lainana tai ennakkoperintönä. 

• Painostaminen ottamaan lainaa tai luottoa, antamaan vakuutta tai takaamaan laina tai luotto. 

• Painostaminen myymään tai luopumaan omaisuudesta jonkun toisen eduksi. 

• Painostaminen tai harhauttaminen tekemään muita taloudellisia toimia jonkun toisen eduksi.
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Ikääntyneeseen henkilöön kohdistuva taloudellinen hyväksikäyttö

Lähde Suvanto ry 



Seuraava toiminta voi olla merkki taloudellisesta hyväksikäytöstä: 

• Poikkeavan aktiivinen tilin ja pankkipalvelujen käyttö. 

• Isot tai useat käteisnostot.

• Pyyntöjä antaa kolmannelle osapuolelle pääsy asiakkaan internetpankkiin, luottokortille ja laskujen 
maksuun. 

• Uusien luottokorttien hankkiminen, vaikka asiakkaalla on hyvä luottohistoria. 

• Epäilyttävät allekirjoitukset asiakirjoissa.

• Kulutus ei vastaa asiakkaan normaalia kulutuskäyttäytymistä tai kulutus on yli asiakkaan maksukyvyn. 

• Pankkilainojen hankkiminen tai takauksien ja vakuuksien antaminen ymmärtämättä niiden merkityksiä. 

• Asiakas on epätietoinen maksuista tai hänelle aiheutuvien pankkitoimenpiteiden seurauksista. 
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Ikääntyneeseen henkilöön kohdistuva taloudellinen hyväksikäyttö

Lähde Suvanto ry 



Yleisimpiä senioreihin kohdistuvia väärinkäytöksiä TOP 4

Verkkopankkitunnukset ja maksukortit annetaan lähipiiriin kuuluvan haltuun. 
- Tunnukset ja kortit ovat aina henkilökohtaiset. Aina. 

Sosiaalisen median kautta tulevat huijaukset
- Nigerialais- ja Rakkaushuijaukset työllistävät meitä päivittäin. Yhdistävänä tekijänä yksinäisyys

Sijoitushuijaukset 
- Havaintojemme mukaan ulkomaisista sijoitusyhtiöistä varojen kotiuttaminen on mahdotonta

Tilausansat
- Eurolla ei voi saada 500 € lahjakorttia, älä anna luottokortin tietojasi.
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Miksi muutos tehdään? 

Tunnuslukusovelluksen ja 
laitteen käyttö on turvallista!



Muutoksia e-
tunnisteen käyttöön

syksyllä 2019
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Euroopan laajuinen PSD2 sääntely määrittelee vahvan sähköisen
tunnistamisen vaatimukset uudelleen. Jatkossa tunnistautumisväline ei
mm. saa olla kopioitavissa ja tunnistautumiseen käytettyjen
tunnuslukujen on oltava sidoksissa siihen, mitä asiakas on kulloinkin
tekemässä (esim. sisäänkirjautuminen, laskun hyväksyminen yms.)

• Kaikki pankit ovat velvoitettuja ottamaan vahvan sähköisen 
tunnistautumisen käyttöön

• Sääntelystä johtuen paperiset ja kopioitavissa olevat tunnukset eivät 
enää kelpaa

• Syksy 2019 oli takaraja pankeille (lähde: finanssivalvonta)



tunnisteeseen
on mahdollista ainoastaan
tunnuslukusovelluksella tai 
tunnuslukulaitteella.

Lataa tunnuslukusovellus 
älypuhelimeen tai tablettiin 
laitteesi sovelluskaupasta. Jos 
sinulla ei ole älylaitetta 
käytössäsi, tilaa 
tunnuslukulaite verkkopankista. 
Autamme sinua uusien välineiden 
käyttöönotossa.
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E-tunniste
tarkoittaa 

palvelua, jossa 
käytät 

pankkitunnuksia 
kirjautuessasi 

toisen 
palveluntarjoajan 

palveluihin, 
esimerkiksi 
OmaKanta -

(kanta.fi) tai 
OmaVero -palveluun 

(vero.fi).

