
MITEN TUNNISTAA DIGIHUIJAUS?
Koulutuspaketti itseopiskeluun
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Koulutuksen tavoitteet

▪ Tämän koulutuspaketin tavoitteena on opettaa, miten kuluttaja voi 
tunnistaa erityyppisiä nettihuijauksia välttyäkseen niiltä paremmin.

▪ Lisäksi paketti tarjoaa tietoa siitä, miten tulee toimia jos joutuu itse 
huijatuksi tai läheinen jää huijarin haaviin.

▪ Koulutuspakettia voi käyttää itseopiskeluun tai neuvoa sen avulla muita.

Koulutuspaketti on päivitetty 21.2.2020.



Tämän koulutuspaketin on tuottanut Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! -hanke.

Kolmivuotinen hanke kouluttaa ja tiedottaa digihuijauksista vuosina 2019–
2021. Järjestämme mm. kaikille avoimia ja maksuttomia luentoja 
digihuijausten tunnistamisesta ja välttämisestä. Tarjoamme myös 
maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa digihuijausten uhreille ja heidän 
läheisilleen.

Lue lisää toiminnastamme: www.huijausinfo.fi
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http://www.huijausinfo.fi/


Kuluttajaliitto on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Edistämme kuluttajan 
oikeuksiin, talouteen, elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen sekä eettiseen kuluttamiseen liittyviä 
asioita toimien kuluttajien äänenä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Maaliskuusta 2020 
alkaen teemme työtä vahvasti myös potilaan oikeuksien parantamiseksi.

Tarjoamme jäsenillemme maksutonta lakimiesneuvontaa erilaisissa kuluttaja-asioissa, kuten:

4.3.2020 5

…ja muut kuluttajan oikeuksiin 
liittyvät kysymykset!

Lue lisää ja liity jäseneksi kätevästi verkossa: www.kuluttajaliitto.fi/liity!

https://www.kuluttajaliitto.fi/liity
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Koulutuksen sisältö

▪ Tässä koulutuspaketissa esitellään yleisimmät digihuijaukset

▪ Koulutuspaketin voi käydä läpi kokonaan tai yksi huijaustyyppi kerrallaan

▪ Koulutuspaketin sisältö:

1. Yleistä digihuijauksista
2. Nettikauppahuijaukset
3. Huijausviestit ja -sähköpostit
4. Tietojenkalastelu
5. Romanssihuijaukset
6. Sijoitushuijaukset
7. Toimitusjohtajahuijaukset
8. Huijausten selvittäminen ja lisätietoa huijauksista



1. DIGIHUIJAUKSET 



Mitä ovat digihuijaukset?
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Lisätietoa digihuijauksista löydät 
Kuluttajaliiton Huijarit kuriin! -
hankkeen nettisivuilta osoitteesta:

Digihuijaukset
ovat digilaitteita (tietokone, tabletti, kännykkä) hyväksi käyttäen 
verkossa tapahtuvia erityyppisiä huijauksia, joissa menetetään 
rahaa, henkilötietoja tai käyttäjätunnuksia ja salasanoja.



Digihuijaustyypit

1. Nettikauppahuijaukset 

2. Tietojenkalastelu

3. Romanssihuijaukset

4. Sähköposti- ja 

tekstiviestihuijaukset

5. Sijoitushuijaukset

6. Toimitusjohtajahuijaukset 

(koskevat yritysten lisäksi 

yhdistyksiä ja järjestöjä)
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& tarkka
Netissä toimiminen on turvallista 

eikä sitä kannata pelätä!

Muista olla huolellinen ja tarkka, 
äläkä kiirehdi!



Digihuijausten ennaltaehkäisy

▪ Paras keino itse ennaltaehkäistä 
huijatuksi tulemista on oman tiedon 
kartuttaminen siitä, miten netissä voi 
asioida turvallisesti

▪ Digiopastusta antavat järjestöt ja 
viranomaiset auttavat 

▪ Opettele netin ”pelisäännöt” 

▪ Ylen digitreenit yle.fi/digitreenit sisältää 
Digitreenien sisältöpaketin eli 
Digitreenien peruskurssin
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http://yle.fi/digitreenit


