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EU:sta vai EU:n ulkopuolelta?

• Kun tilataan EU:n sisäpuolelta, suojana
ovat Suomen lait ja EU-oikeus.

• EU:n ulkopuolelta tilattaessa kuluttajalla
ei ole samanlaista suojaa. Jos esimerkiksi
Kiinasta tilattu tuote ei vastaa sitä, mitä
on tilattu ei oikeussuojakeinot ole 
välttämättä yhtä tehokkaat.



Kuluttajalla on oikeus peruuttaa nettiostos

Verkkokaupassa kuluttajalla on 
lähtökohtaisesti aina
14 vuorokauden peruuttamisaika.

• Joillakin tuotteilla tai palveluilla ei 
ole peruuttamisoikeutta
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Jos olet epävarma, onko 
kysymyksessä huijaus, mutta et 

haluakaan netistä tilaamaasi 
tuotetta, kokeile 

peruuttamisoikeutta



Ole yhteydessä myyjään

• Poislukien täysin selvät huijaukset, ota aina 
ensin yhteys yritykseen.

• Tee tarvittaessa reklamaatio 
mahdollisimman pian

• Voit käyttää apuna Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
reklamaatioapuria: www.reklamaatioapuri.fi

• Jos yritys sijaitsee toisessa EU-maassa, voit 
käyttää myös Euroopan kuluttajakeskuksen 
valitusmalleja (englanniksi).
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Aiheeton lasku – pitääkö tämä maksaa?

• Huijarin laskua ei pidä maksaa! 
• Epävarmuustilanteissa, älä maksa – selvitä
• Kun tilattua tuotetta ei ole toimitettu kuten pitäisi tai 

tuote ei vastaa tilattua -> käytä kuluttajan oikeutta 
pidättäytyä maksusta. 

• Jos maksettu luotolla; Luottokortin tai muun 
kulutusluoton myöntäjä on myyjän kanssa 
yhteisvastuussa

• Koskee myös oikeutta pidättäytyä maksusta 
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Vinkki: tutustu 
Kuluttajaliiton tuottamaan 

Kuluttajansuojan ABC –
oppaaseen oppiaksesi lisää 

kuluttajien 
oikeussuojakeinoista



2. Henkilötunnus meni 
– mitä nyt?



 Jos henkilötunnus on hankittu rikoksella tai 
henkilötodistuksen katoamisen yhteydessä, ilmoita siitä 
välittömästi poliisille. Jos asiaan liittyy tietomurto, ilmoita 
myös kyberturvallisuuskeskukselle

 Ilmoita omalle pankille/pankeille
 Harkitse omaehtoista luottokieltoa
 Harkitse rekisteröintikieltoa Patentti- ja rekisterihallitukselle
 Harkitse tietojenluovutuskiellon Digi- ja väestötietovirastoon 

ja Trafiin.
 Harkitse muuttosuojaus Postille sekä Digi- ja 

väestötietovirastoon
 Tarkkaile omia tilitietoja, sähköpostia, kirjepostia. Kerää 

tarvittaessa todisteita. 



Identiteettivarkauden uhri ei ole vastuussa rikoksen
tekijän aiheuttamista kuluista, mutta asioiden
selvittely saattaa olla todella aikaa vievää
– siksi on tärkeää pitää hyvää huolta hetusta
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Voinko 
vaihtaa 
henkilö-

tunnukseni?
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Henkilötunnuksen voi vaihtaa vain tiukoin kriteerein

1. toistuva väärinkäytös 
2. huomattava taloudellinen tai muu haitta
3. väärinkäytös estyy henkilötunnuksen 

muuttamisella.
Tai
1. Turvallisuusuhka (ilmeinen ja pysyvä) 
2. Hetun vaihtaminen välttämätöntä

Tunnuksen vaihtoa haetaan Digi- ja väestövirastolta

+ Lainsäädäntö mahdollisesti uusiutumassa lähiaikoina
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Kysymyksiä?



Kiitos!
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