Nordea.
fi/e-

tunnist
e
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Mikä vaihtoehto sopii kenellekin?

TUNNUSLUKUSOVELLUS

 Sopii kaikille, joilla on käytössään älypuhelin
tai tabletti. 

 Sovelluksen avulla tunnusluvut ovat aina mukana
mobiililaitteessa. 

 Sovelluksella kirjaudutaan kaikkiin Nordean
sähköisiin palveluihin (esim. verkkopankkiin, 
mobiilipankkiin, Siirtoon), sekä tunnistaudutaan
myös muiden palveluntarjoajien (esim. Kela ja 
OmaKanta) palveluihin. 

 Helppokäyttöinen ja turvallinen
 Suosittelemme sovelluksen lataamista useampaan

älylaitteeseen. 
 Ei enää erillistä tunnuslukukorttia eikä tunnuslukujen

yliviivausta

TUNNUSLUKULAITE

 Ensimmäinen laite on maksuton. Laitteen
paristo kestää 5-7 vuotta ja sen jälkeen
asiakas saa uuden laitteen maksuttomasti. Jos 
laite häviää, asiakkaalta veloitetaan 10 euroa.

 Laitteen suunnittelussa on huomioitu pieni
koko, jotta se mahtuu lompakkoon.

 Laitteella ei pysty kirjautumaan Nordean
mobiilipalveluihin (esim. Mobiilipankkiin tai 
Siirtoon)

 Ei enää tunnuslukujen yliviivaamista, eivätkä
luvut lopu koskaan kesken. 
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Nordean petosyksikön 
ohjeistukset

Mobiilisovellukseen tai –laitteeseen 
siirtyminen

Laskut suoramaksuun

Säästöt on hyvä pitää säästötilillä. 
Käyttötilille vain käyttöön 

tarvittavat varat

Voit asettaa maksuvälineisiin 
Turvarajat, päivittäiset Nostorajat, 

Internet-maksujen maarajat / 
maksujen esto
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Käytännön (kärjistetyt) vinkit

• Hyvästele paperinen tunnuslukukortti heti – käytä mobiilisovellusta tai –laitetta

• Keskustele puolison, lasten tai pankin kanssa, ennen kuin teet ulkomaille minkä tahansa maksun.

• Älä luota itseesi – Ota aikalisä ja uskalla kysyä ja kyseenalaistaa. SoMessa kukaan entuudestaan 
tuntematon ei halua oikeasti olla ystäväsi

• Älä luovuta maksuvälineitäsi edes hetkeksi kellekään – edes lähipiiriin kuuluvalle

• Tallenna maksukorttien sulkupalvelunumero – älä luota muistiisi!

• Kortti- ja verkkopankkimaksujen jatkuva seuranta. Ilmoita väärinkäytöksistä pankkiin välittömästi. 
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Kaikkien onnistuneiden petosten taustalla on 
kohdennettu sosiaalinen manipulointi. 
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Poliisi, pankki tai 
mikään muukaan 
virallinen taho ei 
koskaan kysy 
pankkikortin ja / tai 
verkkopankin 
tunnuksia!
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€
salasana
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Yhteiskunta digitalisoituu – pysytään yhdessä mukana!

• Digipalvelut on lähtökohtaisesti tehty helppokäyttöisiksi
kaikille. 

• Digiratkaisuilla ei ole ikärajaa! 

• Nordean digipalvelut ovat turvallisia ja luotettavia 
käyttää. 

• Digitaaliset ratkaisut tuovat pankkipalvelut luoksesi.

• Digipalvelut on lähtökohtaisesti tehty helppokäyttöisiksi
kaikille. 

• Digiratkaisuilla ei ole ikärajaa! 

• Nordean digipalvelut ovat turvallisia ja luotettavia 
käyttää. 

• Digitaaliset ratkaisut tuovat pankkipalvelut luoksesi.




