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Suomalaiset verkko-ostoksilla 
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▪ noin 80 % suomalaisista ostaa verkosta vähintäänkin 
vuosittain

▪ vuonna 2017 suomalaiset ostivat tavaroita verkosta 
yhteensä 4,9 miljardilla eurolla

▪ suomalaiset ostavat netistä eniten vaatteita ja kenkiä, kirjoja, 
viihde-elektroniikkaa sekä kauneudenhoitotuotteita

▪ ahkerimmin ulkomailta ostoksia tehtiin kiinalaisista 
verkkokaupoista (53%)

▪ noin 25 % suomalaiskuluttajista toivoo, että paketit 
toimitettaisiin lennokeilla tai itseohjautuvilla ajoneuvoilla

Lähteet:  kaupan liitto, Svea Ekonomin kuluttajakysely, International Post Corporationin (IPC) 
verkkokauppatutkimus, PostNord Verkkokauppa Pohjoismaissa
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Tilausansat
▪ kuluttaja tulee sitoutuneeksi tilaukseen, jota ei ymmärtänyt tekevänsä

▪ sähköposti, facebook, tekstiviesti

▪ tyypillisesti:

− ilmaiset näytteet/kokeilupakkaukset (kosmetiikkaa, terveystuotteita)

− arvonnat ja nettikyselyt (palkintona lahjakortteja)

− edullinen elektroniikka (iPhone eurolla)

Kuluttaja havahtuu vasta kun huomaa lisäveloituksia tililtään/saa 
jatkolähetyksen ja laskun!
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Miten tunnistaa tilausansa?
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▪ Ilmainen näyte! Kokeile veloituksetta! Näytepakkaus 

vain postikulujen hinnalla! Maksat vain lähetyskulut!

▪ Vastaa nyt ja saat älypuhelimen pelkillä toimituskuluilla! 

▪ iPhone 7 nyt vain 3 €! Saat HD-videokameran, vain 10 

euroa!

▪ Maksat vain 1 EUR!

▪ Saat jäsenyyden ja lahjan vain yhdellä eurolla!

▪ Kerro mitä mieltä olet ja saat pitää kokeilemasi tuotteen!

▪ Onnea, olet voittanut! Onnittelut – sinut on valittu!
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Finnkino ja huijausviestit
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▪ sähköpostiviesteinä, tekstiviesteinä puhelimeen (tekstiviesti saattaa tulla 

samaan viestiketjuun Finnkinolta aiemmin saatujen (mobiililippu)viestien 

kanssa), facebookissa mainoksina ja yksityisviesteinä, 

kännykkäsovellusten sisäisissä ostoissa

▪ tilausansa, verkkoviihde 86 EUR/kk
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Finnkino ja huijausviestit
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▪ huijausviestejä myös huijausviesteistä - toiminta 

ammattimaistuu entisestään
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Kun näet houkuttelevan mainoksen:
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• tilausta ei pidä tehdä suin päin - käytä aikaa ja tutustu sopimusehtoihin, usein 
olennaiset ehdot ovat sivun alalaidassa, tarkista lähettäjän sähköpostiosoite ja verkko-
osoite

• jos sinun kerrotaan voittaneen jotain arvonnassa, johon et ole osallistunut, ohita 
ilmoitus

• "Vain tänään, vain sinulle” on voimassa todennäköisesti myös huomenna

• älä ryhdy tuotetestaajaksi, jos et ole lukenut sopimusehtojen viimeisiäkin rivejä

• googlaa tuotemerkki/myyjä/kampanja, saatat löytää muiden kokemuksia samasta 
tarjouksesta

• älä tilaa mitään vain postilokeron kautta toimivalta yritykseltä

• jos maksat kortilla, käytä luottokorttia
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Huijaus postin nimissä
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Tuoteväärennökset verkkokaupoissa
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• verkkokauppa suomenkielinen (kirjoitusvirheitä)