2. NETTIKAUPPAHUIJAUKSET 



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

Älä tee ostopäätöstä 
kiireellä! Harkitse ja 
tarkista verkkokaupan 
turvallisuus esim. 
hakukoneen avulla

Muista:



Tilausansat

▪ Tarjotaan ilmaista näytettä, maksutonta tutustumistarjousta, 
nettitietokilpailuun osallistumista tai väitetään, että tehdään 
markkinatutkimusta

▪ Myytävän tuotteen varjolla huijataan kuluttaja sitoutumaan 
pitkään määräaikaiseen sopimukseen, jolla tilaa tavaran tai 
palvelun ilman, että kuluttaja tajuaa asiaa itse

▪ Peruuttaminen ei yleensä onnistu

▪ Myyjän asiakaspalvelu ei vastaa tai on aina ruuhkautunut

▪ Sähköpostiviestit myyjälle eivät mene perille

▪ Usein kyseessä on laihdutus- ja vitamiinivalmisteita, 
partateriä, sähköhammasharjoja, alusasuja, deittipalveluja…
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Kuinka toimia tilausansaan joutuessa?

▪ Maksa vain siitä mitä olet tilannut!

▪ Tilaamatta toimitetusta tuotteesta tai näytteestä 
ei voi vaatia kuluttajalta maksua, tuotteen 
palauttamista, säilyttämistä tms.

▪ Tilaamatta lähetetystä tuotteesta ja laskusta 
tulee tehdä reklamaatio lähettäjälle. 

▪ Kilpailu- ja kuluttajaviraston (www.kkv.fi) 
verkkosivuilla annetaan ohjeita reklamaation 
tekemiseen yritykselle

▪ Reklamaatioapuri: www.reklamaatioapuri.fi
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Paras tapa välttää tilausansa 
on olla antamatta luottokortin 
numeroa ”arpajaisiin” yms. 
tarjouksiin. Kannattaa myös 
välttää ”maksuttomia” 
tuotenäytteitä.

http://www.kkv.fi/
http://ww/reklamaatioapuri.fi/


Verkko-ostajan vinkit
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▪ 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, jos mahdollista.

▪ Tallenna tilausvahvistukset ja kauppiaan kuittaus 
maksun hyväksynnän jälkeen. 

▪ Lue tilausehdot huolellisesti, myös pienellä kirjoitettu 
teksti.



3. HUIJAUSVIESTIT JA -SÄHKÖPOSTIT



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 sähköpostihuijauksesta
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Toisen henkilön nimissä 
ja sähköpostiosoitteella 
lähetetyt viestit, jossa 
pyydetään avaamaan 
tiedosto, asiakirja tai 
linkki (ks. kuva)



Esimerkki S-pankin nimissä lähetetystä 
huijaussähköpostista

Kuvalähde: https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/artikkeli/varo-s-ryhman-tuotemerkkien-nimissa-lahetetaan-hui/Nqve8yB0mQ8gmAIoOCCA0
20

Pankit eivät koskaan 
lähetä sähköpostiviestejä, 
joissa on linkki 
verkkopankin tietojen 
päivittämiseen!

Muista:

https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/artikkeli/varo-s-ryhman-tuotemerkkien-nimissa-lahetetaan-hui/Nqve8yB0mQ8gmAIoOCCA0


Kiristysviestit

▪ Liikkeellä on jatkuvasti erilaisia törkeitä 
huijausviestejä. 

▪ Usein lähettäjä väittää kaapanneensa 
uhrin tietokoneen tai sähköpostitilin 
ja salakuvanneensa uhria koneen 
kameralla. 

▪ Viestillä huijari yrittää kiristää rahaa 
(yleensä kryptovaluuttaa, kuten bitcoineja) 
ja uhkaa julkaista ”arkaluontoisia” kuvia 
uhrin työkavereille ja muulle lähipiirille.

▪ Kyseessä on huijaus, eikä konetta (yleensä) ole 
hakkeroitu tai kaapattu.
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Kiristysviestiin ei pidä 
vastata eikä ikinä maksaa 
vaadittuja rahoja! 
Jos kone todella on 
kaapattu, tulee asiasta 
tehdä rikosilmoitus.

Muista:



Tunnista huijausviesti

Ennen kuin reagoit saamaasi viestiin, 
kiinnitä huomiota:

- Kuulostaako tarjous liian hyvältä? 

