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• 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?

• Vertaiskouluttajien kouluttaminen
• Myös muiden kansalaisten 

tietämyksen lisääminen

Hankkeen tavoitteet  /  Projektets målsättningar

 Syfte:
 Ökad medvetenhet hos äldre om olika

former av ekonomiskt utnyttjande, 
bedrägerier och bluffar:

 Hur kan ekonomiskt utnyttjande, 
bedrägerier och bluffar förebyggas?

 Var kan man söka hjälp om man
blivit lurad?

 Utbildning av 
ekonomiambassadörer

 Ökad kunskap bland befolkningen i 
stort



 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

Yhdistyksestä  /  
Om föreningen

 Grundad 1990
 Avgiftsfri service för äldre som blivit

eller riskerar att bli utsatta för orätt
behandling
 Kamratstöd i Helsingfors och

Vanda
 Individuella möten
 Suvanto-linjen 0800-06776

 Tisdagar kl. 13–15
 Juridisk rådgivning i ärenden

som gäller orätt behandling
första onsdagen varje månad kl. 
16–18

 Arbete för att påverka
samhället

För en trygg ålderdom



• 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

Hankkeesta  /  Om projektet
 Personalen inlett arbetet 10/2018
 Pågår fram till slutet av 2021
 Många samarbetspartner, bland annat

 Polisen och Polisstyrelsen
 Konsumentförbundet
 Finska pensionärsförbundet
 Pensionstagarnas centralförbund
 Fingerroos-stiftelsen
 Garantistiftelsen
 Centralförbundet för de gamlas väl
 Nationella seniorförbundet
 Finans Finland rf
 Rådet för brottsförebyggande
 Pensionärsförbundens

intresseorganisation rf & VENK ry



Ikääntyneisiin kohdistuva rikollisuus  /  
Brott mot äldre

• Mindre vanligt än brott mot resten av 
befolkningen

• Vissa typer av brott riktas mot
åldersgruppen

• Mängden bedrägerier har ökat
• Av olika anledningar blir en 

anmärkningsvärt stor del av fallen inte
föremål för straffrättsligt förfarande

 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, mutta myös 
parisuhteissa

 Taloudellinen hyöty saavutetaan 
käyttämällä hyväksi tunnesidettä tai 
riippuvuutta tekijästä tai uhrin 
luottamusta

• Ulkopuolisten tekemät
 Enenevissä määrin puhelimitse ja 

verkossa
 Myös ”ovensuussa”, pankkiautomaateilla

 Närstående
 Oftast ett vuxet barn eller

barnbarn till offret, men också på
parförhollanden

 Ekonomisk vinning erhålls genom
att missbruka känslomässiga band
eller utnyttja offrets beroende av 
eller förtroende för 
gärningspersonen

 Utomstående
 Allt oftare per telefon eller på

internet
 Också ”vid dörren” och vid

bankomater



Läheisten tekemä taloudellinen kaltoinkohtelu 
Ekonomiskt utnyttjande med närstående som

gärningsperson



Läheisten tekemä taloudellinen kaltoinkohtelu  /  
Ekonomiskt utnyttjande med närstående som gärningsperson

• 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

 Stöld, omhändertagande eller missbruk av 
pengar, egendom eller betalningsmedel

 Upprättande av testamente, fullmakt eller annat 
dokument i strid med offrets intressen eller vilja

 Förskott på arv, gåva, försäljning av egendom
inom den närmaste kretsen, låntagande eller
borgensavtal i strid med offrets intressen eller
vilja

 För att uppnå dessa fördelar behövs ofta
 Psykiskt eller fysiskt våld eller hot därom
 Utnyttjande av offrets förtroende, okunskap

eller hälsotillstånd



Läheisten tekemä taloudellinen 
kaltoinkohtelu / Ekonomiskt utnyttjande
med närstående som gärningsperson
• 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

 Svårt att bryta, svårt att söka hjälp
 Särdrag

 Ovilja att bryta mänskliga relationer
 Beroende av hjälp
 Faktorer inom familjehistorien
 Brist på extern övervakning

 Beroendeproblematik och mental
ohälsa

 Skam
 Ovilja att orsaka problem för närstående



Näin tunnistat taloudellisen hyväksikäytön 
Så här känner du igen ekonomiskt utnyttjande

