
ÄLÄ OSTA SIKAA 
SÄKISSÄ!

Muistathan, että huijarit viihtyvät siellä
missä sinäkin!



1. Jos joku asia, tarjous tai tuotteen hinta kuulostaa liian hyvältä, se yleensä 
ei sitä ole, miltä se näyttää tai kuulostaa.

2. Huijari pyrkii vaikuttamaan tunteisiisi, oli sitten kyse rakkaudesta tai 
säälistä.

3. Huijari yleensä tietää sinusta jo jotain tai sinusta tuntuu, että hän tietää. 
Ajattelet, että juuri äskenhän minä…huijari siis luo luotettavuuden kuvan.

4. Huijari käyttää hyvää tahoasi, hyvää uskoasi ja meille perinteisiä arvoja 
hyväkseen, joihin kuuluu mm. luottamus virkavaltaan tai muihin 
auktoriteetteihin.

5. Huijari viihtyy siellä missä sinäkin ja sosiaalinen media on heille mieluinen 
pelikenttä, sinne on hyvä piiloutua erilaisilla profiileilla.

6. Huijarit ovat erinomaisen taitavia kopioimaan oikeannäköisiä viestejä, 
sivustoja internettiin ja sähköposteja. 

Mieti aina ennen kuin klikkaat! 

Älä jää tapahtuneen kanssa yksin, 
huijatuksi joutumisessa ei ole mitään 

hävettävää. 

Huijatuksi joutuminen voi sattua kenelle 
tahansa.



1) Kun sinuun otetaan yhteyttä, selvitä Kuka | Miksi | Mitä tietoja ? | Minne?

Oli sitten kyseessä puhelu – tekstiviesti – sähköposti – nettisivu – pikaviestin –
some-kanava

2) Jos jokin on liian hyvää ollakseen totta, ota aikalisä, selvitä ja kysy muilta 
mielipidettä.

Oli sitten kyseessä tarjous tuotteesta tai mökin vuokraus

3) Opi tunnistamaan sähköpostiviesteistä oikea lähettäjäosoite tai www-
linkki.

Linkkiä napauttamalla näet mihin sinua ollaan ohjaamassa – älä napauta, jos 
tiedoissa on mitään epäilyttävää. Kaikissa viranomaisten ja pankkien 
osoitteistoissa on lukon kuva ja osoite alkaa https. Tuo s http osoitteessa 
tarkoittaa, että yhteys on SSL suojattu (SSL-varmenne)

4) Kun puhelin soi ja vastaat, jos puhelu on englanniksi ja et sellaista odota, 
voit katkaista puhelun sanomatta mitään

5) Opettele hyödyntämään käänteistä kuvahakua – voit tunnistaa sillä ihmisiä, 
esineitä ja paikkoja.

Mieti aina ennen kuin klikkaat! 



6) Älä koskaan maksa mitään lunnaita (tiedoillasi) sinua kiristäville!

Ota yhteys viranomaisiin. Kaksi esimerkkiä mihin voit ilmoituksen tehdä. 
Tärkeintä on, että et jää tapahtuneen kanssa yksin. Kyberturvallisuuskeskuksen 
sivustoilta löytyy hyviä ohjeita ja ohjeet ilmoituksen tekoon 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita

ja poliisin sivustolta https://poliisi.fi/tee-rikosilmoitus

7) Aina jos olet maksamassa rahaa tai vastaat organisaatiossa laskujen 
käsittelystä, noudata ohjeita ja reagoi kaikkiin normaalista poikkeaviin 
tapahtumiin.

Mieti soittaisiko johtaja lauantaina ja pyytäisi maksamaan laskun? Jos saat 
soiton, soita hänelle ja varmista puhelu. Huijari käyttää aina kiirettä hyväkseen 
oli kyseessä laskun maksu tai juuri sillä hetkellä päättyvä huipputarjous.

8) Aina kun havaitset muuten jotakin normaalista poikkeavaa, ota yhteys 
organisaatiosi tukeen ohjeiden mukaisesti - noudata siis annettuja ohjeita –
todennäköisyys joutua huijatuksi pienenee-

Ellei organisaatiossasi ole ohjeita, niin pyydä, että sellaiset tehdään ja osallistu 
niiden tekemiseen. Sinä tunnet työympäristösi paremmin kuin kukaan muu.

9) Jaa tietoa muille – toimi esimerkkinä ja kerro myös sattuneista tai 
kuulemistasi huijauksista.

Mieti aina ennen kuin klikkaat! 
Älä jää tapahtuneen kanssa yksin, huijatuksi 

joutumisessa ei ole mitään hävettävää. 
Huijatuksi joutuminen voi sattua kenelle 

tahansa.