- Onko viestissä kirjoitusvirheitä? 

- Onko viestin sisältö muuten 
epäilyttävä?

- Onko mahdollinen linkki oudon 
näköinen?

Kuvalähde: https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/artikkeli/varo-s-ryhman-tuotemerkkien-nimissa-lahetetaan-hui/Nqve8yB0mQ8gmAIoOCCA0 22

https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/artikkeli/varo-s-ryhman-tuotemerkkien-nimissa-lahetetaan-hui/Nqve8yB0mQ8gmAIoOCCA0


Esimerkkejä huijausviesteistä
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▪ Jos sähköpostiviestissä on linkki, katso mihin 
internetosoitteeseen se viittaa viemällä 
hiiren osoitin linkin päälle (älä kuitenkaan 
klikkaa linkkiä!). 

▪ Jos linkin takana oleva verkkotunnus ei liity 
viestin lähettäneeseen tahoon, kyseessä on 
tietojenkalastelutarkoituksessa lähetetty 
huijausviesti.

HUOM! 

Salattu yhteys on 
muotoa https://



Miten toimia, jos saat huijausviestin?

▪ Älä avaa viestissä olevaa oudon näköistä linkkiä äläkä syötä 
siihen mitään tietoja tai tunnuksia!

▪ Jos epäilet, että tutun näköisestä osoitteesta tuleva viesti ei ole 
aito ja oikea, tarkista, onko kyseinen henkilö tai organisaatio 
lähettänyt sinulle kyseisen viestin joko puhelimitse tai 
kirjoittamalla kohteen sähköpostiosoite itse ja kysymällä asiaa

▪ Uskomattoman hyvistä kilpailuista ilmoitetaan myös yrityksen 
nettisivuilla tai Facebook-sivulla.

▪ Postin ja pankkien asioita voi hoitaa aina myös suoraa näiden 
omissa sähköisissä palvelukanavissa – älä avaa outoa linkkiä, vaan 
kirjaudu palveluun yrityksen nettisivun kautta (esim. 
verkkopankki)

24



Huijausviestejä sosiaalisessa mediassa

▪ Sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram ym.) on paljon 
erilaisia maksettuja mainoksia, joissa kerrotaan huimista 
sijoitusmahdollisuuksista tai liian hyvistä tarjouksista

▪ Jos tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, kyseessä on 
luultavasti huijaus!

▪ Tarjouksen voi tarkistaa myös yrityksen verkkosivuilta tai 
soittamalla yrityksen asiakaspalveluun.

25



4. TIETOJENKALASTELU



Tietojenkalastelu
Huijari yrittää saada uhrilta tärkeitä tietoja, esim.

➢ pankkitunnukset

➢ sivustojen tai sovellusten salasanat

➢ henkilötunnuksen

Näiden avulla rikolliset tavoittelevat taloudellista hyötyä

Tietoja kalastellaan eri paikoissa

➢ sähköpostilla, somessa tai huijaussivustoilla (väärennetyt nettikaupat)

➢ puhelimella eri sovelluksilla

➢ tekstiviestillä tai soittamalla

➢ esiintyminen valepoliisina tai pankkivirkailijana 

27



Esimerkki 
huijaustekstiviestistä
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Huijausviestejä lähetetään useiden tunnettujen 
isojen yritysten nimissä. Niillä kalastellaan erilaisia 
tunnuksia ja henkilötietoja.



Esimerkki: S-ketjun nimissä lähetetty huijausviesti
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Tällä huijauksella kalastellaan 
luottokortin tietoja.

Muista: Tarkista kilpailun aitous 
yrityksen verkkosivuilta tai 
asiakaspalvelusta ennen kuin 
osallistut!

Kuvalähde: https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/artikkeli/varo-s-ryhman-
tuotemerkkien-nimissa-lahetetaan-hui/Nqve8yB0mQ8gmAIoOCCA0

https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/artikkeli/varo-s-ryhman-tuotemerkkien-nimissa-lahetetaan-hui/Nqve8yB0mQ8gmAIoOCCA0


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. verkossa, 
puhelimessa, ovella tai kadulla. Niitä ei kysy poliisi, muu 
viranomainen eikä pankki!