• verkkosivuilla ei ole yhteystietoja, ainoastaan yhteydenottolomake
• myynnissä edullisia tunnettuja tuotemerkkejä esim Nike, Boss
• tuote saapuu Kiinasta  - tullimaksut
• piraattituote, täysin tilausta vastaamaton tuote, viallinen tuote, osa 
tilatuista tavaroista puuttuu
• verkkosivu on poistunut tilauksen jälkeen
• myyjä ei vastaa verkkolomakkeella tehtyyn reklamaatioon tai jos 
vastaa, se pitää kauppaa sovitun mukaisena tai tarjoaa alennusta 
seuraavasta tilauksesta
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Näin voit tunnistaa tuoteväärennöksiä 

myyvän verkkokaupan:

▪ löydätkö myyjän yhteystiedot verkkosivulta, myös muun kuin postilokero-osoitteen? (Voit 
myös syöttää sivuston osoitteen ja verrata tietoja who.is ja scamadviser.com –
palveluihin.)

▪ etsi hakukoneilla muiden kuluttajien arvioita myyjästä, tarkista arvostelufoorumit

▪ tarkista tuotteen aitous vertaamalla esimerkiksi logoa ja sen sijaintia tuotteessa 
tuotemerkin virallisella verkkosivulla oleviin tuotteisiin

▪ tarkista, onko tuotemerkillä listaa virallisista jälleenmyyjistä tai tietoa väärennösten 
myyjistä

▪ vertaile hintaa virallisen verkkosivuston tuotteisiin. Älä luota sokeasti sivustoihin, jotka 
tarjoavat poikkeuksellisen houkuttelevia tarjouksia!

▪ tarkista tilausehdot - kerrotaanko niissä esimerkiksi palautusoikeudesta

▪ varo sivustoja, jotka on kirjoitettu huonolla kielellä tai jotka käyttävät huonolaatuisia kuvia. 
Kannattaa kuitenkin muistaa, että osa tuoteväärennöksiä tarjoavista sivuista on erittäin 
ammattimaisesti tehtyjä!

▪ suojaa maksusi. Maksa mieluiten luottokortilla tai suosi peruutettavissa olevia 
maksutapoja, kuten esimerkiksi PayPalia. Vältä muita maksutapoja. 
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Mikä on tärkein asia verkko-ostoksilla?

6.6.2019 14Esityksen otsikko

▪ Luotettava myyjä

− kertooko myyjä selkeästi sivuillaan nimensä, katuosoitteensa ja 

puhelinnumeronsa sähköpostiosoitteen lisäksi?

− pelkän sähköpostiosoitteen tai postilokeron kanssa ei kannata käydä 

kauppaa!

− verkko-osoitteesta ei ilmene missä maassa myyjä toimii

− etsi tietoa myyjästä myös syöttämällä yrityksen nimi hakukoneeseen –

esimerkiksi keskustelupalstoilta saatat löytää tietoa muiden 

ostokokemuksista, arvostelufoorumit (esim trustpilot)

Maksa luottokortilla tai esim PayPalilla!
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Huijarit kuriin! -hanke 1.1.2019–31.12.2021
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▪ verkkosivu: 

Huijausinfo.fi

▪ Facebook-sivu: 

facebook.fi/huijausinfo

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

http://www.kuluttajaliitto.fi/kampanjat/huijausinfo/
http://www.facebook.fi/huijausinfo
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Lisätietoa ja auttavat tahot:
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▪ https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-
sopimukset/huijaukset/

▪ https://www.ecc.fi/Teemat/verkkokauppa/varo-verkossa/

▪ https://www.ecc.fi/Teemat/verkkokauppa/verkko-ostamisen-
muistilista/

▪ jos kyseessä on kotimainen verkkokauppa, ota yhteys 
kuluttajaneuvontaan: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

▪ jos verkkokauppa on toisesta EU-maasta, Norjasta tai 
Islannista, ota yhteys Euroopan kuluttajakeskukseen: 
https://www.ecc.fi/

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/huijaukset/
https://www.ecc.fi/Teemat/verkkokauppa/varo-verkossa/
https://www.ecc.fi/Teemat/verkkokauppa/verkko-ostamisen-muistilista/
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Kiitos! 


