Tuntematon mies jätti naisen puhelimeen järkyttävän yllätyksen
16.11.2013
www.iltalehti.fi
Englannin Plymouthissa asuva Susan ymmärsi puhelimensa kuvia selatessaan, että itseään kuvannut mies on
käynyt naisen kotona useita kertoja. Mies oli ottanut itsestään kuvia peilin kautta naisen puhelimella ja jättänyt
sitten puhelimen naisen kotiin.
- Hän ei käynyt vain kodissani. Hän kävi kotonani jopa silloin kun minä olin siellä. Minusta tuntuu, että osan
kuvista mies on ottanut silloin kun olen ollut suihkussa tai nukkumassa, Susan kertoo Daily Mailille.
- Minulta meni löydön jälkeen viikko ennen kun uskalsin jälleen olla kotonani. Nyt säpsähdän jokaista ääntä.
Susanin mukaan hän ei jätä koskaan puhelinta kotiin.
Kuvat on otettu vajaata kuukautta ennen kuin nainen ne löysi ne.
Kotoa ei ole kadonnut muuta kuin perunalastuja ja suklaata.
- Herkkujen katoamisesta syytin aluksi tytärtäni. Me molemmat kun laihdutamme, ja olin aivan varma, että hän
on repsahtanut.
Poliisi ei ole vielä saanut kotiin tunkeutunutta miestä kiinni.

Ilmaisliittymän voittanut nuorukainen aiheutti yli 70 000 euron laskun
13.11.2013
www.hs.fi
Helsingin käräjäoikeus on määrännyt parikymppisen miehen korvaamaan luvattomasta matkapuhelinliittymän
käytöstä ja sillä tehdyistä ostoksista yli 73 000 euroa operaattorille.
Tapahtumasarja sai alkunsa syksyllä 2008, kun tuolloin alaikäinen poika voitti TeliaSoneran kilpailusta ilmaisen
liittymän ja mokkulan käyttöönsä yhdeksi vuodeksi.
Määräaikaisen sopimuksen piti päättyä syksyllä 2009. Sonera kertoi myöhemmin oikeudessa, että liittymä jäi
kuitenkin sulkematta virheen vuoksi.
Nuorukainen löysi mokkulan kesäkuussa 2012 kaappinsa pohjalta ja havaitsi samalla, että liittymä toimii
edelleen.
Hän alkoi soittaa sillä puheluja ja lähettää tekstiviestejä. Parin kuukauden päästä nuori mies tilasi liittymän
avulla ensimmäisen lahjakorttinsa, jolla voi tehdä ostoksia kaupoissa.
Samoihin aikoihin kävi myös ilmi, ettei operaattori lähetä liittymän käytöstä laskuja.
Nuori mies alkoi tilata puhelimella vimmatusti lahjakortteja, joilla voi tehdä ostoksia kaupoissa.
Hän saattoi tilata yhdessä päivässä kymmenen uutta korttia. Tilausten määrä kasvoi, kun nuorukainen löysi
lisää kauppoja, jotka hyväksyivät lahjakortit.
Valtaosan lahjakorteilla hankkimistaan tavaroista hän kertoo pitäneensä itse ja myyneensä loput alihintaan
eteenpäin.
Toiminta päättyi tammikuussa 2013, kun Soneran turvallisuusjärjestelmä hälytti liittymän käytöstä.
Tuolloin nuori mies oli hankkinut liittymällä lahjakortteja ja muita palveluja 73 973 euron arvosta. Suomalainen
palkansaaja ansaitsee sen verran keskimäärin noin kahdessa vuodessa.
Operaattori maksoi liittymän käyttäjän aiheuttamat laskut.
Tapaus johti rikossyytteeseen ja kärjille.

Oikeudessa nuori mies kiisti syytteen. Hän kertoi mieltäneensä, että hänellä oli oikeus käyttää liittymää, koska
sitä ei ollut suljettu.
Käräjäoikeus päätyi kuitenkin tuomitsemaan nuoren miehen törkeästä luvattomasta käytöstä yhden vuoden
ehdolliseen vankeuteen ja korvaamaan operaattorille aiheutuneet vahingot.
Oikeuden mukaan nuori mies tiesi, että liittymä ja mokkula kuuluvat operaattorille ja ettei hänellä ole oikeutta
käyttää niitä määräaikaisen sopimuksen päättymisen jälkeen.

Onneksi olkoon lottovoittaja! Tuhansien suomalaisten puhelimiin lähetetty huijausviestejä
24.10.2013
www.aamulehti.fi
Onneksi olkoon! Puhelinnumerosi on valittu voittamaan 2 000 000 £!
Suuri määrä suomalaisia on saanut viime päivinä huijaustekstiviestejä, joissa vastaanottajan kerrotaan
voittaneen lotossa suuren summan rahaa.
Englanninkielisiä viestejä on lähetetty erilaisista +44-alkuisista numeroista. +44 on Britannian maakoodi.
Viestissä on lisäksi gmail-sähköpostiosoite ilmeisesti yhteydenottoja varten. Voittosummaksi on mainittu
vaihtelevasti 2 tai 2,5 miljoonaa puntaa.
Elisan liiketoimintajohtaja Jan Virkki kertoo, että huijausviestejä on lähetetty lokakuun aikana jopa kymmenille
tuhansille suomalaisille. Liikenne on ollut erityisesti viime päivinä vilkasta.
– Viestejä on tullut aika isoja määriä meidän verkkoomme.
Hämäräperäisten viestien lähettäjät hyödyntävät Britanniassa toimivan puhelinoperaattorin palvelua, jossa
asiakas saa lähettää kiinteään hintaan rajattoman määrän tekstiviestejä.
Operaattorit pyrkivät parhaansa mukaan estämään epäilyttävien viestien lähettämisen.
– Pelkästään lokakuussa on suljettu kymmeniä numeroita, Virkki kertoo.
Hän arvioi, että noin kaksi kolmasosaa viesteistä on pystytty estämään. Kaikkia kyseisen operaattorin verkosta
tulevaa viestiliikennettä ei voida estää, sillä suurin osa liittymistä kuuluu ihan tavallisille ihmisille.
”Paina poista-nappia”
Tieto liikkeellä olevista huijausviesteistä on kulkeutunut myös poliisille. Toistaiseksi poliisi ei tiedä sitä,
minkälaisiin seurauksiin viestiin vastaaminen voisi johtaa. Tavallista vastaavissa tapauksissa on, että
vastausviesti voi olla erittäin kallis. Toinen vaihtoehto on, että voittosumma luvataan maksaa pienempää
rahasummaa vastaan.
Ainakaan Pirkanmaalla ei ole kuitenkaan toistaiseksi tehty yhtään rikosilmoitusta aiheesta, eikä kenenkään
tiedetä esimerkiksi menettäneen rahaa.
Poliisin neuvo vastaavan tekstiviestin vastaanottaneille on yksinkertainen.
– Kannattaa painaa poista-nappia, opastaa ylikonstaapeli Nina Juurakko-Vesikko Pirkanmaan poliisista.
Automaatti takana
Aamulehden saamien tietojen mukaan huijausviestejä ovat saaneet ainakin Elisan, Saunalahden ja Soneran
asiakkaat. Timo Saxén Soneran viestinnästä sanoo, että erilaisia huijausviestejä liikkuu epidemioina.
– Joskus on niin sanotusti kampanja päällä.
Sekä Elisan Virkki että Soneran Saxén sanovat, että huijarit eivät ole hankkineet suomalaisten
matkapuhelinnumeroita mistään rekisteristä, vaan tehokas automatiikka hoitaa massapostitukset. Koska tekijät
voivat lähettää määrättömästi viestejä kiinteään kuukausihintaa, ei haittaa, jos kaikki eivät mene perille.
– He kokeilevat, mitkä menevät läpi, Virkki toteaa.

Huijausyritysten suureen määrän verrattuna suomalaiset ottavat yhteyttä operaattoriin varsin harvoin. Suurin
osa ihmisistä poistaa epäilyttävät viestit heti.
Sähköpostitse lähetetyt epämääräiset viestit ovat monelle tuttuja, mutta tekstiviestihuijaukset eivät ole vielä
olleet yhtä yleisiä. Saxén arvelee, että ilmiö on yleistymässä. Monella ihmisellä on älypuhelin, jolla on helppo
siirtyä nettiin tekstiviestissä olevan osoitteen perässä.
Virkki arvioi, että myös halpa hint houkuttelee hämärämiehiä tekstiviestihuijaamiseen.
Saxénin mukaan huijausviesteillä yritetään useimmiten kalastella käyttäjältä luottamuksellisia tietoja, kuten
luottokorttitietoja. Toinen yleinen pyrkimys on sähköpostilaatikon kaappaaminen.

Varoitus: Puhelu tähän numeroon maksaa 36 €
14.8.2013
www.uusisuomi.fi
Perättömiä laskuja lähettäneen yrityksen puhelinnumeroon soittaminen maksaa 36 euroa, varoittaa kilpailu- ja
kuluttavirasto.
Virastoon on tullut viime aikoina noin 30 ilmoitusta kuluttajilta, jotka ovat saaneet Mottimarket Oy -nimiseltä
yritykseltä vitamiinilähetyksen tai laskun.
Viraston mukaan kuluttajat eivät pääsääntöisesti ole tilanneet kyseisiä vitamiinipillereitä.
–Osassa kirjelähetyksiä on ollut mukana pelkkä lasku ilman tuotteita. Laskun yhteydessä olevaan
puhelinnumeroon soittaminen maksaa 36 euroa, virasto varoittaa.
Varsinais-Suomen poliisi on kertonut tutkivansa tapausta. Poliisi kehottaa ihmisiä jättämään laskun maksamatta
ja ilmoittamaan asiasta poliisille. Yhtiön puhelinnumeroon ei tule soittaa.

Poliisi uudesta ilmiöstä: ”Härskiä toimintaa”
13.4.2013
www.uusisuomi.fi
Helsingin poliisi varoittaa kansalaisia uudenlaisesta tavasta urkkia pankkitilitietoja. Rikosylikonstaapeli Mika
Myöhänen kertoo Uudelle Suomelle, että viimeisen vuorokauden aikana poliisin tietoon on tullut kahdeksan
tapausta, joissa poliisina esiintyvä henkilö yrittää urkkia pankki- ja luottokorttitietoja puhelimitse.
- Yhdestä tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Vanhempi rouva teki rikosilmoituksen Itäkeskuksessa, Myöhänen
kertoo.
Rouvalle oli Myöhäsen mukaan kerrottu puhelimessa, että pankit ovat joutuneet verkkohyökkäyksen kohteeksi.
Rouvaa oli kehotettu nostamaan tili tyhjäksi ja tuomaan rahat kotiinsa.
Epäilyttävissä puheluissa soittaja on esitellyt itsensä poliisiksi nimillä Juha Korpela, Juho Korpela tai Juha
Korpelin. Puheluissa ihmisiltäon kysytty pankkitilin saldoa sekä pankki- tai luottokortin tunnistetietoja ja jopa
tunnuslukuja. Koska soittaja on esiintynyt poliisina, asiaa tutkitaan myös virkavallan anastuksena.
- Jokainen ymmärtää, että se [poliisina esiintyminen] on väärin. Tämä on härskiä toimintaa.
- Kyllä tämä on poikkeuksellista, Myöhänen sanoo.
Myöhäsen mukaan tiedossa ei ole, että kukaan uhreista olisi antanut luottamuksellisia tietojaan soittajalle. Osa
on Myöhäsen mukaan antanut yleisiä tietoja, kuten sen, kuinka paljon rahaa on tilillä.
- Mutta ei sekään tieto poliisille kuulu, Myöhänen huomauttaa.
Edellisellä vastaavantyyppisellä kerralla ihmisten koteihin lähetettiin tekaistuja laskuja mukamas poliisilta.
Silloin osa uhreista maksoi huijauslaskun. Tämän vuoksi poliisi tiedottaa nyt epäilyttävistä puheluista ahkerasti,
Myöhänen kertoo.

Poliisilla ei ole tällä haavaa minkäänlaista epäilyä tekijästä.

Puhelinhäirikkö teki elämästä helvetin - näin helposti se kävi!
12.3.2013
www.hymy.fi
Hymyyn otti yhteyttä mieshenkilö, jonka elämä muuttui jokin aika sitten häirikön takia helvetiksi. Nyt
häiriköstä on tehty rikosilmoitus ja puhelut ovat loppuneet.
Häirikkö sai aikaan vahinkoa tukkimalla käytännöllisesti uhrinsa puhelinlinjat kokonaan. Tähän hänen onnistui
päästä jakamalla uhrin numeroa senssilinjoille ja esiintymällä nuorena seksinnälkäisenä tyttönä.
Television chattilinjoilla ei voi esiintyä puhelinnumerolla, ellei viestiä lähetetä kyseisestä puhelinliittymästä.
Häirikkö ratkaisi ongelman siten, että laittoi viestit omasta numerostaan, mutta teki sitten soitonsiirron uhrinsa
numeroon. Näin uhri hukkui seksinnälkäisiin soittoihin.
-Puheluita tuli tauotta.
Mies on käyttänyt prepaid-numeroa, mutta se ei estä poliisia selvittämästä asiaa.

Varo! Taas uusi pikavippihuijaus
23.1.2013
www.iltalehti.fi
Poliisi on saanut toistasataa ilmoitusta huijauksesta, jossa pikavippifirman nimissä pyydetään maksamaan rahaa
tilille. Ensimmäiset tapaukset ovat tulleet ilmi marraskuussa.
Huijaus toimii niin, että rikoksen tekijä ottaa pikavipin uhrin henkilötiedoilla. Tämän jälkeen hän lähettää
tekstiviestin, jossa uhria pyydetään maksamaan erehdyksessä "väärälle henkilölle" maksettu summa takaisin
pikavippifirman tilille.
Tilinumero ei kuitenkaan kuulu yritykselle, vaan rikolliselle.
Poliisi kehottaa ottamaan ensin yhteyttä firmaan, jos saa tällaisen tekstiviestin ja epäilyttävän
maksusuorituksen.
Keski-Suomen poliisi tutkii kymmenkuntaa tapausta. Niissä huijatut kertasummat ovat suuruudeltaan 400 - 1
000 euroa.
Tapausten tutkintaa Keski-Suomen poliisissa johtava rikoskomisario Mikko Porvali uskoo, että tekijä tai tekijät
jäävät ennen pitkää kiinni.
- Rahaahan tässä seurataan, niin kyllä tästä kiinni jää, Porvali sanoo.
Rahan rikollisen tilille maksanut petoksen uhri ei ole Porvalin mukaan velvollinen maksamaan rahoja takaisin
vippifirmalle.
- Petollisesti tehty sopimus ei sido häntä millään tavalla.
Rikoskomisario ei usko, että yksi ja sama henkilö olisi kaikkien tapausten takana. Uusi ja ilmeisen tehokas
tekotapa houkuttelee nopeasti lisää yrittäjiä.

Poliisi: Pilasoittaja oli uskottava - ihmiset järkyttyneitä
3.1.2013
www.iltasanomat.fi
Soittokohteita on ollut kaksi: Kannuksessa ja Kokkolan Lohtajalla.
Tapaukset ovat tältä vuodelta. Mies on puhelimessa esittäytynyt lääkäriksi ja pyytänyt saapumaan sairaalaan
vainajan tunnistamiseksi.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Heikkinen kertoo, ettei tekijästä ole vielä tietoa. Soittaja on
kuitenkin pystynyt yksilöimään lähiomaisen uskottavasti. Perättömien puheluiden saajat ovatkin järkyttyneet.
Tekoja tutkitaan pahoinpitelynä, kunnianloukkauksena, virkavallan anastuksena ja kotirauhan rikkomisena.