▪ Jos itse soitat pankkisi asiakaspalveluun ja haluat hoitaa asioita, 
asiakaspalvelu voi pyytää tunnistautumista tunnuslukukortin 
viimeisellä vapaalla luvulla tai mobiilisovelluksen kautta

30



Ilmoitus omalle pankille ja poliisille 

31

▪ Jos sinä tai läheisesi olet tietojenkalastelun 
uhri ja menettänyt pankkitunnuksesi, ilmoita 
asiasta mahdollisimman nopeasti oman 
pankkisi asiakaspalveluun ja poliisille

▪ Voit myös seurata pankkisi verkkosivuilta 
tiedotetaanko siellä mahdollisista huijauksista

▪ Vaihda myös salasanasi, jos olet antanut 
huijarille esimerkiksi sähköpostisi salasanan



5. ROMANSSIHUIJAUKSET



Romanssihuijauksen alku

▪ Huijari lähestyy ensin yleensä 

▪ sosiaalisen median (esim. Facebook 
ja Instagram) tai

▪ erilaisten deittisivustojen ja
-sovellusten kautta

▪ Romanssihuijauksissa ammattirikolliset 
vetoavat ihmisten yksinäisyyden 
tunteeseen, auttamishaluun ja 
hyväntahtoisuuteen

33



Romanssihuijaus

▪ Rikoksen tekijät ovat erittäin taitavia 
ihmistuntijoita ja tietoverkon hyödyntäjiä. 

▪ He käyttävät häikäilemättömästi hyväksi 
ihmisten luonnollista tarvetta löytää 
seuraa tai elämänkumppani.

▪ Taitavasti tunteisiin vetoamalla voidaan 
saada huijattua suuriakin summia rahaa.
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Huijarin someprofiili
▪ Romanssihuijauksissa henkilön sosiaalisessa 

mediassa oleva profiili esittää usein 

▪ komeaa ja varakasta upseeria tai näyttelijää 
Amerikasta, tai

▪ kaunista nuorta naista esim. Ranskasta, Itä-
Euroopasta, Aasiasta tai Amerikasta

▪ Kuvat, henkilön nimi ja titteli 
elämäntarinoineen on joko keksitty tai otettu 
toisen ihmisen sometililtä netistä – tai sitten 
profiilissa ei ole kuvaa lainkaan.
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Romanssihuijauksen kulku

▪ Kaveripyynnön hyväksymisen jälkeen romanttinen 
keskustelusävy alkaa nopeasti 

▪ Yhteydenpito on tiivistä

▪ Yhdistävä tekijä uhrilla ja huijarilla voi olla esimerkiksi 
hyväntekeväisyys → luottamus, samankaltaisuus, 
toveruus, rakkaus

▪ Rahanpyynnöt vedoten matkalippuihin tai erilaisiin 
dramaattisiin tapahtumiin alkavat nopeasti

36

Hälytyskellojen pitää soida viimeistään, kun rahaa 
aletaan pyytää ennen kuin on tavattu kertaakaan!



Tunnista epärehellinen nettirakas!
Kysy itseltäsi:

▪ Miksi juuri minua lähestytään?

▪ Tiedänkö oikeasti kuka nettirakkaani on?

▪ Olenko koskaan tavannut nettirakastani? 

▪ Onnistuuko hänen kanssaan yhteydenpito 
puhelimitse tai videon välityksellä?

▪ Pyytääkö hän toistuvasti minulta rahaa vedoten 
mahdollisiin matkakuluihin, passihankintaan tai 
erilaisiin dramaattisiin tapahtumiin ja tarinoihin?

▪ Onko rahanpyynnöissä painostuksen, kiireen tai 
kiristyksen maku?

37

Muista:

Jos asia vaikuttaa liian 
hyvältä tai liian pahalta 
ollakseen totta, se ei 
yleensä ole totta!



Tunnista epärehellinen nettirakas!  
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▪ Videokeskustelut eivät ole yleensä syystä tai toisesta huijarin 
kanssa mahdollisia

▪ Google-haulla voit tarkistaa onko uuden tuttavasi kuvaa käytetty 
muualla netissä

▪ Katso Googlen ohjeet: Kuvien löytäminen käänteisellä kuvahaulla

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

https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=fi


Tunnista epärehellisyys!