 Fyysisellä tai henkisellä väkivallalla uhkaaminen tai sen tekeminen 
rahaan, omaisuuteen tai asiakirjoihin liittyen

 Väkivaltaa on mm.:
 Painostaminen ja jankuttaminen
 Toisen mielipiteen tai älykkyyden vähättely
 Kontrollointi ja kiristäminen
 Välien katkaisulla uhkaaminen
 Uhkaaminen konfliktilla
 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

 Fysiskt eller psykiskt våld eller hot därom i frågor som gäller pengar, egendom
eller dokument

 Exempel:
 Påtryckning, tjat
 Förringning av offrets åsikter eller intelligens
 Kontrollering och utpressning
 Hot om att säga upp kontakten
 Hot om konflikt
 Att lämna den äldre utan hjälp

 Finansiering av en annans uppehälle på grund av våld eller hot därom:
 Låntagande för att täcka en annans utgifter
 Betalning av en annans skulder
 Omhändertagande eller olovligt bruk av lägenhet eller annan 

egendom
 Påtryckning om att gå i borgen för en annans lån
 Provision vid ekonomiska transaktioner
 Oskäligt hög ”ersättning” för att hjälpa till

 Vid upprättande av dokument:
 Felaktig information eller missbruk av förtroende
 Förfalskning av dokument eller köpebrev



Näin torjut taloudellisen 
hyväksikäytön
 Huolehdi maksuvälineistä – turvallisesti
 Aseta rajat auttamiselle
 Tarkkaile tiliäsi
 Pankin tarjoamat suojakeinot
 Älä ota kirjoille – ole tarkka käyttöoikeuksista
 Edunvalvontavaltuutus
 Älä jää yksin



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.

 Var inte ensam
 Kontakta någon av de organisationer som kan

hjälpa dig. Deras uppgift är att erbjuda dig
stöd utifrån dina behov.

 Hjälp till gärningspersonen
 Det är ofta till fördel att gärningspersonen får

hjälp med sina problem. Den som hjälper dig
kan försöka få honom eller henne att söka sig
till stödfunktioner för mental hälsa, missbruk
och annat som kan behövas.

 Sätt stopp för situationen
 Försök avbryta det som pågår. Även om det

kan vara svårt är det viktigt att du minimerar
de negativa konsekvenserna för dig själv.



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





Painettujen oppaiden 
tilaukset: 
sähköpostitse 
rikoksentorjunta@om.fi

Ladattavissa: 
www.rikoksentorjunta.
fi/julkaisut



Ulkopuolisten tekemät taloudelliset huijaukset



Näin tunnistat huijausyrityksen

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



Huijaustyyppejä
 Maksuvälineitä tavoittelevat
 Tilisiirrot

 Romanssihuijaukset
 Huijauslaskut, käsittelymaksut
 Valesukulaiset, hyväntekeväisyystahona esiintyvät

 Käteistä tavoittelevat
 Epärehelliset kauppiaat

 Kestotilaushuijaukset
 Puhelinmyyjät
 Remontti- ja huoltokauppiaat



Näin tunnistat huijausyrityksen

 Liian hyvää ollakseen totta…
 Hoputtaminen ja vaaralla uhkaaminen 

 Rahanpyynnöt



Miten ennaltaehkäistä huijauksia
 Tilien suojaaminen
 Älä anna maksukorttiasi tai 

verkkopankkitunnuksiasi kenenkään
käyttöön

 Puhelintarjonnan rajoitus
• 0600 13404, ma-pe klo 8-18 (0,39 €/min+pvm)
• Voimassa 3v kerrallaan

 Puhelinnumero salaiseksi
 Suojele henkilötietojasi ja 

henkilöllisyystodistuksiasi
 Virustorjunta 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 (ma ti ke pe klo 9–12, to 12–15, pvm/mpm)



Neuvontaa verkko- ja mobiilihuijauksista



Tärkeää muistaa

 Vastuu väkivallasta on aina sen tekijällä
 Ennalta varautuminen tuo turvaa
 Maltti on valttia
 Saatko itse päättää mihin rahasi käytät?
 Välitä lähimmäisestäsi – ja itsestäsi
 Ole sinäkin Mummonmarkan vartija



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

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

KIITOS!