Kuka tahansa voi ostaa netistä palvelunumeron huijaamiseen
27.11.2012
www.aamulehti.fi
Puhelin ehtii hälyttää vain hetken. Vastaamattomissa puheluissa näkyy vieras ulkomaalainen numero.
Jos numeroon soittaa takaisin, alkaa toisesta päästä kuulua englanninkielinen nauhoite. Naisääni kertoo sinun
voittaneen satojatuhansia dollareita.
Tässä vaiheessa sinua on huijattu. Lyhyen puhelun hinta on kymmeniä euroja, sillä kyseessä on kansainvälinen
palvelunumero.
Lankaan on mennyt viime viikkojen aikana moni suomalainen.
Rahastukseen käytettäviä palvelunumeroita myydään avoimesti internetissä. Esimerkiksi bulgarialaisen tai
zimbabwelaisen palvelunumeron voi ostaa minkälaiseen käyttöön tahansa.
Numeroita kauppaavat yritykset myyvät asiakkaille automaattisia ääninauhoitteita eri kielillä. Numeron ostaja
ja myyjä tienaavat rahaa, kun joku saadaan soittamaan numeroon.
Operaattorit eivät yleensä korvaa petkutuksessa menetettyjä rahoja, koska asiakas on ottanut puhelun
vapaaehtoisesti. Operaattorit saavat puheluiden hinnasta myös itse osan.

Pikavippipetos: Mieti tarkoin ennen kuin toimit, kuten tämä mies
27.11.2012
www.aamulehti.fi
Porvoolainen mies sai lokakuussa puhelimeensa viestin, että hänen tililleen on siirtynyt pikavippi.
Mies ei ollut hakenut vippiä.
Hetken kuluttua puhelimeen tuli uusi viesti, jossa sanottiin, että vippi on maksettu väärälle tilille. Summa
pyydettiin palauttamaan tilille, jonka numero annettiin viestissä.
Mies toimi viestin ohjeiden mukaan ja unohti koko asian.
Se palautui mieleen, kun mies sai pikalainayrityksestä muistutuksen, että laina-aika on päättynyt ja laina pitää
maksaa takaisin.
Tuolloin hänelle selvisi, että hänen nimellään oli otettu lainaa hänen tililleen ja hän oli siirtänyt koko summan
petkuttajan tilille.
Epäilty on helsinkiläinen mies, jolla on tilillään useita vastaavia petoksia.

Treffi-ilmoitukseen vastaaminen johti vuosien häirintäpiinaan
23.11.2012
www.ts.fi
Paikallislehden treffi-ilmoitukseen vastannut mies joutui lähipiireineen vuosia kestäneen häirinnän ja uhkailun
kohteeksi. Vähintään sadoin tekstiviestin, lukemattomin puheluin ja postikortein toteutettu häirintä oli sävyltään
erittäin uhkaavaa ja loukkaavaa.
Syypääksi paljastui treffi-ilmoituksen lehteen laittanut 63-vuotias Salon seudulla asuva nainen.

Tapahtumat alkoivat vyöryä, kun keski-ikäinen mies vastasi paikallislehdessä julkaistuun deitti-ilmoitukseen
vuonna 2007. Mies oli aluksi naiseen yhteydessä tekstiviestein sekä puheluin ja lopulta myös kasvokkain.
Vaikka yhteydenpito miehen ja naisen välillä oli näennäisen asiallista, noin kuukausi ilmoitukseen vastaamisen
jälkeen mies rupesi saamaan omituisia tekstiviestejä. Pahimmillaan loukkaavia viestejä tuli eri numeroista jopa
useita kymmeniä päivässä, yhteensä 800. Osaan oli lähettäjäksi kirjattu miehen oma nimi.
Muun hävyttömän sisällön lisäksi viesteissä uhattiin muun muassa räjäyttää miehen talo. Mies uhattiin myös
pahoinpidellä tai tappaa.
Yöaikaan miehen kännykkään tulvi puheluita tuntemattomasta numerosta jatkuvalla syötöllä. Mies ei voinut
käsittää, kuka viestien ja puheluiden takana saattaisi olla.
Törkyviestipiinaaja laajensi häirintäänsä nopeasti myös miehen lähipiiriin.
Ensin miehen ex-vaimo sai puhelimeensa uhkauksia, törkyviestejä ja -kuvia. Ex-vaimon puhelinnumero laitettiin
myös kiusalla kuumaa seuraa tarjonneeseen treffi-ilmoitukseen.
Miehen mökkinaapurit saivat myös osansa kiusasta. Häiritsijä uhkasi jopa mökkinaapurien kymmenvuotiasta
tytärtä seksuaalisella väkivallalla.
Myöhemmin miehelle paljastui, että häirintä- ja uhkausviestejä oli lähetetty käytännössä kaikkiin hänen
puhelimestaan löytyvien läheistensä numeroihin. Ja suuri määrä miehen omalla nimellä.
Tässä vaiheessa mies alkoi uskoa, että häirinnän takana saattaa olla hänen treffikumppaninsa. Samaan
tulokseen päätyi myös poliisi tutkinnassaan. Poliisi yhdisti naisen myös toiseen tapaukseen, jossa 63-vuotiaan
naisystävää oli piinattu sadoilla samantyylisillä yhteydenotoilla.
Salolaisnainen kiisti Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kaiken häirinnän ja uhkailun. Hän ei myöskään
selitellyt toimintaansa millään tavalla. Naisella ei ollut aiempaa rikostaustaa.
Käräjäoikeus tuomitsi 63-vuotiaan törkeästä kunnianloukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja kolmesta
laittomasta uhkauksesta neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet määrättiin
maksamaan henkisestä kärsimyksestä miehelle 7 500 euroa ja miehen mökkinaapurina asuvalle perheelle
yhteensä 1 700 euroa.
Turun hovioikeus pudotti treffi-ilmoitukseen vastanneen miehen korvaukset 6 000 euroon, mutta piti
käräjäoikeuden tuomion muutoin voimassa.

THL varoittaa D-vitamiinia kauppaavasta puhelinmyyjästä
18.10.2012
www.mtv3.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) varoittaa henkilöstä, joka kauppaa puhelimessa D-vitamiinivalmisteita.
Soitot ovat kohdistuneet Kouvolassa asuville ihmisille.
Soittaja esiintyy THL:n työntekijänä, vaikka hän ei sitä ole. Soittaja käyttää hyväkseen Kouvolassa toteutettavaa
ruokatutkimusta ja mainostaa myyvänsä vitamiinivalmisteita juuri tähän tutkimukseen kutsutuille.
THL on tehnyt henkilöstä rikosilmoituksen jo kesällä.

Permanentti-mies piinaa suomalaiskampaajia
23.9.2012
www.voice.fi
Permanentti-mies on Voicen saamien tietojen mukaan suosittu puheenaihe parturi-kampaajien yksityisellä
Facebook-sivulla. Sivuilta käy ilmi, ettei mies ole ainostaan pääkaupunkiseudun parturi-kampaajien piina, vaan
hän on pommittanut kymmeniä parturi-kampaamoja ympäri Suomen.
Miehen tapa toimia on aina sama. Mies soittaa liikkeeseen ja selittää, että hänellä on pitkähköt, ohuet hiukset,
joihin hän kaipaa paksuutta. Mikäli parturi-kampaaja ei suosittele miehelle permanenttia, hän ottaa sen itse

puheeksi.
- Kun ehdotin miehelle permanenttia, hän sanoi haaveilleensa kiharoista jo pitkään, helsinkiläiskampaaja
kertoo. Kyseinen parturi-kampaaja tietää henkilökohtaisestikin ainakin yhden kollegan, joka on joutunut saman
miehen uhriksi.
Mies haluaa aina muun muassa tietää, millä rullaustekniikalla kampaaja aikoo permanentin tehdä. Hän myös
pyytää toimenpiteestä hyvin yksityiskohtaista selostusta. Toisinaan mies ei halua permanenttia, mutta pyytää
kiharakampausta, koska on menossa illalla juhliin tai teatteriin.
Mies ei kuitenkaan ikinä saavu paikalle, kun hänen varaamansa aika on. Kampaajat, jotka ovat soittaneet
miehelle takaisin, ovat saaneet huomata, että miehen puhelimeen ei saa yhteyttä. Myöskään hänen nimeään ei
saa selville, sillä hänellä on prepaid-liittymä. Mikäli parturi-kampaaja, jolle mies soittaa, on jo kuullut hänestä,
ja kertoo miehelle vaikka, että peruuttamatta jätetystä ajasta veloitetaan, lopettaa mies puhelun kuin seinään.
Mies on tunnetaan parturi-kampaaja piireissä niin innokkaana permanentti-fanina, että hänen tiedetään
varanneen esimerkiksi kolmeen eri paikkaan samalle aamupäivälle ajan. Varmaa on se, että mikäli tämä mies
kävisi permanenttikäsittelyssä yhtä usein, kun hän sellaiseen varaa ajan, ei hänellä kohta olisi edes ohuista
hiuksistaan mitään jäljellä.

Poliisi varoittaa: Älä haksahda tähän kännykkähuijaukseen
31.7.2012
www.iltalehti.fi
Pirkanmaan poliisi tutkii parhaillaan petossarjaa, jossa matkapuhelimia on pyydetty lainaan esimerkiksi kyydin
soittamista varten.
Saatuaan puhelimen haltuunsa rikollinen on soittanut puheluita 0600-alkuiseen puhelinmaksupalveluun. Näin
hän on saanut ostettua itselleen tuotteita esimerkiksi huoltoasemalta niin, että ne on kuitenkin myöhemmin
laskutettu puhelimen omistajalta puhelinlaskulla.
Ylimääräiset laskut ovat nousseet satoihin euroihin.
Pirkanmaan poliisilla on tällä hetkellä pidätettynä tapauksesta epäiltynä yksi henkilö, mutta tutkinnassa on
selvinnyt, että tekijöitä on ollut useampia.
Poliisi kehottaa ihmisiä harkitsemaan tarkoin, kenelle puhelinta kannattaa lainata. Puhelinliittymään voi asettaa
myös soitonestoja eri numeroryhmille.

Soitti hätäkeskukseen lähes 600 kertaa – ehdollista vankeutta
20.7.2012
www.mtv3.fi
Mies on tuomittu ehdolliseen vankeuteen turhista hätäpuheluista, kertoo Turun Sanomat.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus langetti eilen miehelle neljän kuukauden ehdollisen vankeustuomion
tietoliikenteen häirinnästä.
Mies oli soittanut Varsinais-Suomen hätäkeskuksen hätänumeroon lähes 600 turhaa puhelua.
Mies soitteli hätäkeskukseen pääosin ilta- ja yöaikaan humalassa. Syyttäjän mukaan mies kertoi hakeneensa
juttuseuraa.
Ennen ehdollista vankeustuomiota mies on saanut häirikkösoitoistaan sakkoja.

Seilaatko Itämerellä? Varo islantilaista kännykkärysää
2.7.2012
www.taloussanomat.fi
Kansanedustaja Osmo Soininvaara kertoo blogissaan kuulleensa tapauksesta, jossa teleoperaattori Elisan

asiakas oli joutunut maksamaan 80 euron laskun laivalla puhutusta lyhyehköstä puhelusta.
Soininvaara kertoo epäilleensä aluksi väitettä, mutta heränneensä sitten itsekin. Kansanedustajan mukaan
hänen puhelimensa oli automaattisesti valinnut islantilaisen yhteyden ja omatoimisesti ilmoittanut siirtyneensä
Islannin aikaan.
Itämerellä tosiaan toimii islantilainen puhelinoperaattori, joka veloittaa kovaa hintaa puheluistaan. Kyseessä on
laivayhtiöille palveluita tarjoava On Waves.
Soininvaaran mielestä suomalaisten puhelinoperaattoreiden tulisi sulkea pahaa-aavistamattomia
laivamatkustajia "ryöväävän" yhtiön palvelut asiakkailtaan.

Laivoissa
tukiasemia
Elisan liiketoimintajohtaja Matias Castrén vahvistaa Soininvaaran epäilyn kelluvasta tukiasemasta.
– Islantilainen On Waves on merialueella toimiva operaattori. Laivoissa on tukiasemia, jotka liittyvät
puhelinverkkoon satelliittiyhteydellä, Castrén kertoo.
On Wavesin tukiasemia on Euroopassa kymmenien laivayhtiöiden yhteensä yli 500 laivassa. Tällaisia
laivayhtiöitä ovat Itämerellä muun muassa Suomesta Saksaan kulkeva Finnlines sekä Scandlines. Yhteyden
pitäisi kuitenkin toimia vain kyseisillä aluksilla.
– Käytännössä On Wavesin yhteyden pitäisi toimia vain laivoilla, joissa on tukiasema. Se on yhtiön
toimintamalli, Castrén jatkaa.
Castrénin mukaan asiakkaiden valituksia suurista puhelinlaskuista on kuitenkin tullut vain vähän.

Ryöstöhinnat?
Soininvaaran mielestä matkustajan tulisi Euroopan unionin (EU) sisävesillä kulkiessaan voida luottaa
operaattoreiden noudattavan puheluissa unionin enimmäismaksuja.
Castrén kuitenkin kertoo, ettei EU:n lainsäädännöllä ja enimmäishinnoilla ole asiassa mitään merkitystä.

Yhtiöiden tilejä tyhjennetty puhelinliittymiä kaappaamalla
1.7.2012
www.hs.fi
Suomessa on viimeisen puolen vuoden aikana pyörinyt erikoinen petossarja, jossa rikolliset ovat tyhjentäneet
yritysten tilejä.
Petoksia ja niiden yrityksiä on tapahtunut Etelä- ja Keski-Suomessa jo yli neljäkymmentä.
"Onnistuneita tekoja on alle kymmenen", kertoo rikoskomissario Heikki Miilunpohja Keski-Suomen poliisista.
Saaliit ovat vaihdelleet Miilunpohjan mukaan 4 000 eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin.
Rötössarja alkoi viime vuoden lopulla ja tahti kiihtyi loppukeväästä.
Petokset ovat onnistuneet kekseliään mekanismin avulla.
Ensimmäiseksi rikolliset valitsevat kohteekseen yrityksen, josta he hankkivat tarvittavia tietoja.
Seuraavaksi he laativat tekaistun hallituksen kokouksen pöytäkirjan, jossa päätetään siirtää tilinkäyttöoikeus
henkilölle X.
Lisäksi rosvot soittavat teleoperaattorille ja ilmoittavat, että hallituksen puheenjohtajan sim-kortti on rikki tai
kadonnut ja liittymä pitää sulkea.