▪ Rahapyynnöt saattavat liittyä esimerkiksi:

▪ johonkin keksittyyn hätään

▪ esim. sairaalakuluihin, vuokrarästeihin, tullimaksuihin, eroon…

▪ työttömyyteen

▪ läheisen kuolemaan 

▪ hyväntekeväisyyskohteen rahoittamiseen

▪ Romanssihuijaus on rikos, jossa uhri usein menettää rahat, 
ihmissuhteita ja jopa terveytensä!

▪ Taustalla on usein järjestäytynyt rikollisuus ulkomailla

39



Kuinka välttyä romanssihuijaukselta?

▪ Paras tapa suojella itseään huijauksilta on 
useimmiten terveen järjen käyttö

▪ Jos videopuhelut ja omakustanteinen
tapaaminen eivät nettirakkaalle sovi, 
hälytyskellojen pitäisi soida!

▪ Mieti, miten korkea-arvoisen upseerin tai 
näyttelijän on yleensä mahdollista pitää 
päivittäin niin tiiviisti yhteyttä?

▪ Vieraalle nettirakkaalle rahan lähettäminen ei 
kannata → rahat menevät, mutta rakasta ei näy

40



Oletko sinä tai läheisesi romanssipetoksen 
uhri? Toimi näin!

1. Älä lähetä rahaa enää kenellekään. Huijarin motiivi on aina vain raha.

2. Jos olet menettänyt rahaa, ole yhteydessä oman pankkisi asiakaspalveluun
ja tee lisäksi rikosilmoitus poliisille: www.poliisi.fi

3. Voit keskustella tilanteestasi Kuluttajaliiton neuvontapuhelimessa (ks. 
yhteystiedot www.huijausinfo.fi) tai Facebookissa Huijausinfon 
vertaistukiryhmässä (Hae nimellä: ”Vertaistukiryhmä digihuijauksen 
uhreille ja heidän läheisilleen”)

4. Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin palvelee suomeksi ma–ti klo 13–21 
ja ke–pe klo 17–21 sekä ruotsiksi keskiviikkoisin klo 13–17, puh. 116006.

41

http://www.poliisi.fi/


6. SIJOITUSHUIJAUKSET



Tekaistut sijoituskohteet

43

▪ Sijoitushuijauksessa houkutellaan huipputuottavan sijoitustarjouksen 
varjolla hankkimaan esimerkiksi osakkeita, joukkolainoja, 
kryptovaluuttaa, metalleja tai vaihtoehtoisia energiamuotoja. 

▪ Usein ainutlaatuista huippusijoitusta tarjotaan erikoistarjouksena juuri 
sinulle. Tarjouksen kerrotaan olevan voimassa lyhyen ajan ja luvataan 
äkkirikastumista.

▪ Huijarit tehtailevat nettiin erilaisia valemainoksia, joissa käytetään 
suomalaisten luotettaviksi koettujen julkkisten kuvia ja väitetään heidän 
rikastuneen virtuaalivaluuttaan sijoittamalla (esim. Matti Rönkä, Mika 
Anttonen, Juha Tapio, Samuli Edelman)



Sijoitushuijauksen kulku
▪ Sijoitushuijaus alkaa usein kahdella tavalla:

1. Puhelimessa ulkomaalaisen yrityksen edustajana esiintyvä soittaja 
kysyy uhrin varallisuutta ja tarjoaa mahdollisuutta 
sijoittaa nimekkääseen ulkomaalaiseen yhtiöön huomattavan suurella 

tuotto-odotuksella.

▪ Puhelut yleensä ulkomailta, usein +44-suuntanumerolla

2. Sosiaalisessa mediassa levitettään tekaistuja mainoksia ja uutisia 
hyvin tuottavista sijoituskohteista, joihin kannattaa sijoittaa heti, sillä 
tilaisuus on voimassa vain hetken.

▪ Uhri huijataan sijoittamaan rahaa kohteeseen, jota ei todellisuudessa 
ole olemassa. 

▪ Yleensä verkkovaluutta bitcoin tai ulkomaiset yhtiöt
44



Sijoitushuijauksen kulku
▪ Tämän jälkeen uhrille soitellaan ja lähetellään sähköpostia ja 

pyydetään lisäsijoitusta ulkomaiselle pankkitilille tai 
virtuaalivaluutan vaihtopalveluun.

