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Kyberrikollisuus
Kaupallista alihankintaketjutettua toimintaa.
Pankkihaittaohjelmat, luottokorttitiedot ja ”Non-Financial Data”
Low price – high volume rikokset -> vaikutus tutkintaan
Haluttu ohjelma ostetaan palveluntarjoajalta, haluttu levitys toiselta 

palveluntarjoajalta ja helpdeskit palvelee 24/7
CaaS, (crime as a service), HaaS, (hacking as a service) MaaS jne
Robotiikka (MS support puhelut jne)
Huijaustehtaat (Afrikka, Aasia, Eurooppa)
Kryptovaluutat rahojen siirtelyn mahdollistajina



Tekoäly rikollisten käytössä

• eSport (aim cheat)
• Brute force salasanojen arvaamisessa -> tekoäly 

parantaa laatua
• Botti-tilien ”inhimillistäminen” ja 

ikäännyttäminen -> myöhempää käyttöä 
varten (bot-Spotify tili ihmisen musiikkimaulla)

• Äänen kloonaaminen –> huijauspuhelut
• Automatisoitu kaupankäynti kryptovaluutoilla
• Automatisoitu social engineering (3 viestin 

sääntö)
• Sisällön tuottaminen sivustoille ja huijauksiin ja 

dis/misinformaatioon (hankalat kielet kuten 
Suomi)



Tiedon hinta dark webissä

• Case SocialArks (2021):
• Cross border social media 

management!
• <214 M julkista ja 

yksityistä käyttäjätietoa
• FB, Insta, LinkedIn
• 250 mrd $



Sijoitushuijaukset
Onko toimilupa?
Kauanko ollut
sijoitustoimintaa?
Iltatoimintaa?
Löytyykö tietoa
hakemalla?
Onko varoituslistalla?
Kotimaisia 186
Ulkomaisia 7455

#FALuotain



• Pankille haastavia
autettavia noin 10% 
uhreista

Rakkaus- ja Nigerialaishuijaukset

VARO ”SOTILAITA”, JOTKA 
PYYTÄVÄT SINUA 

LÄHETTÄMÄÄN HEILLE 
RAHAA.

ÄLÄ KOSKAAN LÄHETÄ 
RAHAA HENKILÖLLE, JOTA 

ET KOSKAAN OLE 
TAVANNUT JA JOKA 

PYYTÄÄ SINUA 
LÄHETTÄMÄÄN RAHAA 

ITSELLEEN INTERNETISSÄ.

JOS HUOMAAT TULLEESI 
HUIJATUKSI, ILMOITA 

ASIASTA PANKILLE JA TEE 
RIKOSILMOITUS. ET OLE 
AINOA ETKÄ VIIMEINEN 

TÄLLAISISSA 
TAPAUKSISSA.

#FALuotain





• Tarkkana
henkilökohtaisten
tietojen jakamiseen
sosiaalisessa mediassa
ja rekisteröityessä
palveluihin

• Oma luottokielto –
palvelu

Vahvan sähköisen identiteetin varkaus

Esimerkiksi Postin nimissä tuleva viesti 
toimituksessa olevan paketin ongelmasta -> 
tunnistautuminen lähes aidon näköisellä 
mobiilitunnistautumisapilla -> pankkitunnusten 
syöttäminen -> vahvistusviestin pyytäminen -> 
rikollisilla käytössään asiakkaan identiteetti! 

Henkilöllisyyttä käytetään esim. pikavipin 
ottamiseen-> asia selviää uhrille vasta kun lainan 
takaisinmaksu erääntyy.

#FALuotain



Kalastelu 

• Jatkuvaa pankkien, postin, verottajan, 
poliisin yms. tahojen nimissä tehtyä
tietojen kalastelua huijaussivustoja
hyväksikäyttämällä.

• Sähköpostit, tekstiviestit, Whatsup jne
• Kaapatut verkkosivut ja yhdistysten FB 

profiilit linkkeineen
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