Samalla he pyytävät, että puhelut käännetään numeroon, joka on oikeasti rikollisten hallussa.
Tämän jälkeen henkilö X menee pankkiin. Hän esiintyy pankissa omalla nimellään.
Hän esittää virkailijalle yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjan, jossa tilinkäyttöoikeus on siirretty hänelle.
Virkailija tarkistaa valtakirjan aitouden soittamalla hallituksen puheenjohtajan numeroon. Oikeasti puhelu
ohjautuu rosvolle, joka tietysti vahvistaa aitouden.
Sitten henkilö X nostaa tililtä rahaa.
Henkilö X:llä on suuri kiinnijäämisriski, koska hän esiintyy omalla nimellään.
Poliisin mukaan epäiltyjä on useita kymmeniä. Osa heistä on saatu kiinni rysän päältä pankkikonttoreista. Osa
on edelleen etsintäkuulutettuna, mutta poliisi tietää heidän henkilöytensä.
Miilunpohja arvelee, että ainakin osa rahan nostajista on suostunut keikkaan huumevelkojen tai
päihdeongelmien vuoksi.
Poliisi ei Miilunpohjan mukaan vielä tiedä, onko petoskeikkojen taustalla joku yksittäinen henkilö tai kopla.

Huijausviestejä tulee jo kännyköihinkin
18.6.2012
www.mtv3.fi
Suomalaisten kännyköihin on alkanut tulla ulkomaisista numeroista huijaustekstiviestejä, jotka ilmoittavat
suuren summan voitosta englanniksi. Ilmiö on tuttu sähköpostista.
Keskusrikospoliisin ylitarkastaja Sari Kajantie arvioi, että internetissä voi nykyisin lähettää tekstiviestejä
käytännössä ilmaiseksi. Tämän vuoksi tekstarihuijauksista on tullut rikollisille taloudellisesti houkuttelevia.
— Yleensä huijausviesteillä kalastellaan nimeä, ikää, pankkitunnuksia tai sähköpostiosoitteita, hän sanoo.
Kajantien mukaan matkapuhelinten spämmiviestien riskeiltä voi suojautua varsin yksinkertaisesti.
— Paras suojautuminen on se, että et tee mitään. Tällaisiin tekstiviesteihin ei pidä eikä saa vastata.
F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen mukaan raha houkuttelee rikollisia yhä enemmän puhelinpuolelle.
— On työlästä viedä tietokoneelta luottokorttinumero, ostaa sillä tavaraa, myydä se ja saada rahat itselle. Jos he
(rikolliset) puolestaan saavat sinun kännykkäsi soittamaan heidän omaan maksunumeroonsa, ei tarvita muuta.
Se on helppo tapa tehdä rahaa.

Mitä ihmettä − suomalaismies vaihtoi nimensä David Hasselhoffiksi!
26.4.2012
www.studio55.fi
Sotkamolainen yrittäjä toteutti miesten bileillan aikana saadun älynväläyksen, jonka myötä hän vaihtoi
puhelinliittymänsä David Hasselhoffin nimiin. Ei aikaakaan, kun luuri alkoi piristä yötä myöten.
Hullunkurinen idea syntyi kuusi vuotta sitten muutaman neuvoa-antavan siivittämänä. Sotkamolaismies ja
hänen ystävänsä olivat lopen kyllästyneitä jatkuviin työpuheluihin. Kaksikko sai päähänsä vaihtaa nimensä,
jotta pärinä vaimentuisi edes hetkeksi.
Villestä* tuli nuoruuden tv-idolin Ritari Ässän mukaisesti David Hasselhoff, kaverista Mihail Gorbatšov.
− Se oli hyvin simppeli homma. Kun avaa liittymän omalla nimellä, käyttäjäksi voi laittaa kenet tahansa. Sitten
numerotiedusteluun laittaa vaan käyttäjän tiedot näkyviin, Ville kertoo.

Häirikkösoittajat riemastuivat
Ville työskenteli tuolloin yrittäjänä. Työasioita varten hän säilytti virallisen numeron. David Hasselhoffin kuuma
linja oli tarkoitettu vain kavereille.
Mies ei osannut aavistaa, mihin mittasuhteisiin hupaisa vitsi paisuisi. Ei mennyt kauaa, kun numerotiedustelun
käyttäjät keksivät, että yhden numeron omistajaksi on merkitty kuuluisa amerikkalaisnäyttelijä.
− Se oli varmaan heille suurta hauskuutta soittaa, että minkä niminen henkilö sieltä löytyy, Ville pohtii
jälkeenpäin.
David Hasselhoffin puhelin alkoi piristä jatkuvalla syötöllä. Pian vastaaminen kävi jo työstä. Humalaisten
soittajien vuoksi Ville alkoi säätää puhelimensa yöksi äänettömälle.
− Oli siellä ihan hauskojakin tyyppejä. Saatettiin sanoa, että auto on huollettu, voit tulla hakemaan. Yleisin
kommentti oli, että onko Pamelaa näkynyt tai oletko kuvauksissa nyt, Ville naureskelee.
Jokunen soittaja oli herra Hasselhoffin mielestä niin hauska, että hän sopi heidän kanssaan livetreffit. Osan
kanssa pidetään yhä yhteyttä.

Vitsien aika on ohi
Muutama vuosi sitten Villen toimenkuva työelämässä vaihtui. Uusi asema vaati tiettyä statusta. David Hasselhoff
ei enää sopinut kuvioon.
− Nykyisessä työssäni ei ole enää varaa vitsailla. Esimieheltäkin tuli pyyntö, että sulje liittymä.
Myös Villen ystävälle alias Mihail Gorbatšoville kävi tahollaan samoin. Miehet kuoppasivat älynväläyksensä ja
vaihtoivat takaisin asialinjalle.
− David on siirtynyt eläkkeelle ja laittanut salaisen numeron, Ville kuittaa viiden vuoden vitsin nauraen.
*)Haastateltavan nimi on muutettu

Puhelinmyynti alaikäiselle on laitonta
20.4.2012
www.yle.fi
Hämeen maistraatin johtava kuluttajaoikeusneuvoja Anneli Tyrväinen tuomitsee jyrkästi alaikäisiin
kohdistuvan markkinoinnin. Silti tapauksia tulee esiin silloin tällöin.
Riikosten kotona ihmeteltiin, kun postilaatikosta tipahti Aku Ankka – lehti perheen 13-vuotiaan tyttären nimellä
varustettuna. Äidille selvisi pian, että puhelinmyyjä oli kaupannut tytölle lehden väkisin, vaikka tytär oli
ilmoittanut puhelimessa olevansa alaikäinen. Perässä oli tullut vielä puhelinmyyntiyrityksestä tyttärelle
tekstiviesti, jossa luki "kiitos tilauksestanne".
Kuluttajaoikeusneuvoja Anneli Tyrväinen on huomannut puhelinmyyjien muuttuneen lähes kuuroiksi. Myyjät
eivät kuuntele, tai eivät usko asiakkaan sanomisia, vaan runnovat omat sanomisensa huomioimatta vastapuolta.
- Pelkkä ”ei kiitos” pitäisi riittää puhelinmyyjille, mutta yleensä sitten vasta alkaa se turbomarkkinointi.
Tässäkin tapauksessa puhelinmyyjä on saattanut kuvitella tytön vain keksineen tarinan, että on mukamas
alaikäinen, Anneli Tyrväinen pohtii.
- Vanhempien tulisi ehdottomasti antaa palautetta tällaisissa tapauksissa lehtiyhtiölle ja myyjän esimiehelle, hän
lisää.

Lakia rikotaan
Puhelinmyynnin kohdistaminen alaikäisiin ei ole hyvien tapojen mukaista, mutta ei myöskään laillista.

- Alaikäisiin kohdistuvaan markkinointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Jos puhelinmyyjälle vieläpä
kerrotaan, että on alaikäinen, markkinointi pitäisi lopettaa siihen paikkaan, koska silloin rikotaan lakia,
Tyrväinen toteaa.
Johtava kuluttajaneuvoja penää pelisääntöjä puhelinmyyntiin. Alaikäisille kohdistuva markkinointi on
Tyrväisen mukaan vielä melko harvinaista, mutta yksittäisiä tapauksia kantautuu korviin yhä sakeammin.
- Myyjien pitää kunnioittaa vanhempien ja huoltajien kasvatusperiaatteita. He istuvat rahakassan päällä, eikä
niihin rahoihin voi päästä käsiksi alaikäisen kautta, hän kuittaa.

Insinööri soitti 1000 häirikköpuhelua kolmessa viikossa
2.3.2012
www.iltasanomat.fi
Kotkalaisinsinööri oli aloittanut kaupungin johtaviin kunnallispoliitikkoihin lukeutuvan miehen kiusaamisen
ilmeisen poliittisista syistä.
Kunnallispamppu joutui vastaanottamaan häiriöpuheluita ympäri vuorokauden.
Insinööri lähetti poliitikolle myös tekstiviestejä, jossa uhattiin pahoinpitelyllä. Insinööri kuvaili
häiriökampanjaansa "kivaksi leikiksi", josta uhri ei pääse irti.
Kunnallispoliitikko joutuu siviilityönsä vuoksi pitämään työpuhelintaan auki 24 tuntia vuorokaudessa. Myös
hänen vaimonsa sai osansa insinöörin häiriösoitoista ja tekstiviesteistä.
Kouvolan hovioikeus ei ole muuttanut Kymenlaakson käräjäoikeuden ratkaisua, jolla insinööri tuomittiin ensi
syksyyn saakka ulottuvaan lähestymiskieltoon. Hän ei saa ottaa yhteyttä kunnallispomoon.

Posti lähetti 19 000 turhaa tekstiviestiä
14.2.2012
www.digitoday.fi
Itella pyytää anteeksi aiheettomia tekstiviesti-ilmoituksia. Itella lähetti viime yönä noin 19 000 tekstiviestiä
pakettien saapumisesta. Ilmoitukset lähtivät sellaisista paketeista, jotka olivat jo saapuneet asiakkaille.
Asiakkaat olivat noutaneet pakettinsa viime syksyn aikana.
Itellan mukaan vahinko johtui järjestelmätestauksista, jotka liittyvät postin saapumiseen. Kyseessä on
inhimillinen erehdys.
Postin mukaan väärät ilmoitukset lähtivät, kun ilmoitusjärjestelmää testattiin yön aikana. Pikkutunteina sattui
inhimillinen erehdys. Itella aikoo tulevaisuudessa tarkastella järjestelmätestauksia entistä tarkemmin.
Itella on lähettänyt asiakkaille tekstiviestin, jossa kerrotaan saapumisilmoituksen olleen aiheeton.

Naisääni numerosta 1000110001 kummastuttaa kännykkäkansaa: "Ei todellinen"
8.2.2012
www.iltasanomat.fi
Lukija kertoo, että hänelle on soittanut useita kertoja nainen numerosta +1000110001.
Netistä löytyy myös muiden kokemuksia samasta numerosta tulevista kummallisista puheluista.
Hieman heikosti englantia puhuva nainen on kysynyt toista henkilöä puhelimeen.
Nainen ei kuitenkaan jätä viestiä eikä hänen numeroonsa voi soittaa.
Jos numerosta tulevaan puheluun ei vastaa, puhelin soi heti uudelleen.
Lukijan mukaan puheluita on tullut pahimmillaan jopa viisi kertaa peräkkäin.

Viestintäverkkoasiantuntija Pekka Sillanmäki viestintävirastosta rauhoittelee, ettei puhelun vastaanottaja joudu
maksamaan soitoista.
Sillanmäen mukaan puheluista joutuu maksamaan vain siinä tapauksessa, että matkapuhelimeen vastaa
ulkomailla ollessaan.
- Soittojen tarkoitusta on vaikea arvioida, Sillanmäki sanoo.
- Numerosta voi päätellä, että se ei ole mikään todellinen numero, johon voi soittaa takaisin, joten
takaisinsoittamiseen houkuttelukaan ei ole mahdollinen soittojen syy.
Sillanmäki huomauttaa, että nykyisin on olemassa myös palveluita, joissa soittajan numeron voi väärentää
haluamakseen.

Verisestä miehestä valehdelleen makuuhuoneessa sisustus, joka herätti poliisin mielenkiinnon
4.1.2012
www.aamulehti.fi
Hämeenlinnassa keski-ikäinen mies poti yksinäisyyttä ja helpotti sitä soittamalla ajankulukseen hätäkeskukseen.
Mies kertoi, että hänen asunnossaan on verinen mies. Poliisi saapui paikalle, mutta asunnossa ei ollut kuin
vahvasti juopunut soittaja.
Poliisi kiinnitti huomiota makuuhuoneen kalustukseen: siellä oli kaksi uudehkoa polkupyörää.
Mies kertoili ostotarinan pyörille, mutta silti hänet viettiin poliisilaitokselle selvittelemään päätään.
Pää selvisi ja samalla selvisi pyörien mysteeri. Mies kertoi anastaneensa pyörät Hämeenlinnan rautatieasemalta
kahdella eri reissulla, kun ei jaksanut kävellä kotiinsa. Samassa kuulustelussa hän myönsi hupitarinansa
verisestä miehestä.

Kuluttajavirasto varoittaa: Härski tekstiviestihuijaus!
18.11.2011
www.iltalehti.fi
Kuluttajavirasto on saanut jo sata ilmoitusta kahdesta törkeästi toimivasta pikavippifirmasta.
Ilmoitukset koskevat Hetivippi- ja eCredit-nimillä toimivia yrityksiä. Iltalehti uutisoi torstaina yrityksiin
kohdistuvasta rikostutkinnasta.
Kuluttajaviraston lakimies Gunveig Planting kertoo, että yrityksistä on tullut heille jo sata ilmoitusta. Aihe on
kaikissa sama: ihmiset epäilevät pikavippiyritysten rahastaneen heitä viiden euron tekstiviesteillä.
- Yritykset ovat ilmoitusten perusteella hakeneet itselleen taloudellista hyötyä sillä, että saavat ihmiset
käyttämään maksullista tekstiviestiä ilman, että he edes tietävät siitä, Planting sanoo.
Erityisen härskiksi tapauksen tekee se, että osa ihmisistä ei ole ollut missään tekemisissä pikavippiyritysten
kanssa.
- Osalla on ollut lainasuhde yritykseen, osa on yrittänyt hakea lainaa ja osalla ei ole ollut minkäänlaista suhdetta
yritykseen.
Toiminta jatkuu
Samaiset yritykset saivat lokakuussa kielteisen rekisteröintipäätöksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, mikä
tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät ne voi myöntää pikavippejä.
- Tämä on kuluttajien kannalta hankala tilanne, sillä kyseessä olevat yritykset eivät saisi toimia lainkaan
markkinoilla, Planting sanoo.
Onko yrityksistä tullut valituksia kielteisen päätöksen jälkeen?

- Kyllä. Niistä on tullut senkin jälkeen valituksia.
Kaupparekisterin mukaan Hetivipin ja eCreditin taustalla oleva 22-vuotias virolaismies perusti vuoden alussa
kaksi uutta yritystä. Molempien yritysten omat kotisivut ohjaavat kävijän suoraan Hetivippi-sivustolle.
Mies yritti rekisteröidä uudet yritykset, mutta veti hakemuksensa pois ennen asian käsittelyä.
Miehen marraskuussa 2008 perustama eCredit toimi huhtikuuhun 2010 saakka Europankki-nimellä.
Kaupparekisterin mukaan yrityksen liikevaihto oli vuonna 2009 yli 170 000 euroa.
Poliisiasia
Ilmoitusten perusteella alkuvuodesta perustettujen yritysten ei ole missään vaiheessa ollut tarkoituskaan
myöntää pikavippejä.
- Ainakin kahdesta yrityksestä ei ole saanut rahaa ollenkaan, Planting sanoo.
Osa ihmisistä on maksanut jopa 25 euroa turhista palveluviesteistä.
Voisiko yksi palveluviesti maksaa esimerkiksi 100 euroa?
- Ei tätä ole ohjeistettu mitenkään. Hinnoitteluhan on vapaa meillä Suomessa. Mutta kyllä viestin hinta pitää
kertoa, Planting muistuttaa.
Hetivippi-sivusto kertoo veloittavansa lainahakemuksen yhteydessä kahdesta tekstiviestistä kolme tai viisi euroa
per viesti.
Planting ohjeistaa rahastuksen uhreiksi joutuneita ottamaan yhteyttä poliisiin.