▪ Tarjotaan aina isompia voittoja ja ”todisteeksi” näytetään kuvia
tekaistuista pörssikaavioista tai verkkosivuista, joiden mukaan 
sijoituksilla menee hyvin.

▪ Mahdollisesti pyydetään asentamaan etähallintaohjelma 
tietokoneeseen, jolla sijoitusmyyjä vakuuttaa pystyvänsä antamaan 
parempaa palvelua.

▪ Todellisuudessa huijari tekee tililtä luvattomia tilisiirtoja 
tyhjentäen mahdollisesti uhrin koko tilin.

▪ Yhteydenpito voi olla hyvin tiivistä ja aggressiivista eikä omia rahoja 
saa pois vaikka haluaisi nostaa sijoituksensa tai saamansa ”osingot”45
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Esimerkki Ylen sivujen näköiseksi tehdystä huijausmainoksesta

Huomaa erityisesti:

• Ylen aitoa sivustoa 
muistuttava ulkoasu

• Huono suomen kieli 
nimen kirjoituksessa

• Oikeita uutisia 
muistuttavat artikkelit 
”Pääuutiset”-osiossa 



Suojaudu huijatuksi tulemiselta!
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▪ Puhelimella, esim. +44-alkuisista numeroista soittaviin ja englannin 
kielellä tarjottaviin sijoitusmahdollisuuksiin ei kannata tarttua:

▪ Miksi joku haluaa tarjota juuri sinulle tätä sijoitusmahdollisuutta?

▪ Pankkien ja poliisin nämä tarjoukset ovat aina huijausta eikä niihin tule 
sijoittaa rahaa.

▪ Älä asenna sijoituskohteisiin liittyvää etähallintaohjelmaa koneellesi

▪ Ilmoita toistuvista häiritsevistä sijoituksiin liittyvistä puheluista poliisille



7. TOIMITUSJOHTAJAHUIJAUKSET



Toimitusjohtajahuijaukset
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▪ Huijaus kohdistuu yritykseen, 
yhdistykseen, järjestöön tai sen 
työntekijään. 

▪ Huijari esiintyy oman organisaatiosi 
johtohenkilönä, joka pyytää 
siirtämään rahaa jollakin verukkeella.

▪ Huijari voi vedota asian 
kiireellisyyteen tai arkaluonteisuuteen 
ja eri tavoin painostaa uhria 
toteuttamaan maksun. Lue lisää toimitusjohtajahuijauksista Poliisin sivuilta!

https://www.poliisi.fi/rikokset/huijaukset/cyberscams


Toimitusjohtajahuijaukset
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Yleensä huijari lähettää sähköpostiviestin johtotehtävissä olevan 
henkilön nimissä

▪ Jos viesti epäilyttää vähäänkään tai jos se on hyvin 
epätavallinen, kysy ja varmista asia soittamalla tai lähettämällä 
sähköposti henkilölle, jonka nimissä viesti on tullut. 

▪ Älä kuitenkaan koskaan vastaa suoraan lähetettyyn viestiin vaan 
lähetä uusi viesti, jotta kysymyksesi menee varmasti 
haluamallesi ihmiselle eikä huijarille!



8. HUIJAUSTEN SELVITTÄMINEN JA 
LISÄTIETOA DIGIHUIJAUKSISTA



Jos epäilet joutuneesi huijatuksi

▪ Oletko menettänyt rahaa?

▪ Älä lähetä enempää rahaa

▪ 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 
(yhteystiedot neuvontaan osoitteessa www.huijausinfo.fi) tai 
soittamalla Rikosuhripäivystykseen (yhteystiedot www.riku.fi) 

▪ Kilpailu- ja kuluttajavirasto auttaa, jos olet joutunut yrityksen huijaamaksi 
(yhteystiedot www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/)
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http://www.poliisi.fi/
http://www.huijausinfo.fi/
http://www.riku.fi/
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/


Ota yhteyttä! Kuluttajaliiton neuvonta 
digihuijatuille ja heidän läheisilleen

Kaikille avoin ja luottamuksellinen neuvonta:

Puhelinneuvonta numerossa 09 – 454 22 140 (mpm/pvm)

• tiistaisin klo 12–14
• torstaisin klo 16–18

Chat-neuvonta osoitteessa www.huijausinfo.fi

• torstaisin klo 13–15

Neuvontaa muualla: Rikosuhripäivystys (RIKU), Suvanto ry, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (KKV)

http://www.huijausinfo.fi/


Oma luottokielto ja markkinoinnin 
esto puhelimeen

▪ Jos olet esimerkiksi menettänyt henkilötietosi huijarille, voit ottaa 
maksullisen omaehtoisen luottokiellon 2 vuodeksi

▪ Oma luottokielto estää tekemästä mitään luotollisia ostoksia.