Nettihuijari saattaa jopa soittaa suoraan sinulle
13.11.2011
www.mtv3.fi
Nettihuijauksien toteuttamisessa käytetään mitä erilaisimpia keinoja. Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo
teknologiasivuillaan mielenkiintoisesta tapauksesta, joka sattui yhtiön teknologiatoimittaja Rory CellanJonesille.
Cellan-Jonesin puhelimeen soitti henkilö, joka sanoi että Roryn Windows-koneessa on havaittu ongelma.
Puhelinlinja oli rätisevä ja puhelu tehtiin Britannian ulkopuolelta.
Cellan-Jones kertoo jutussaan saaneensa aiemminkin vastaavanlaisia puheluita. Hän aavisti soittajan aikeet ja
päätti nauhoittaa keskustelun salaa.
Soittaja pyysi häntä siirtymään tietokoneensa luo ja syöttämään koneelle tietoja ohjeiden mukaan. Tämän
jälkeen soittaja kysyi, näkyykö tietokoneen ruudulla tietty kirjaimien ja numeroiden sarja.
- Oho, kyllä vain, minä sanoin. Soittajan mukaan tämä todisti, että tietokoneeni olisi muka lähettänyt
virheviestejä, jotka soittajan yhtiö oli vastaanottanut. Soittajan mukaan hän oli soittanut juuri tämän takia,
Cellan-Jones kertoo.
Tämän jälkeen Cellan-Jones halusi selvittää, mitä soittaja ehdotti tekemään "pahasti saastuneelle"
tietokoneelleen.
- Ensin meidän täytyy tarkastaa ongelmat ja mitä niiden korjaamiseksi täytyy tehdä, totesi soittaja.
Pelkkä tarkistus olisi soittajan mukaan maksanut minimisumman, mutta mikäli koneelle haluttaisiin täydellinen
suoja pitkäksi aikaa, niin se olisi maksanut 159 puntaa.
Tässä vaiheessa Cellan-Jones päätti paljastaa, että hän oli puolestaan huijannut soittajaa. Cellan-Jonesilla ei
edes ole Windows-konetta kotonaan, vaan Mac. Hän ei edes ollut kirjoittanut mitään soittajan ohjeiden mukaan.
Soittaja oli alkuun hämmästynyt ja alkoi tämän jälkeen syyttää Cellan-Jonesia aikansa tuhlaamisesta. Kun

Cellan-Jones pyysi soittajalta tämän numeroa, päätti soittaja katkaista puhelun.
BBC:n sivuilla kerrotaan, että kyseessä on tunnettu huijausmenetelmä. Siinä uhrille pyritään myymään
ohjelmistoja, joita tämä ei tarvitse. Joissakin tapauksissa uhrin konetta pyritään saamaan haltuun
haittatarkoituksia varten.
Tietoturva-asiantuntijat ovat varoitelleet paljon, että oman tietokoneen toimintaa koskevat "varoituspuhelut"
kannattaa lopettaa lyhyeen. Jotkut uhrit ovat kuitenkin saaneet useita soittoja ja aina löytyy riittävästi
huolestuvia ihmisiä, jotka tarttuvat huijaukseen. Huijarisoittajat saattavat puolestaan olla hyvinkin vakuuttavan
oloisia.
Rory-Cellanin kollega päätti myöhemmin kirjoittaa syöttää huijarisoittajan antamat tiedot PC-koneelle. Hän sai
tulokseksi saman "virheistä ilmoittavan" kirjain- ja numerosarjan. Kyseessä oli siis pelkkä temppu, joka näyttää
saman numerosarjan kaikissa koneissa.

Kännyköitä väärillä henkilötiedoilla - nuorisojoukko vietti makeaa elämää, tekivät laskua 15
000 eurolla
1.11.2011
www.iltasanomat.fi
Tiistaina 17-18-vuotiaat nuoret, joita oli viisi, olivat syytettyinä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa petoksista,
kätkemisrikoksista ja väärennyksistä. Juttusarjan päätekijä on 17-vuotias poika, jolla on jo pitkä rikosrekisteri.
Nuori oli saanut hieman itseään vanhemman miehen ajokortin haltuunsa. Hän pystyi muutaman tunnin sisällä
höynäyttämään neljää eri kännykkäliikettä, joista hankki neljä kännykkää, osa oli älypuhelimia.
Rahaa keväällä toteutetuissa hankinnoissa ei käytetty.
Seuraavan päivänä nuori hankki vielä yhden puhelimen, jolloin jokainen joukkoon kuuluva oli saanut oman
kännykän. Oikeudessa yksi nuorista kertoi, että kukin sai sellaisen puhelimen, jollaista oli toivonutkin.
Nuoret tilailivat puhelimilla kotiovelle pitsoja ja viettivät aikaansa elokuvissa maksettuaan kännyköillä liput.
Tilauksissa ei rahaa tarvinnut käyttää, koska hankinnat menivät puhelinlaskuun.
Viimeisellä keikalla samaa varastettua ajokorttia käytti toinen nuori ostaessaan noin 500 euron kotiteatterin.
Vaikkeivät kasvonpiirteet ajokortin kuvaan täsmänneetkään, ei nuoren tietoja taaskaan epäilty. Hän vain
vilautti ajokorttia, josta liikkeen myyjä poimi henkilötiedot ja teki osamaksusopimuksen.
Makeaa elämää vietettiin siihen saakka, kunnes ajokortin oikealle omistajalle alkoi tippua tuhansien eurojen
puhelinlaskuja. Suurin yksittäinen lasku oli lähes 3 600 euroa. Hän sai katkaistua liittymät ja laskujen tulo
loppui.
Päätekijälle syyttäjä vaatii puolen vuoden ehdotonta vankeustuomiota. Toiselle ajokortin käyttäjälle syyttäjä
vaatii ehdotonta 45 päivän tuomiota ja muille sakkoja. Päijät-Hämeen käräjäoikeus käsitteli jutun tiistaina,
tuomion se antaa ensi viikolla.

Savolainen pikkupoika pommitti yli 100 turhaa puhelua 112:een
24.10.2011
www.iltasanomat.fi
Poliisin mukaan puhelut on soitettu niin sanotusta prepaid-liittymästä 7. syyskuuta ja 18. lokakuuta välisenä
aikana.
Hätäkeskuslaitos jätti asiasta poliisille tutkintapyynnön viikko sitten. Poliisin tutkinnassa puhelinliittymän
käyttäjäksi paljastui vuonna 2003 syntynyt poika. Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä tietoliikenteen
häirintä.
Poliisi muistuttaa, että asiattomista puheluista on hätäkeskuksen toiminnalle merkittävää haittaa ja ne
hidastavat kiireellisten hätäpuheluiden käsittelyä. Koska puhelut käsitellään saapumisjärjestyksessä,
ruuhkatilanteessa todellisten hätäilmoitusten soittajat saattavat joutua jonottamaan ja avunsaanti heille voi
viivästyä.

Poliisi: Älä usko tätä naisääntä puhelimessa
6.10.2011
www.iltasanomat.fi
Kanta-Hämeen poliisi varoittaa uudesta puhelinhuijauksesta.
Hämeenlinnalaiselle miehelle tuli tiistaina oudohko puhelu. Siinä naisääni ilmoitti, että teillä on
nettipankkisuojaukset tekemättä.
Mies kysäisi naiselta mistä hän soittaa, jolloin nainen kertoi olevansa rekisterikeskuksesta, joka tekee
nettipankkisuojauksia. Mies lopetti puhelun lyhyeen.
Poliisi muistuttaa, ettei mitään tunnuksia ja pankkitunnuksia pidä kertoa puhelimessa. Näitä yrittäjiä tuntuu
riittävän.

”Tappava” puhelinnumero synnytti paniikin Nigeriassa
16.9.2011
www.uusisuomi.fi
Nigerian viranomaiset ovat vakuuttaneet maan kansalaisille, että tiettyyn puhelinnumeroon vastaaminen ei voi
tappaa. Asiasta kertoo BBC.
Nigeriassa levinnyt tekstiviestihuhu on väittänyt, että useita ihmisiä on kuollut vastattuaan numerosta 09141
tulleeseen puheluun.
Nigerian viestintäkomissio on kuitenkin tiedottanut, että huhut ovat pahantahtoisten ihmisten mielikuvituksen
tuotetta.
–Tällainen ei ole teknisesti mahdollista, sanoi komission edustaja.
BBC kertoo, että sen toimittaja ei saanut yhteyttä yritettyään soittaa numeroon.
BBC:n mukaan huhujen aiheuttamaa paniikkia selittää nigerialaisten huono koulutus ja taikausko.

Vanhukselta vietiin ovelalla juonella lompakko ja tunnusluku
9.9.2011
www.iltalehti.fi
Lammilla Kanta-Hämeessä kaksi miestä pääsi neljän aikaan iltapäivällä 90-vuotiaan naisen asuntoon
väittämällä, että heidän autonsa oli hajonnut ja hinauspalveluun täytyisi soittaa. Yksi miehistä jäi jututtamaan
naista sillä aikaa, kun toinen meni toiseen huoneeseen soittamaan.
Miesten lähdettyä naisen puhelin soi. Puhelimessa mies kertoi olevansa rikospoliisista ja kyseli oudoista
kävijöistä. Hän halusi tietää, onko asunnosta kadonnut mitään. Nainen huomasi lompakon pankkikortteineen
lähteneen kaksikon matkaan. Poliisiksi esittäytynyt mies tiedusteli pankkikortin tunnuslukua, jonka nainen
kertoi.
Soittaja ei ollut poliisista, vaan kyseessä oli varkaiden juoni, jolla 90-vuotiaalta naiselta vietiin sekä lompakko
että pankkikortin tunnusluku.
Poliisilla ei ole vielä tietoa, ehtivätkö tekijät nostaa rahaa naisen tililtä. Tämä oli kuitenkin onneksi soittanut
tyttärelleen, joka kuoletti kortit.
Nainen ei heikon näkönsä vuoksi kyennyt kuvailemaan tekijöitä tarkkaan. Poliisi kaipaa vihjeitä Lammin
Tirmulantiellä liikkuneesta kaksikosta numeroon 071 8737 704 tai sähköpostilla osoitteeseen
rikostorjunta.kanta-hame@poliisi.fi.
Kanta-Hämeen poliisista myös muistutetaan, ettei oikea poliisi koskaan kysy maksukorttien tunnuslukua, eikä
sitä tule missään tapauksessa kertoa ulkopuolisille. Tunnuslukuja ei myöskään kannata säilyttää pankkikortin
yhteydessä tai sen lähellä.

Näin huijataan teeskentelemällä kännypuhelua
16.8.2011
www.tietokone.fi
Syy on se, että puhelimen käyttäjä haluaa välttää sosiaalista kontaktia jonkun henkilön kanssa. Kun ei-toivottu
henkilö tulee kohdalle, monet ottavat puhelimen esille ja ovat vastaavinaan puheluun. Näin heidän ei tarvitse
jäädä juttelemaan henkilön kanssa. Puhelinta katselemalla voi taas teeskennellä, ettei ole edes huomannut
henkilöä.
Pew Research Center -laitoksen tekemän tutkimuksen (pdf) mukaan tällainen käytös on yllättävän yleistä. 30
prosenttia 18–29-vuotiaista puhelimen omistajista myönsi toimineensa näin. Kaikkien kännykänkäyttäjien
keskuudessa lukema oli 13 prosenttia.
Tutkimuksessa kerrottiin muistakin muutoksista, joita matkapuhelimet ovat tuoneet arkielämän tilanteisiin.
Puolet aikuisista käyttää kännykkää tilanteissa, joissa täytyy hakea nopeasti tietoa. Tästä on tullut niin yleistä
että kännykän puuttuminen voi aiheuttaa hankaluuksia. Joka neljäs kertoi joutuneensa kuukauden sisällä
tilanteeseen, jossa he eivät voineet tehdä jotain haluamaansa asiaa, koska kännykkä ei ollut käsillä.

Poliisi varoittaa: Aikavarkaita liikkeellä
2.8.2011
www.digitoday.fi
Puheaikavarkauksissa vorot vohkivat ensin uhrilta tämän puhelimen. Sitten he lataavat kännykästä omaan
puhelimeensa puheaikaa. Kännykän vorot palauttavat takaisin alkuperäiselle omistajalle.
Viimeksi Helsingin poliisin tietoon tuli tapaus, joka sattui lauantai-iltana Tapanilassa. Kaksi tuntematonta
poikaa uhkasi 13-vuotiasta poikaa ja vaativat tältä puhelimelta. He latasivat pojan puhelimesta omaan
liittymäänsä 120 euron arvosta puheaikaa. Sen jälkeen he palauttivat puhelimen pojalle.
Poliisin tietoon on tullut myös tapauksia, joissa tekijä on pyytänyt toiselta matkapuhelinta hetkeksi lainaksi.
Sitten hän on soittanut latauspalveluun ja ladannut kännykästä puheaikaa omaan liittymäänsä.
Poliisi pitää Tapanilan tapausta laittomana uhkauksena ja maksuvälinepetoksena.

Hätäkeskusten pilapuhelut kuriin yleisneuvontanumerolla
25.7.2011
www.iltalehti.fi
Hätäkeskuslaitos on saanut turhista puheluista tarpeekseen. Viime vuonna linjoja tukki lähes 870 000 puhelua,
joiden soittaja on joko ajattelematon tai ilkeä.
"Oon täällä Lohjalla, anna hei lähimmän pitsataksin numero" tai: "Senkin lortto, mikset laittanut ambulanssia,
mulla on sormessa haava ja vuodan kuiviin!" Turhat, kiireettömät puhelut lisääntyvät loma-aikoihin esimerkiksi näin heinäkuussa.
- Kuningas alkoholia käytetään kesäisin perisuomalaiseen tapaan runsaasti, jolloin harkinta ei pelaa.
Hätänumeroon saatetaan soittaa vahvassa itsetunnon puuskassa asiassa kuin asiassa, kertoo
Hätäkeskuslaitoksen hallintojohtaja Iiro Clouberg.
Vuodenvaihteesta lähtien hätäkeskuspäivystäjällä on ollut lakiin kirjattu lupa sulkea väliaikaisesti linjoiltaan
törkeimmät häiriköt. Voimakeinoa ei ole kuitenkaan ole tiettävästi vielä käytetty, vaikka pahimmat ilkimykset
saattavat soittaa satoja kertoja yössä.
- Kynnys estää puhelut on korkea. Jos joku soittaa kaksi tai kolme haukkumispuhelua, neljännellä kerralla
hänellä voi olla oikeasti hätä, Clouberg selittää.
Ilkivaltaisesti soitettuja häiriköinti- tai haistattelupuheluita saapui hätäkeskuksiin viime vuonna yli 160 000.
Usein soittajalla on elämä jollain tapaa pois raiteiltaan, Clouberg kuvaa. Eräskin soitti hätänumeroon 10 000
kertaa puolen vuoden aikana.

Yleisneuvonta, kuinka voin auttaa?
Suurempi ongelma ovat kuitenkin tahattomasti soitetut turhat puhelut. Niitä saapui viime vuonna yli 700 000.
- Siinä on taskupuheluita, pikkulasten vahinkosoittoja ja yhdistämispyyntöjä, kun puhelimen saldoraja on
ylittynyt. Silloin on kyse ajattelemattomuudesta, ei ilkivallasta, Cloudberg sanoo.
Pitsantilauspuheluiden määrää on yritetty karsia sinnikkäällä tiedottamisella. Kehotukset ja kiellot eivät vielä
ole näkyneet niiden määrässä, Clouberg myöntää.
Ratkaisu saattaa kuitenkin häämöttää jo lähitulevaisuudessa: se on kansalaisen yleisneuvontapalvelu.
Valtiovarainministeriön työryhmä on ehdottanut, että numero perustettaisiin ensi vuoden loppuun mennessä.
Numerosta saisi kysyä ainakin viranomaisten ja kuntien toiminnasta. Siihen voisi pirauttaa myös muissa mieltä
askarruttavissa asioissa. Samalla soitolla selviäisi renkaiden oikea urasyvyys tai pikapassin voimassaoloaika.
Maksuton numero houkuttaa
Työryhmän selvitysten mukaan yleisestä neuvontanumerosta on hyviä kokemuksia muun muassa Ruotsista ja
Yhdysvalloista. Työryhmän jäsen Juhani Porthan sisäministeriöstä odottaa palvelulta suuria.
- Tarkoitus olisi, että numerosta tulisi yhtä tuttu kuin 112:sta, jotta ihmiset soittaisivat suoraan siihen,
ylitarkastaja Porthan sanoo.
Hätäkeskukselta vapautuvia tiloja voisi ottaa käyttöön ja niiden entisiä päivystäjiä kouluttaa uuteen tehtävään.
Numero olisi joko halpa tai maksuton, sillä moni soittaa hätänumeroon juuri sen ilmaisuuden takia.
Turhien puheluiden käsittelyyn kuluu hätäkeskuksissa 20-30 täyspäiväisen päivystäjän vuoden työpanos.
Hätäkeskuslaitoksen Clouberg ei silti keskittyisi liikaa lukuihin ja numeroihin. Kyse on ennemmin
ihmishengistä.
- Ei se raha ole tärkeintä, vaan se, että päivystäjä on turhaan puhelimessa kiinni ja apua oikeasti tarvitseva
odottaa linjoilla.

Kolmas pommiuhkaus McDonald'siin - ravintola tyhjennettiin
21.7.2011
www.iltalehti.fi
Torstaina kolme hampurilaisravintolaa jouduttiin tyhjentämään pommiuhkausten takia. Viimeisin uhkasoitto
tuli alkuillasta kello 19.10 Espoon Niittykummun Mc Donald'siin.
Espoon poliisin yleisjohtaja Jari Levanoja kertoo, että Niittykumpuun ei lähetetty montaa poliisiyksikköä, sillä
nyt poliisilla oli tiedossa puheluiden soittajan olevan sama häirikkö kuin edellisillä kerroilla.
- Mitä todennäköisimmin tullaan saamaan tämän liittymän tiedot ja päästään häirikön jäljille, Levanoja kertoo.
Edelliset pommiuhkaukset tulivat torstaina iltapäivällä Itäkeskuksen ja Kampin Mc Donald'seihin.
Poliisi tutkii tapauksia joko laittomina uhkauksina tai perättöminä vaarailmoituksina.

Kuka soittaa norjalaisesta numerosta suomalaisiin kännyköihin?
12.7.2011
www.iltasanomat.fi
Numero 47 on Norjan suuntanumero.
- He jättävät häläreitä, ja takaisin soittaja saa luultavasti laskun, huolestunut IS:n lukija arvelee.
Whocallsme.com-sivustolla useat ihmiset kertovat saaneensa puheluita oudosta numerosta.

Eräs kirjoittaja kertoo saaneensa numerosta kolme puhelua. Hän soitti takaisin ja kuuli nauhoitteen, joka
kuulosti ruotsin kieleltä.
IS soitti numeroon. Toisessa päässä kuuluu norjankielinen, epäselvä nauhoite, jossa pyydetään kirjautumaan
nettiosoitteeseen.
Tarkka osoite jää kuitenkin huonon äänenlaadun takia epäselväksi.
IS:lle vinkattiin tiistaiaamuna, että numero on herättänyt ärsytystä Norjassa. Kyse on puhelinpyyntikaupasta,
jonka numero löytyy myös norjalaiselta Telefonterror-nettisivulta. Sinne listataan numeroita, joista tulevat soitot
koetaan häirinnäksi.

Näin helposti murtuu vastaaja - #1234#
11.7.2011
www.digitoday.fi
Puhelinvastaajan salakuuntelu on niin helppoa, että se ei edes ole hakkerointia, kirjoittaa tietoturvayhtiö
Sophoksen Naked Security –blogi.
Pahimmassa tapauksessa toisen puhelinvastaajaan pääsee käsiksi omalla kännykällään ja
oletustunnuslukulistalla, jonka löytää helposti verkosta.
Näin toimivat esimerkiksi News of the Worldin ”hakkerit”. He soittivat hakkeroitavien vastaajanumeroihin ja
testasivat oletustunnuslukuja vastaajaan.
Vastaajatervehdys keskeytetään risuaidalla, jonka jälkeen vastaaja kysyy tunnuslukua. Usein se on 1234 tai
0000, koska tavallinen puhelinvastaajan käyttäjä ei ole koskaan vaihtanut vastaajansa pin-koodia.
Moni ei edes tiedä vastaajansa pin-koodia, sillä koodia ei tarvitse syöttää, jos vastaajaan soittaa aina omasta
numerosta.
Hollantilaisten poliitikkojen puhelinvastaajia on hakkeroitu uudemmalla tekniikalla, jolla hakkerit kaappasivat
poliitikon numeron ja soittivat vastaajanumeroon. Vastaaja ei kysynyt pin-koodia, sillä puhelu tuli "omistajan"
numerosta.

Myyjä paljasti rikollisliigan
11.7.2011
www.iltalehti.fi
Ulkomaalaiset varkaat ovat varmasti miettineet torstaista asti, miten ja kuka löysi heidän hyvin kätkemänsä
saaliin Helsingin keskustassa.
Vastaus on tietotekniikan käyttöä pelkäämätön nuori nainen, joka auttoi poliisin rikollisliigan jäljille.
22-vuotias myyjä työskenteli yksin liikkeessä Kampissa, kun myymälään astui kello 11.30 siististi pukeutunut
ulkomaalainen mies. Koska hän näytti tavalliselta asiakkaalta tutkiessaan tavaroita, myyjä ei epäillyt mitään
vaan piipahti takahuoneessa.
- Katsoin nauhalta myöhemmin, että kun lähdin käymään takahuoneessa, mies nappasi iPhone-kännykkäni
samantien, kun käänsin selkäni.
Piste kartalla
Myyjä arvelee olleensa kassalta pois 20 sekuntia. Havaittuaan puhelimensa hävinneen, hän soitti
hälytysnumeroon sekä avasi tietokoneeseensa iPhone4:n jäljitysohjelman Find My iPhone. Myyjä näki, miten
puhelimen sijainnin ilmoittava piste eteni Kampista alas Simonkatua, siitä Mannerheimintielle ja kohti
Töölönlahtea.
- Kyllä taisivat 112:ssa ihmetellä, kun soitin ja sanoin, että näen missä matkapuhelin menee, mutta en näe
tyyppiä, jolla se on, nuori nainen naurahtaa.

Poliisi saapui nopeasti liikkeeseen. Virkavalta hämmästyi, kun myyjä näytti sinisen pisteen liikettä kartalla. Yksi
poliisi jäi kauppaan ja piti varasta jäljittävän partion oikealla reitillä.
- Poliisikin oli ihmeissään, miten homma etenee, myyjä kertoo.
Myyjä lähetti puhelimeensa sekä suomeksi että englanniksi viestejä, joilla hän kehotti varasta palauttamaan
omaisuutensa. Nainen lähetti puhelimeen myös kovan hälytysäänen ja toivoi miehen hermostuvan huutavaan
puhelimeen, mutta anastaja piti pintansa.
Autiotaloon
Poliisipartio toi pian yhden henkilön tunnistettavaksi kauppaan, mutta hän ei ollut myymälässä käynyt mies.
Jäljityssovelluksen avulla poliisi kuitenkin näki, mihin varas lopulta pysähtyi. Pian virkavalta oli tyhjillään
olevan rakennuksen ovella lähellä Olympiastadionia.
- Pakko myöntää, että toiminta oli tehokasta, myyjä kertoo tyytyväisenä.
Hän sai puhelimensa takaisin noin kello 16. Nelisen tuntia kadoksissa ollut puhelin oli hyvässä kunnossa, mutta
sen sim-kortti oli hävitetty.
- Loppu hyvin kaikki hyvin! Vaikka jossain vaiheessa luovutin, kun puhelimen signaali katosi. Onneksi se
tapahtui vasta varkaan majapaikassa.
Nuori nainen on tyytyväinen, koska hänen puhelimensa avulla poliisi löysi muutakin rikollisliigan varastamaa
tavaraa rakennuksesta. Hän toivoo, että onnellisesti päättynyt episodi havahduttaisi uusien kännyköiden
omistajat.
- Olisi ihan hyvä valistaa muitakin, koska jäljitysohjelmia saa muihinkin uusiin puhelimiin.

Vaimo kitui ulosteissaan jalka kuoliossa neljä päivää – brittimies ei auttanut
6.7.2011
www.aamulehti.fi
Britanniassa on tapahtunut järkyttävä laiminlyöntitapaus. Daily Mailin mukaan Michaell Meanwell jätti
diabetesta sairastavan vaimonsa Susanin kitumaan ilman ruokaa ja vettä omissa ulosteissaan asunnon lattialle
eikä suostunut hankkimaan tälle apua. Susan Meanwellin toinen jalka jouduttiin amputoimaan ja hän kuoli
neljä kuukautta tapahtuneen jälkeen sairaalassa.
Michael Meanwell tuomittiin taposta 15 kuukaudeksi vankeuteen, sillä hän ei yrittänyt kunnolla hankkia apua
huonossa kunnossa olevalle vaimolleen. Mies soitti hätänumeroon kolme kertaa, mutta hän ei sanonut mitään,
kun hätänumerossa vastattiin.
Meanwell otti yhteyttä perheen lääkäriin vasta, kun hänen vaimonsa oli maannut olohuoneen lattialla neljä
päivää. Pahasti kuivunut ja nälkiintynyt Susan Meanwell oli saanut makuuhaavoja ja hän makasi omassa
virtsassaan. Hänen kehoonsa oli tullut kuolioita ja hänen toinen jalkansa jouduttiin amputoimaan.
Meanwell väitti soittaneensa hätänumeroon ja puhuneensa vaimonsa huonosta tilasta päivystäjälle, mutta hänen
tarinansa paljastui sepitykseksi. Meanwell oli soittanut kolme kertaa hätänumeroon, mutta hän vain kuunteli,
kun päivystäjä huhuili soittajaa eikä puhunut tälle mitään.

Uusi huijaus vaanii suomalaisia – älä soita tähän numeroon
4.7.2011
www.digitoday.fi
Suomeen on levinnyt uusi huijaustekstari. Viesti lähetettiin varhain aamulla useaan suomalaiseen
matkapuhelimeen. Viesti on kiertänyt aikaisemmin maailmalla, muun muassa Egyptissä, Australiassa ja
Venäjällä.
– CONGRATS!!! you Just won $2,000,000USD on the FREELOTTO MOBILE DRAW for claims send your
name & cell No. to:freeprize@w.cn & Call +44-701-741-4445, viestissä kirjoitettiin.

Tietoturvayritys F-Securen asiantuntija Sean Sullivan soitti viestin numeroon Digitodayn pyynnöstä ja nauhoitti
puhelun. (Kuuntele nauhoite jutun lopusta)
– Huonoa englantia puhuva mies vastasi puhelimeen ja halusi tietää, mistä soitin, Sullivan kertoo.
Puheluun vastannut mies kysyi nauhoitteella useaan otteeseen, mistä Sullivan soittaa. Keskustelu ei jatku
minuuttiakaan, ennen kuin Sullivanille lyödään luuri korvaan.
Älä mene
lankaan
Jos keskustelu olisi jatkunut, mies olisi todennäköisesti pyytänyt Sullivania lähettämään pienen summan rahaa
lottovoiton “siirtokuluihin”. Etumaksun lähettämisen jälkeen voittoa tuskin olisi kuulunut.
– He aloittavat usein keskustelulla ja etsivät hyväuskoisia henkilöitä.
Etumaksuhuijauksen lisäksi rikollisliigat värväävät ”lottovoittojen” avulla rahanpesijöitä. Rikollisliigat ovat
voineet kaapata esimerkiksi luottokortin tai pankkitilin, jolta he siirtävät rahaa ”voittajalle”.
Voittajan tehtäväksi jää siirtää osa ”voitosta” takaisin rikollisille rahansiirtopalveluiden, kuten esimerkiksi
Western Unionin kautta.
– Rikolliset ovat taitavia manipuloimaan. He osaavat selittää asian parhain päin ja kuulostamaan sen järkevälle.
Pankit tarkkailevat tilien rahaliikennettä ja kiinnittävät huomiota epätavalliseen liikenteeseen. Selitys
lottovoitosta ei auta, jos touhuun lähtee mukaan. Lisäksi itse rikollisten jäljittäminen rahansiirtopalveluiden
kautta on käytännössä mahdotonta.
Tarkista tuntematon
numero
Rikollisille tekstiviestien lähettäminen on kannattavaa, vaikka vain kaksi tuhannesta menisi lankaan.
Viime vuonna kännykänkäyttäjiä huijattiin valepuheluilla. Tyypillisessä tapauksessa omituisesta numerosta
saapunut puhelu hälytti pari kertaa, jonka jälkeen puhelu katkesi.
Moni soitti takaisin, mutta puheluun ei vastattu. Numerot olivat palvelunumeroita, joihin soittaminen oli
maksullista. Yllätyksen huomasi vasta puhelinlaskusta.
Sullivan kehottaa tarkistamaan kaikki oudot numerot WhoCallsMe-sivuston kautta, jonne ihmiset keräävät
muun muassa huijareiden ja puhelinmyyntiyritysten käyttämiä numeroita. Hän uskoo, että vastaavat
huijausyritykset tulevat yleistymään matkapuhelimissa ja sosiaalisessa mediassa.