▪ Oman luottokiellon voi keskeyttää milloin tahansa

▪ Suomessa on kaksi palveluntarjoajaa, Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode

▪ Suoramarkkinoinnin esto puhelimeen

▪ Suoramarkkinointia voi rajoittaa ilmoittautumalla suoramarkkinoinnin 
rajoituspalveluun. Palvelut voivat olla maksullisia.

▪ Lisätietoa saa mm Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta osoitteesta 
www.kkv.fi
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http://www.kkv.fi/


Lisätietoa huijauksista
▪ Kuluttajaliitto, Tietoa huijauksista: 

https://www.kuluttajaliitto.fi/hankkeet/huijarit-kuriin/

▪ Kilpailu- ja kuluttajavirasto, https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

▪ Poliisi,  www.poliisi.fi

▪ Rikosuhripäivystys, https://www.riku.fi/fi/etusivu/

▪ Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/nain-suojaudut-nettihuijaukselta

▪ Euroopan kuluttajakeskus Suomessa, https://www.ecc.fi/

▪ Tulli, www.tulli.fi tai https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/netista-tilaajalle
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https://www.kuluttajaliitto.fi/hankkeet/huijarit-kuriin/
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/
http://www.poliisi.fi/
https://www.riku.fi/fi/etusivu/
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/nain-suojaudut-nettihuijaukselta
https://www.ecc.fi/
http://www.tulli.fi/
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/netista-tilaajalle
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Ajankohtaista Ylellä
▪ Yle Areenassa on sarja nimeltä Digihuijatut, jossa kerrotaan aitoja 

tarinoita huijauksista: https://areena.yle.fi/1-4598849

▪ Ylen Digitreeneissä on erilaisia oppaita ja testejä digitaitojen opetteluun 
ja turvalliseen netinkäyttöön

▪ Testaa pärjäätkö huijareille: Yhteistyössä Kuluttajaliitto Huijarit kuriin! -
hanke ja Yle oppiminen. Linkki: 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/05/17/digitreenit-testaa-parjaatko-
nettiajan-huijareille

https://areena.yle.fi/1-4598849
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/05/17/digitreenit-testaa-parjaatko-nettiajan-huijareille


Videoita digihuijauksista
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▪ Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Turvalistit-kampanjan 
video romanssihuijauksista (Traficomin Youtube-kanava, video 
”Turvalistit: Huijaukset/tietoturva”

▪ Osoite: 
https://www.youtube.com/watch?v=EEj6HSn0Fg0

▪ Poliisin Poliisitube-kanavan video ”Valepoliisin huijaussoitto”

▪ Osoite: 
https://www.youtube.com/watch?v=RdJNqzcUG1c

https://www.youtube.com/watch?v=EEj6HSn0Fg0
https://www.youtube.com/watch?v=RdJNqzcUG1c
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Muista:
Netissä toimiminen on turvallista 

eikä sitä kannata pelätä!

Ole huolellinen ja tarkka, äläkä kiirehdi!



59

Huijausinfo @huijausinfo

Seuraa Huijausinfoa myös somessa, saat ajankohtaista tietoa digihuijauksista!

http://www.huijausinfo.fi/
https://www.facebook.com/huijausinfo/
https://www.facebook.com/huijausinfo/
https://twitter.com/Huijausinfo
https://twitter.com/Huijausinfo


Anna palautetta koulutuspaketista!

4.3.2020 60

Kuulemme mielellämme ajatuksiasi tästä koulutuspaketista!

Pääset täyttämään palautelomakkeen tämän linkin kautta. Lomakkeen 
täyttäminen vie vain muutaman minuutin.

Kiitos!

https://kuluttajaliitto-lv.creamailer.fi/survey/mmvyix4j7pjr5