Mies otti pikavippejä tyttöystävän puhelimella
28.6.2011
www.iltalehti.fi
Pikavippejä tuomittu on ottanut yhteensä yli 15 000 euron edestä. Tämän lisäksi hän tilasi verkkokaupasta
tavaraa 2 597 eurolla.
Käräjäoikeuden lausumassa tuomittu on tavoitellut huomattavaa hyötyä teoillaan.
Mies tuomittiin törkeästä petoksesta, maksuvälinepetoksesta sekä lievästä pahoinpitelystä.
Hän oli lyönyt tyttöystäväänsä avokämmenellä jatkotilanteessa, kun naiselle oli selvinnyt miehen käyttäneen
hänen pankkitunnuksiaan.
Oikeus tuomitsi miehen maksamaan tyttöystävälle lähes 6000 euroa.
Tämän lisäksi hänen on maksettava lainayhtiöille ja verkkokaupalle yhteensä yli 9000 euroa.
Pariskunta oli ottanut ennen vuotta 2008 yhdessä pikalainoja, jotka oli maksettu pois tyttöystävän saatua

vakituisen työpaikan. Kesällä 2008 mies joutui työtapaturmaan ja alkoi ottaa taas pikavippejä.
Pari oli puhunut asian selväksi ja todennut, että lainoja ei enää oteta. Kuitenkin loppuvuodesta 2008 kotiin
ilmestyi jälleen laskuja.
Mies oli luvannut maksaa laskut työtapaturmasta saaduilla rahoilla, mutta ei kuitenkaan tehnyt näin.
2009 mies vaihtoi tyttöystävän laajakaistaliittymän "mokkulaksi" ja sitä käyttäen otti lisää luottoja.
Lopulta tilanne paljastui kokonaisuudessaan naiselle hänen muutettuaan pahoinpitelyn jälkeen pois heidän
yhteisestä kodistaan. Mies oli lähettänyt kerralla ison pinon laskuja uuteen osoitteeseen.
Syytetty tunnusti tekonsa oikeudessa. Hänet tuomittiin vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Numeropalveluun tulvi outoja kysymyksiä juhannuksena
27.6.2011
www.iltalehti.fi
Numeropalveluun tulvi muun muassa juhannuskokoja, tanssipaikkojen esiintyjiä ja festarilippujen ostopaikkoja
koskevia kysymyksiä. Ihmisiä kiinnostivat myös liputuksen alkaminen ja päättyminen.
- Eräskin asiakas esitti, voisinko käskeä auringon pois pilvien takaa. Se oli onneksi helppo luvata, kun
paikallinen sääennuste lupasi alueelle illaksi kirkastuvaa, Nollakakkosesta kerrotaan.
Palvelusta kysyttiin myös ohjeita muun muassa mölkkyyn ja juhannusvitseihin. Lisäksi kyseltiin, saako
iilimadon irti pihkalla, mikä on Simpsoneiden Abun sukunimi, mitä kieltä on "soromnoo", miten itikka löytää
ihmisen ja meneekö busseja "Tajukankaalle".
- Huolestunut soittaja epäili, että hyttynen oli saanut alkoholimyrkytyksen ja kysyi miten se saadaan
kylkiasentoon, Nollakakkosesta hymyillään.

Hätäkeskuksesta perunankeitto-ohjeita
Myös hätäkeskukseen on tullut erikoisia puheluita juhannuksen aikaan. Hätäkeskukseen kuulumattomat
puhelut kuormittavat hätälinjaa, jolloin oikeat avuntarvitsijat eivät saa apua.
Hätäkeskuksesta on kyselty muun muassa perunankeitto-ohjeita. Yksinäiset ihmiset hakevat hätäkeskuksen
työntekijöitä seuraa ja purkavat oloaan.
- Meiltä on tilattu pitsaa, pyydetty yhdistämään taksiin ja kyselty puhelinnumeroita, hätäkeskuslaitoksen
tiedottaja Katri Hakasalo kertoo.
Hakasalon mukaan hätäkeskukseen soitetaan yleensä siinä vaiheessa, kun rahat ovat loppu.
- Ilmainen numero houkuttelee ilkivaltaan, Hakasalo kertoo.

Hätäkeskuspäivystäjä: Olkaa kiltisti, niin 93-vuotias kaatunut saa apua
11.5.2011
www.mtv3.fi
Apulaisoikeusasiamies arvostelee Helsingin hätäkeskuksen toimintaa tilanteessa, jossa kaatumisessa
loukkaantuneelle 93-vuotiaalle vanhukselle yritettiin hälyttää apua.
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan mukaan hätäkeskuspäivystäjä menetteli asiattomasti, kun hän ilmoitti
lähettävänsä ambulanssin 20 minuutissa, jos soittajat "olisivat kilttejä". Muutoin hän sanoi voivansa viivyttää
avun toimittamista kaksi ja puoli tuntia.
Apulaisoikeusasiamies arvostelee myös hätäkeskuksen lisäksi myös sisäasiainministeriön pelastusosaston ja
Hätäkeskuslaitoksen menettelyä asian selvittelyssä. Hätäkeskuspäivystäjän toiminnasta valittaminen tuotti
tulosta vasta, kun apua soittaneet kääntyivät presidentin puoleen. Presidentti ohjasi tapauksen selvittelyn

apulaisoikeusasiamiehelle.
Keskustelu hätäkeskuspäivystäjän ja apua hälyttäneiden välillä käytiin vuonna 2007. Asiattomasta palvelusta
huolimatta vanhus sai apua parinkymmenen minuutin sisällä.

Aprillipila johti sakkoihin
4.4.2011
www.findance.com
Illinoisilainen teinityttö teki ikimuistoisen aprillipilan. Hän lähetti usealle ystävälleen tekstiviestin, jossa kertoi
että hänet on ryöstetty ja häntä on ammuttu jalkaan.
Yksi 16-vuotiaan tytön kavereista soitti Pantagraph of Bloomingtonin mukaan poliisille, joka vieraili hänen
luonaan.
Tyttö kertoi, että kyse oli vain aprillipilasta, mutta se ei poliisia naurattanut. Seurauksena oli 150 dollarin sakot.

Operaattori: Varo tätä tekstiviestiä
31.3.2011
www.iltasanomat.fi
Sen mukaan hän olisi voittanut kaksi miljoonaa.
"Freeloton" nimissä lähetetty viesti tuli numerosta +61409053287.
Siinä pyydettiin kahden miljoonan lunastamiseksi lähettämään sähköpostia tai soittamaan numeroon, jossa oli
Iso-Britannian maanumero 44.
Viestin saaja ihmetteli, ettei ole osallistunut numerollaan mihinkään arvontoihin.
- Ei tarvitsekaan osallistua, sanoo osastopäällikkö Pekka Litmanen Elisan asiakaspalvelusta.
- Numeroita voidaan luoda esimerkiksi generaattorilla kun tiedetään, millä numeroilla Suomen
matkapuhelinnumerot alkavat. Numeroita voidaan myös kalastella netistä.
Litmanen vertaa Freelotto-viestiä sähköpostiin tulvivaan roskapostiin.
- Roskapostien repertuaari on nyt laajentunut SMS-viesteihin.
Litmanen varoittaa, ettei omia tietoja missään nimessä tule lähettää ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
- Jos tällainen viesti tulee, poista se äläkä vastaa. Roskapostiin ei koskaan pidä vastata.
Roskatekstiviestin vastaanottamisen jälkeen kannattaa tarkkailla puheluerittelyä.
- Katso kohtaa palvelutekstiviestit. Veloitus voi olla euron, vitosen tai vaikka kaksi kymppiä. Mieti, oletko
ostanut bussilipun, osallistunut arvontaan tai muuta vastaavaa. Tarkista esimerkiksi päivämäärä ja oman
puhelimen lähetetyt viestit, Litmanen neuvoo.
Jos veloitukselle ei löydy syytä, operaattori voi selvittää asiaa.
Litmasen tietoon ei ainakaan toistaiseksi ole tullut suomenkielisiä roskatekstiviestejä.
Hälytyskellojen pitäisikin soida, jos puhelimeen ilmaantuu englanninkielinen tai käännöskoneen avulla tehty,
kielioppivirheitä täynnä oleva viesti.

Juuri nyt: Mies soitti hätäkeskukseen ja uhkasi ampua koulun oppilaat
22.3.2011
www.aamulehti.fi

Poliisi on eristänyt Lahden Salinkallion koulun. Eristäminen tehtiin sen jälkeen, kun hätäkeskukseen soittanut
mies uhkasi ampua kaikki koulun oppilaat.
Poliisi ei ole havainnut koululla tai sen läheisyydessä normaalista poikkeavaa, mutta jatkaa edelleen koulun
eristämistä.
Puhelu saapui hätäkeskukseen tiistaina kello 12 aikaan. Hän uhkasi ampua oppilaat tunnin kuluttua puhelusta.
Poliisi selvittää hätäkeskukseen uhkauksen tehneen miehen henkilöllisyyttä.
Etelä-Suomen Sanomien mukaan Salinkallion koulu tyhjennettiin koulu-uhkauksen takia myös joulukuussa
2008.
Salinkallion koulussa opiskelee peruskoulun 7.–9.-luokkalaisia. Se sijaitsee eteläisessä Lahdessa Launeen
kaupunginosassa.
Koulussa on noin 300 oppilasta ja kolmisenkymmentä opettajaa.

Varo! Tämä väärä säteilytekstari levittää paniikkia
15.3.2011
www.iltasanomat.fi
Aasian maissa leviää kovaa vauhtia kännykästä toiseen tekstiviesti, jossa varoitetaan Japanin
ydinvoimalavuodon levinneen saarivaltion ulkopuolelle.
Kyseessä on kuitenkin huijausviesti, sillä Fukushiman ydinvoimalan radioaktiiviset vuodot ovat rajoittuneet
Japanin alueelle.
Siitä huolimatta väärä viesti on ehtinyt aiheuttaa laajaa paniikkia ympäri Aasiaa.
Tekstiviestissä väitetään tietolähteeksi BBC:tä ja sitä on alettu levittää maanantaista alkaen.
Viestissä varoitetaan ihmisiä varautumaan radioaktiivisen säteilyn mahdollisiin vaikutuksiin.
BBC kuitenkin kiistää julkaisseensa kyseistä väitettä, mutta silti paniikki on levinnyt jopa Filippiineille saakka.
Filippiinien media kertoo, että työpaikoilta ja kouluista on lähetetty jo ihmisiä koteihinsa säteilyn pelossa.
Filippiinien tiede- ja teknologiaministeriö joutuikin järjestämään tiedotustilaisuuden, jossa vakuuteltiin
kansalle, että sen olevan turvassa vaikka Japanissa säteilypitoisuudet nousisivatkin.

Kännykän voi lamauttaa tekstiviestillä
11.3.2011
http://sektori.com
Saksalainen tutkijakaksikko on esitellyt CanSecWest-tapahtumassa menetelmää, jonka avulla suosittuja
kännykkämalleja voi sulkea tai jopa vaientaa pysyvästi tekstiviestillä. Nico Golden ja Collin Mullinerin
tekniikka perustuu tarkoitusta varten luotavaan GSM-verkkoon, jossa lähetetään tavallisesta poikkeavia
tekstiviestejä. Kaksikko onnistui sammuttamaan, jumittamaan ja muuten sekoittamaan muun muassa LG:n,
Sony Ericssonin ja Nokian puhelimia, jotka he olivat hankkineet eBayn kautta.
Golde ja Mulliner eivät esitelleet tekniikkaansa älypuhelimilla. Kaksikon mukaan perusmallit ovat tuntuvasti
yleisempiä, joten potentiaalisia kohteita on enemmän. "Hyvä asia tässä on se, ettei käyttäjän tarvitse noteerata
asiaa mitenkään, ja hyökkääjä voi olla missä tahansa päin maailmaa" toteaa Mulliner sarkastisesti.
Pääsääntöisesti käyttäjä ei huomaa haittaviestiä ollenkaan, eikä se tallennu edes puhelimen tekstiviestilokiin.
Niinpä käyttäjän ei ole helppo päätellä, miksi puhelin temppuilee.

Lehtimyyjän härskit keinot: "Onneksi olkoon matkalahjakortista!"
www.mtv3.fi
9.3.2011

Moni on joutunut pettymään, kun lehtimyyjän lupailema maksuton tilausjakso ei ollutkaan ilmainen tai kun
edullisen hinnan saamiseksi on täytynyt sitoutua tuotteen kestotilaajaksi. MTV3 Uutisiin otti yhteyttä nainen,
joka koki tulleensa suoranaisesti huijatuksi lehtimyynnin varjolla.
Puhelun aluksi naista oli onniteltu.
- Nyt soitan erikoisella asialla! Olet osallistunut matkamessuilla matkalahjakortin arvontaan ja juuri sinua on
onnistanut, puhelinmyyjä oli aloittanut.
Epäuskoisena nainen oli kysellyt asiasta tarkemmin. Puhelinmyyjä oli kuitenkin vakuutellut, että onni on
potkaissut juuri häntä.
- Oletko jo miettinyt mihin lahjakortilla matkustat? Itse lähtisin Kreikkaan tai kaupunkilomalle, puhelinmyyjä
oli sanonut.
Puhelu jatkui useiden minuuttien ajan, kunnes matkaunelmat tyssäsivät kertaheitolla.
- Nyt täytyy kertoa, että olet niiden onnellisten joukossa, jotka ovat vielä lahjakortin arvonnassa jäljellä. Vielä et
ole siis voittanut, mutta olet onnekas, sillä sinulla on mahdollisuus hankkia lehti tarjoushintaan, puhelinmyyjä
oli jatkanut normaalia tarjouspuhetta.
- Kun en ollut kiinnostunut hänen tarjoamastaan lehdestä, myyjä lopetti puhelun. Minulle tuli harvinaisen
tyhmä ja huijattu olo. Sekin jäi epäselväksi, olenko jossain arvonnassa, vaikka en lehteä huolinut, nainen kertoo.
"Kannattaa tehdä valitus"
Kuluttajavirastolla on selkeä kanta sellaiseen puhelinmyyntiin, jossa asiakkaalle jää huijattu olo.
- On se selkeästi väärin. Perussääntö on se, että heti puhelun alussa täytyy käydä selväksi, mistä on kyse.
Puhelinmyyjä ei voi aloittaa puhelua lahjalupauksilla, jos asiakas joutuu sitoutumaan johonkin. Olemme tehneet
jo monta vuotta yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, jotta puhelinmyynnissä noudatettaisiin sääntöjä, sanoo
Kuluttajaviraston lakimies Katri Väänänen.
Väänänen myöntää, että kyseessä on hankala ala, josta tehdään ilmoituksia säännöllisesti. Moni puhelinmyyjä
tekee työtä provisiopalkalla, joten houkutus myynnin kasvattamiseen, vaikka hieman kyseenalaisin keinoin, on
suuri.
Sääntöjen noudattaminen on kuitenkin koko alan etu. Sekä puhelinmyynnin että esimerkiksi lehden kustantajan
imago kärsii asiakkaiden silmissä, jos uusia tilaajia yritetään hankkia kyseenalaisin keinoin.
- Jos asiakas kokee, että häntä on johdettu harhaan tai suorastaan huijattu puhelimessa, kannattaa ottaa yhteys
suoraan esimerkiksi lehden kustantajaan. Heille voi valittaa, sillä vastuu on myös kustantajalla. Parasta olisi, jos
saisi ylös puhelinmyyjän nimen, Väänänen sanoo.
Ilmoituksen epäasiallisesta myynnistä voi tehdä myös Kuluttajavirastolle. Palautelomake löytyy
Kuluttajaviraston nettisivuilta.

Egorazzi paljastaa: näin ostamme Miss Suomi -tittelin!
4.3.2011
www.egorazzi.com
Eikä missin ostaminen ole niin kallista kuin luulisi - päinvastoin! Ei tarvitse olla äveriäs pitserian/kebab-paikan
omistava maahanmuuttaja tai edes Petteri Ahomaa, vaan titteli irtoaa etelänmatkan hinnalla.
Näin se tehdään...
Ensin valitaan missifinalisti, jolle halutaan ostaa titteli.
Valinta suoritetaan vedonlyöntitoimimiston listan häntäpäästä. Unibet antaa vuoden 2011 Miss Suomi
-kilpailuun kahdelle kilpailijalle (huonoimman) kertoimen 12,00.
Koska heikoimmalla kertoimella löytyy kaksi finalistia, pääsee tänä vuonna valitsemaan haluaako blondin vai

brunetin omaksi missikseen.
Kun finalisti on valittu hänen puolestaan lyödään kolme 400€:n suuruista erillistä vetoa, eri vetotileiltä, mutta
liki samanaikaisesti - jotta kerroin ei ehdi muuttua!
Sitten seuraa helpoin osuus: äänestyksen manipulointi.
Tekstiviestit ovat amatööreille. Missiä ostava luottaa telemarkkinoijien ulkomailla käyttämään soittorobottiin.
Hulabaloosta huolimatta äänestyksen volyymit ovat suhteellisen pieniä, samoin finalistien väliset marginaalit. Jo
kymmenisen tuhatta ääntä riittää keikuttamaan venettä toivottuun suuntaan.
Robotit soittavat tuon määrän soittoja yhden päivän aikana.
Kun yhden äänen (lue = soiton) hinta on palttiarallaa euro, koko kampanja kustantaa 10,000 egeä. Vedonlyönnin
1,200€ sijoitus (3x 400€) kertoimella 12 antaa takaisin 14,400€.
Ja mikä parasta: vetovoiton voi lunastaa hetimiten, puhelinlasku tulee sitten perässä. Kulujen jälkeen missin
ostaneelle jää siis vielä pieni liikevoitto ja on helppoa kuin heinänteko.
Näin me siis ostamme Miss Suomi -tittelin - ihan kuka tahansa meistä!
Onko vuoden 2011 Miss Suomi sitten blondi vai brunetti?
Noh, oli kumpi hyvänsä; mutta ei tänä vuonna puhuta puun takaa tulleesta yllätysvoittajasta, pliis.

Mies soitti aivan käsittämättömän määrän puheluja numeroon 911
27.2.2011
www.iltasanomat.fi
Miehen epäillään soittaneen puolen vuoden sisällä yli 18 000 pilapuhelua hätäkeskukseen. Mies aloitti
puhelinterrorisoinnin viime vuoden elokuussa.
Epäillyn jäljille pääsyä vaikeutti miehen käyttämät kännykkäliittymät, joita viranomaisten oli hankala
paikallistaa.
Mies otettiin kiinni lauantaina epäiltynä yleisen hätänumeron väärinkäytöstä ja hänet on vapautettu
jatkotutkimusten ajaksi.

Uganda yritti sensuroida tekstiviestejä vaalipäivänä
18.2.2011
www.iltalehti.fi
Kiellettyihin viesteihin kuuluvat muun muassa ne, jotka sisältävät sanat Egypti tai Tunisia.
UCC antoi ohjeidensa mukana listan, joka sisältää kiellettyjä sanoja. Egyptin ja Tunisian lisäksi niitä ovat muun
muassa Mubarak, diktaattori ja kyynelkaasu. Listan vuoti lehdistöön Ugandan tärkein oppositioliittoutuma.
UCC:n edustaja myönsi kuitenkin, ettei yhtiöllä ole mitään mahdollisuutta seuloa viestejä.
Seulonta ei näyttänytkään onnistuvan, sillä yhä perjantaina läpi meni muun muassa tällainen tekstiviesti: Egypti, Mubarak, diktaattori, Tunisia.

16 -vuotias supertähti kosti näytävästi hakkerinörtille - tässä tulos
18.2.2011
www.stara.fi
Maailman suosituin teinitähti Justin Bieber on kerännyt itselleen valtavan suosion myös Twitter-blogissaan, sillä
hänellä on 4,5 miljoonaa lukijaa. Taannoin Yhdysvalloissa uutisoitiin, että Bieberiin liittyvät viestit vievät peräti
kolme prosenttia kaikesta Twitter-liikenteestä.

Nyt eräs hakkeri on saanut kokea Justin Bieberin vaikutusvallan varjopuolet, kun hakkeri oli ensin
murtautunut Justinin hyvän ystävän Ryanin mikroblogiin ja jäi siitä kiinni. Bieber sai tietoonsa nuoren miehen
nimen ja puhelinnumeron, ja päätti tehdä miehen elämästä helvettiä muutamassa sekunnissa. Hän nimittäin
julkaisi miehen puhelinnumeron Twitter-blogissa omanaan ja kehotti miljoonia fanejaan soittamaan tai
lähettämään hänelle tekstiviestin.
Detroitilainen Kevin Kristopik -niminen hakkeri sai teini-idolin faneilta hetkessä tauottomasti tuhansia
puheluita ja tekstiviestejä, joten hänen puhelimensa ja liittymänsä meni täysin jumiin. Laulaja otti viestin pian
pois blogistaan, mutta puheluiden tulvaa ei enää saatu pysäytettyä. Hakkeri joutui täsmäiskun takia luopumaan
puhelinnumerostaan, Gawker-julkaisu uutisoi.

Koulupojalta varastettiin puhelin - 3031 euron lasku
3.2.2011
www.iltasanomat.fi
Pojalta varastettiin puhelin kesken koulupäivän Putaan yläasteella Torniossa.
Varkaus tapahtui 25. tammikuuta. Poika kertoi tapahtumasta äidilleen 31. tammikuuta, ja puhelin suljettiin 1.
helmikuuta.
Anastuksen ja puhelimen sulkemisen välillä laitetta oli käytetty niin runsaasti, että liittymän saldo oli tiedustelun
mukaan 3031 euroa.
Poliisi tutkii tapausta.

Kuluttajia huijataan! Nettitesteistä ja arvonnoista seurauksena maksullisia tekstiviestejä
17.1.2011
www.aamulehti.fi
Suomen Kuluttajaliiton neuvontaan on tullut viime päivinä runsaasti valituksia älykkyystesteistä, nettipeleistä ja
– arvonnoista, joissa luvataan osallistujille erilaisia palkintoja muun muassa Ikean 1500 euron arvoisia
lahjakortteja ja iPod-puhelimia.
Kuluttajat ovat uskoneet osallistuvansa testiin, tavara- tai lahjakorttiarvontaan ja antaneet
matkapuhelinnumeronsa voitosta ilmoittamista varten.
Samalla kuluttaja sitoutuu vastaanottamaan maksullisia tekstiviestejä, josta tieto on lukenut pienellä sivun
alalaidassa.
Viestit ovat maksullisia riippumatta siitä, avaako vastaanottaja viestin vai poistaako sen avaamattomana.
Kuluttajaliitto varoittaa kuluttajia antamasta internetissä pelattavien pelien, kilpailujen ja arpajaisten
yhteydessä matkapuhelinnumerojaan varmistumatta tilauksen laadusta.
Kuluttajien on ollut vaikea lopettaa palvelua, koska palveluiden tarjoajia on vaikea erottaa toisistaan.

Muualta Euroopasta soittavat huijarit kalastelevat puheaikaa
7.1.2011
www.ts.fi
Suomalaisiin matkapuhelinnumeroihin soittavat huijarit näyttävät aktivoituneen. Turkulaisnainen ilmoitti
Turun Sanomien toimitukseen, että hän oli saanut kahdesta tuntemattomasta englantilaisesta numerosta
puheluita. elisan asiakaspalautteen osastopäällikkö Pekka Litmanen kertoo, että kyseessä on jo vanha
vilunkikeino.
– Useassa Euroopan maassa on vielä käytössä matkapuhelinliittymiä, joissa voi tienata puheaikaa vastatuista
puheluista. Eli taustalla on yleensä suhteellisen viaton huijaus, Litmanen selvittää.
Viime vuoden keväällä Suomessa uutisoitiin eri Euroopan maista tulleista puheluista, jotka katkesivat yhden
hälytyksen jälkeen. Suomalaisen numeron haltijat soittelivat numeroihin, jolloin toisesta päästä saattoi kuulua
normaali hälytysääni. Todellisuudessa ääni oli huijarin tekemä nauhoite ja linja olikin koko ajan auki.

– Meillä on tiedossa yksi tapaus, jossa suomalainen palvelunumeroyrittäjä kierrätti puheluita ulkomaalaisen
liittymän kautta, mutta tämän toiminnan jäljille pääsimme nopeasti, Litmanen kertoo.
Hänellä on yksinkertainen neuvo suomalaiselle kuluttajalle.
– Tietenkään ei kannata soittaa tuntemattomaan, varsinkaan ulkomaalaiseen numeroon. Tällaisessa tapauksessa
vastuu ja kustannukset lankeavat kuluttajalle. Kustannukset lasketaan ulkomaanpuhelun mukaan, joten ne
eivät ole suuria, ellei roiku langan päässä kymmeniä minuutteja, Litmanen neuvoo.
Tuntemattomia numeroita voi käydä tarkistamassa englanninkielisellä Who Calls Me -sivustolla, johon
kuluttajat eri puolilta Eurooppaa ilmoittavat heille soittaneita tuntemattomia numeroita.

Tuhansia suomalaisia huijattu - nyt tuli loppu
31.12.2010
www.iltasanomat.fi
Kuluttajavirastoon tulvi vuonna 2010 harvinaisen paljon valituksia. 7000 valituksen listan kärjessä olivat
mobiilisisältöpalvelut.
Viraston johtaja Anja Peltonen kertoo IS:lle, että erityisen paljon aiheellisia valituksia oli tullut netistä löytyvistä
älykkyysosamäärätestien mainoksista.
- Testiin osallistumalla tuleekin tietämättään sitoutuneeksi kuukausien tilaukseen, joka näkyy kännykkälaskussa,
Peltonen sanoo.
Peltonen arvioi, että ÄO-testeillä on huijattu tänä vuonna tuhansia suomalaisia. Valitukset ovat jakautuneet
tasaisesti Kuluttajavirastolle, operaattoreille ja poliisille.
Uhreja ovat Peltosen mukaan olleet ensisijaisesti lapset, mutta myös iso joukko aikuisia.
Huijaamiselle tuli Peltosen mukaan kuitenkin juuri loppu.
Alan itsesääntelyelin, maksullisten pelipalveluiden eettinen lautakunta teki ÄO-huijauksen kannalta ratkaisevan
päätöksen joulukuussa. Tästä eteenpäin aina netissä mainostetun ÄO-testiin osallistuja saa puhelimeensa
tekstiviestin, jossa huomautetaan palvelun olevan jatkuva kestotilaus, josta tulee lasku joka kuukausi.
Peltosen mukaan ÄO-huijausten taustalla ovat olleet pääasiassa belgialaiset ja hollantilaiset firmat.

Poliisi varoittaa: Samsung-puhelimessa outo ominaisuus
26.12.2010
www.iltasanomat.fi
Etelä-Pohjanmaalla poliisi on saanut lukuisia yhteydenottoja erikoisen valepuheluongelman takia.
Poliisin mukaan he ovat saaneet ison määrän yhteydenottoja, joissa kerrotaan soitoista, jotka tulevat
tuntemattomasta numerosta, ja puheluun vastatessa toisesta päästä ei ole kuulunut mitään.
Soitot ovat olleet joillekin henkilöille varsin kiusallisia.
Samsung-puhelimen omistajat eivät ole olleet tietoisia toiminnosta, josta he käyttävät nimitystä
"valepuhelutoiminto".
Se on poliisin mukaan kyseisen uuden Samsung-puhelimen ominaisuus eikä puhelimen ohjekirjassa välttämättä
ole ollut mainintaa tästä ominaisuudesta.
Poliisin tietojärjestelmään on kirjattu muutama rikosilmoitus ennen kuin selvisi soittojen aiheuttaja, joka on
puhelin itse.
Haamusoittoja saavan henkilön tulee ottaa yhteys puhelimen myyneeseen liikkeeseen, jos ei löydä itse
ominaisuuden poistomahdollisuutta.

Poliisin mukaan puheluja ovat yhdistäneet seuraavat tekijät: Varsin uusi Samsung-puhelin, jonka
puheluhistoriaan jää merkintää tulleesta puhelusta ja soittoja tulee säännöllisesti.

IL: Varas soitti anastetulla liittymäkortilla 20 000 euron laskun
15.12.2010
www.aamulehti.fi
Espoossa asuva perheenisä soitti helsinkiläiseltä yritykseltä varastetulla matkapuhelinkortilla 20 000 euron
laskun, kertoo Iltalehti. Yhteensä kortilla oli soitettu yli 1 800 puhelua, joista suurin osa oli tehty arabimaihin.
Korttia käytettiin ainakin kuudessa eri puhelimessa, mutta eniten 38-vuotiaan miehen omassa. Puhelinkortti oli
miehen hallussa vajaan viiden kuukauden ajan vuosien 2006 ja 2007 vaihteessa.
Mies sai syytteen törkeästä luvattomasta käytöstä. Käräjäoikeus tuomitsi miehen 60 päiväksi ehdolliseen
vankeuteen. Lisäksi mies joutuu korvaamaan yritykselle 14 014 euroa aiheuttamastaan vahingosta ja
puhelinoperaattori DNA:lle 3 190 euroa.

IL: Sakot saanut vainoaa pysäköintivalvontafirman päällikköä
14.12.2010
www.aamulehti.fi
Sakot saanut mies vainoaa yksityisen pysäköintivalvontafirman ParkPatrolin avainasiakaspäällikköä Lauri
Mustosta, kertoo Iltalehti.
Mies on raivostunut kolme vuotta sitten saamastaan maksulapusta. Hän on sen jälkeen häiriköinyt Mustosta
puhelinsoitoin ja tekstiviestein. Viesteissä hän on muun muassa kertonut elämäntehtävänsä olevan Mustosen
tuhoaminen.
Lisäksi häirikkö on laatinut internetin keskustelupalstoille kirjoituksia, joissa Mustosen väitetään syyllistyneen
sukulaisensa alaikäisen kehitysvammaisen tytön hyväksikäyttöön. Lisäksi hän on uhannut Mustosen pientä
tytärtä toteamalla, että "isien teot rangaistaan tyttärillä".
Mies on jatkanut Mustosen vainoamista lähestymiskielloista huolimatta. Vainoajalla on Iltalehden mukaan
taustallaan henkirikostuomio. Mustonen sanoo lehdelle, että laittomia uhkauksia käsitellään käräjäoikeudessa
ensi vuonna.

Sanaharkka kännykästä, 70000 myöhästyi töistä
10.12.2010
www.digitoday.fi
Tapahtumakierteen sai aikaiseksi kahden miehen väittely junassa kännykän käytöstä. Japanissa kuuluu
kirjoittamattomiin sääntöihin, ettei junassa puhuta kännykkään.
Väittely alkoi tiistaina pahimpaan aamuruuhkaan Tokion lähijunassa. Kaksi vierekkäin istunutta
toimistotyöntekijää puhui kännykkään. Heitä vastapäätä istunut mies antoi palautetta huonosta käytöksestä.
Silminnäkijöiden mukaan mies kehotti puhujia poistumaan junasta seuraavalla asemalla.
Toinen miehistä loukkaantui palautteesta. Miehet ryhtyivät väittelemään junassa kännykän käytöstä.
Alkuperäiset kiistakumppanit jatkoivat väittelyä asemalla. Yksi matkustaja soitti asemalla hälytysnappia.
Kännykällä puhumisesta pyyhkeitä saanut hälytti paikalle poliisin. Hän väitti, että vastapuoli oli tarttunut häntä
ranteeseen. Miehet joutuivat poliisiasemalla kuulusteluihin.
Japanin rautateiden mukaan sanaharkka aiheutti 47 junavuoron myöhästymisen. Rautateiden arvion mukaan
myöhästymiset vaikuttivat 70 000 työmatkalaiseen.

Hätänumeroon outo puhelu – poliisi suuttui

3.12.2010
www.uusisuomi.fi
Britanniassa Kentin poliisi syyttää ”täysin vastuuttomaksi” naista, joka soitti hätänumeroon
lumiukkovarkaudesta, kertoo BBC.
Poliisin mukaan Chathamissa asuva nainen tuhlasi hätäkeskuksen aikaa niin, että joku olisi voinut kuolla
ajantuhlauksen vuoksi. Britanniassa vallitsi samaan aikaan lumimyrskyn aiheuttama kaaos.
Näin nainen aloitti puhelunsa:
–Kotini edessä on tapahtunut varkaus.
–En ole käynyt katsomassa häntä viiteen tuntiin, mutta menin ulos tupakalle ja hän on poissa.
Kun naiselta kysyttiin, kuka oli kadonnut, hän lopulta kertoi lumiukosta. Hätäkeskus huomautti hänen
soittaneen hätänumeroon, johon ei pitäisi ilmoitella lumiukoista.
–Tämän takia olisi voinut kuolla joku. Jossain saattoi olla todellinen hätätilanne, josta soittanut ei päässyt läpi,
sanoi poliisin edustaja.

Raju sotahuijaus Etelä-Koreassa: ”Aseisiin”
26.11.2010
www.uusisuomi.fi
Etelä-Korean poliisi syyttää ainakin 22 ihmistä väärän tiedon levittämisestä tekstiviesteillä tai Internetissä
Pohjois-Korean tykistötulituksen jälkeen, kertoo Etelä-Korean uutistoimisto Yonhap.
Yonhapin mukaan syytetyt ovat levittäneet puolustusministeriön nimissä viestiä, jonka mukaan reservijoukot
olisi kutsuttu aseisiin Yeonpyeongin saareen kohdistuneen iskun johdosta. Toiset ovat väittäneet Etelä-Korean
aloittaneen tulituksen tai jopa sepustaneen koko iskun.
–Tulemme tarkkailemaan väärän informaation levittäjiä, tiedotti Etelä-Korean poliisi Yonhapin mukaan.
Eteläkorealaiset miehet rekisteröidään reservijoukkoihin heidän suoritettuaan kaksivuotisen asepalveluksensa.
Pohjois-Korean sympatisoiminen on Etelä-Korean lain mukaan kiellettyä. Maiden välinen vuosien 1950–1953
sota päättyi ilman rauhansopimusta, joten ne ovat teknisesti yhä sodassa.

Amerikkalaismies joutui uskomattoman pilan kohteeksi
25.11.2010
www.voice.fi
Joseph Jones sai varsin erikoisen puhelun vuokrattuaan huoneen Etelä-Carolinassa sijaitsevasta hotellista.
Jonesille soittanut miesääni väitti olevansa hotellinomistaja ja käski 73-vuotiasta miestä hankkiutumaan eroon
edellisen asiakkaan huoneeseen piilottamista kameroista.
Mies käski Jonesia muun muassa rikkomaan huoneessa olleen television. Kun televisioruutu ei mennytkään
rikki, Jones heitti koko television ikkunasta ulos. Miesääni väitti myös, että peilien taakse oli piilotettu
kameroita, joten Jones rikkoi kaikki huoneen peilit löytämällään jakoavaimella. Kaiken lisäksi huijari uskotteli,
että viereisessä huoneessa oli loukkuun jäänyt kääpiö, joka Jonesin olisi pelastettava tuhoamalla huoneiden
välinen seinä.
Jones onnistui hajottamaan seinän, kunnes hotellin muut asiakkaat havahtuivat meteliin ja tekivät miehestä
valituksen.
Poliisin mukaan vastaavanlaisia puhelinpiloja oli tehty lukuisissa hotelleissa ympäri Yhdysvaltoja. Huoneen
tuhonnutta 73-vuotiasta Jonesia vastaan ei nostettu syytettä tapauksen johdosta.
- Vaikka huone kärsikin mittavia vahinkoja, olemme silti kiitollisia siitä, ettei yksikään sivullinen joutunut
kärsimään välikohtauksen takia, hotellin puhemies kertoi.

Nyt haiskahtaa: Miksi Volvo ja Audi kolaroivat?
18.11.2010
www.iltasanomat.fi
Kolmea miestä syytetään törkeästä petoksen yrityksestä, jolla he yrittivät saada vakuutusyhtiöltä yli 32 000
euron korvaukset.
1980-luvulla syntyneet miehet ajoivat syytteen mukaan tahallaan kolarin T-risteyksessä Lahden lähellä. Miehet
rysäyttivät rusinaksi hyväkuntoiset Volvo V70 ja Audi A4 -merkkiset henkilöautot.
Kolmikko työskentelee rakennusalalla. Syyttäjän mukaan sähkäri ja putkimies saivat ajatuksen
vakuutusyhtiöltä rahastamisesta. Temppu edellytti kolarin ajamista. Kolari ajettiin Tuohijärventien ja
Miekkiöntien T-risteyksessä. Tie on rauhallinen ja sillä on vähän liikennettä. Näkyvyyskin on hyvä.
Toinen auto luisui liukkaalla kelillä risteyksen ylitse sen verran, että päätietä tullut rysäytti kylkeen. Kuskit
selvisivät vammoitta, mutta autoista tuli romua. Kolari ajettiin vuosi sitten marraskuussa.
Autojen omistajat hakivat korvauksia vakuutusyhtiöltä. Miehet esiintyivät toisilleen ventovieraina, mutta
puhelinliikennetietojen mukaan osapuolet pitivät toisiinsa jatkuvasti yhteyttä.
Vakuutusyhtiö alkoi epäillä kolarin aitoutta ja kieltäytyi maksamasta korvauksia, koska miesten kertomukset
muuttuivat sitä mukaa kun tutkinta eteni. Lopulta yhtiö vei asian käräjille.
Syyttäjä ihmettelee, mikä on miesten motivaatio tempulleen, sillä he menettivät mm. vakuutusbonukset ja
pistivät itsensäkin todelliseen vaaraan kolarissa. Toinen auto oli jo maksettu ja toinenkin lähes velaton.
Syyttäjä vaatii tekijöille puolen vuoden ehdollista tuomiota. Miehet kiistivät syytteet. Päijät-Hämeen
käräjäoikeus antaa ratkaisunsa jutussa parin viikon kuluttua.

Tässäkö kaikkien aikojen tökeröin tekstiviestipalvelu?
1.11.2010
www.iltalehti.fi
Yritys lupaa maksaa tekstiviestistä 7 euroa, mutta itse viestin lähettäminen maksaakin hulppeat 20 euroa. Näin
kuluttuja jää tappiolle 13 euroa.
Palvelun nettisivujen mukaan kyseessä ei ole rahan lainaaminen vaan tekstiviestin ostaminen. Rahoja yritys
kertoo tilittävänsä useita kertoja päivässä. Kuluttaja puolestaan joutuu maksamaan viesteistään
puhelinlaskunsa yhteydessä.
Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröintiä tai henkilötietojen luovuttamista. Palvelu lupaa nettisivuillaan
asiakkailleen "helpon ja mukavan tavan tehdä rahaa tekstiviestejä myymällä".
Epäselväksi jää, miten rahaa voi tehdä, jos siitä 13 euroa tappiolle.
Kyseenalaisen toiminnan takana on Team Euro-Makers Oy-niminen yritys, jonka toimipiste sijaitsee
Tampereella.
Yrityksen puhelinnumeroon ei vastattu lukuisista soittoyrityksistä huolimatta.

Puhelinvaras osti kännykällä limsaa saadakseen panttirahat
25.10.2010
www.iltalehti.fi
Pyöräilemässä ollut mies kaatui lauantaina aamupäivällä liukkaalla tiellä ja kadotti siinä yhteydessä taskussaan
olleen puhelimen. Nuori espoolaismies löysi puhelimen ja piti sen itsellään.
Vartijat kiinnittivät huomiota mieheen, joka maksoi puhelimella suuren määrän virvoitusjuomapulloja
automaatilla ja poistui ulos, jossa joi osan juomista ja kaatoi osan maahan. Puhuttelussa ilmeni, että anastettua
puhelinliittymää oli tarkoitus hyödyntää palauttamalla tyhjät pullot ja saada näin rahaa.

Lahtelaismies tilasi iPhonen - sai ruuveja
6.10.2010
www.iltasanomat.fi
Lahdessa asuva mies joutui pari viikkoa sitten uhriksi huijatuksi Keltaisen Pörssin nettikaupassa.
Mies oli laittanut sivuille ilmoituksen halustaan ostaa uuden kännykän. Mies sai yhteydenoton, jossa myyjä
tarjosi miehelle iPhone 3GS 32 -puhelimen. Mies sopi myyjän kanssa kaupan hinnaksi reilut 200 euroa.
Lahtelaismiehen oli määrä maksaa myyjälle puhelimen myyntihinta postiennakolla.
Paketti saapui postiin ja mies maksoi pahaa aavistamatta postiennakon katsomatta paketin sisältöä.
Kun iPhonen tilannut ja siitä maksanut mies avasi paketin, oli paketin sisältö miehelle suuri järkytys. Paketissa
oli ainoastaan ruuveja sekä pieni kirja.
Lahtelaismies teki myyjästä samantien rikosilmoituksen.
Päijät-Hämeen poliisi tutkii tapausta nyt lievänä petoksena. Tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Jouko
Tuominen kertoi IS:lle, että tapauksen tutkinta on vielä kesken, eikä epäiltyä henkilöä ole saatu vielä kiinni.
- Juttu on vielä avoin, joten vielä en voi kommentoida tapausta tämän enempää, Tuominen sanoi.
Poliisi kehottaa ihmisiä olemaan varovainen ostaessaan tavaraa internetistä. Etenkin nettihuutokaupoissa ja
Keltaisen Pörssin kaltaiset myynti-ilmoitussivustoilla on liikkeellä runsaasti huijareita.
- Internetissä on havaittu jopa rikollisliigoja, jotka tekevät tämänkaltaisia huijauksia. Läheskään kaikissa
tapauksissa asiakas ei saa edes ruuveja rahansa vastineeksi, Tuominen huomauttaa.
- Tällaisia huijauksia sattuu nykyään todella paljon ja koko ajan enemmän, joten ihmisten on syytä olla
varuillaan ostaessaan tavaraa netistä. Toki tavaratalojen nettikauppojen pitäisi olla luotettavia, mutta silti on
aina hyvä olla tarkkana.

Veijalainen lähetyksessä: Näin minua huijattiin
21.9.2010
www.studio55.fi
Studio55.fi-juontaja Markku Veijalainen kertoi tiistain lähetyksessä, kuinka häntä huijattiin tekstiviestillä.
Mape Veijalainen oli saanut puhelimeensa tekstiviestin, jossa hänelle tarjottiin ilmaista soittoääntä. Mies otti
soittoäänen vastaan, mutta huomasi, että se ei toiminutkaan hänen puhelimessaan.
Myöhemmin Mape alkoi saada muitakin soittoäänistä kertovia tekstiviestejä, mutta hän poisti ne saman tien.
Erään kerran hän katsoi sitten tv-ohjelmaa, jossa kerrottiin henkilöstä, joka ei saanut millään lopetettua
puhelimeensa tulevaa soittoäänipalvelua.
− Se kuulosti tutulta, ja kun katsoin puhelinlaskua, huomasin että sieltä oli kuukausittain laskutettu
viihdepalvelusta, jota en ollut edes tilannut, juontaja kertoi ohjelmassa.
Hän yritti saada operaattoria lopettamaan laskutuksen ja palauttamaan jo laskutetut rahat, mutta sieltä vain
vastattiin, että he eivät voi asialle mitään.
Ohjelmassa vieraillut Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sario vahvisti, että vastaavia tapauksia on paljon,
eikä niissä käytännössä ole mitään tehtävissä.
− Olisi yhteiskuntavastuun kantamista operaattoreilta kieltäytyä tekemästä yhteistyötä tällaisten palvelujen
tarjoajien kanssa. Niiden toiminta on, jos ei lainvastaista, niin ainakin epäeettistä, Sariola totesi.
Klikkaa kuvaa ja katso päivän ohjelmasta lisää Mapen tuntoja huijatuksi joutumisesta sekä Sariolan varoituksia
siitä, minkälaisten muiden huijausten kohteiksi kuluttajat usein joutuvat.

Pikavippifirmoille uhkasakko tai kanne markkinaoikeuteen

18.9.2010
www.ts.fi
Kuluttajavirasto aikoo haastaa pikavippifirmoja markkinaoikeuteen tai määrätä osalle markkinointikieltoja,
joita tehostaa uhkasakko. Vastatoimet liittyvät Kuluttajaviraston ja tietosuojavaltuutetun yhteiseen
valvontakampanjaan, jossa selvitettiin 80 pikavippiyrityksen toimintaa.
Keväisessä kampanjassa havaittiin merkittäviä lainvastaisuuksia ja puutteellisuuksia. Kolmesta räikeimmästä
tapauksesta Kuluttajavirasto jätti tutkintapyynnön poliisille. Saman henkilön omistamissa yrityksissä
luotonhakija joutui maksamaan parin sadan lainasta lopulta jopa 600 euroa.
Tutkintapyynnöt liittyvät rikoslain koronkiskontapykälän uudistukseen, joka tuli voimaan viime marraskuussa.
– Nyt lain mukaan lainankorko on kiskontaa, jos luotonantajan perimä korvaus on selvästi epäsuhteessa
myönnettyyn luottoon. Juuri tähän pykälään haetaan nyt täsmennystä ennakkotapauksen avulla, kertoo
Kuluttajaviraston kuluttajaoikeusyksikön päällikkö Riitta Kokko-Herrala.
Kiskontaepäilyt ovat esitutkinnassa Helsingin poliisilaitoksen talousrikosyksikössä.
Lievemmissä tapauksissa kuluttajaviranomaiset lähettivät yli 50 yritykselle kirjeet, joissa vaadittiin
toimintatapojen korjaamista.
– Saimme vastaukset yrityksiltä kesän aikana. Osa yrityksistä ilmoitti korjanneensa puutteet, mutta osa on
jatkanut toimintaansa entiseen malliin, Kokko-Herrala kertoo.
Puutteita oli muun muassa lain edellyttämässä henkilöllisyyden tunnistuksessa. Lisäksi 13 yritystä ilmoitti
todellisen vuosikoron puutteellisesti. Useassa yrityksessä vaarannettiin tietosuojaa käsittelemällä asiakastietoja
huolimattomasti.
Kuluttajavirasto ja tietosuojavaltuutetun toimisto aikovat päättää jatkotoimista kuukauden kuluessa.
Viranomaiset kuitenkin myöntävät, että käytettävissä olevat keinot voivat olla liian hitaita.
– Alalla tapahtuu koko ajan yritysmuutoksia kuten esimerkiksi lakkauttamisia ja yritysten yhdistymisiä,
huomauttaa Kuluttajaviraston lakimies Gunveig Planting-Visa.

300€:n yllätyslasku – varo, aloittelija
20.8.2010
www.uusisuomi.fi
Poliisi kertoo uutta tietoa Suomen Backup Invest Oy:n hämäriin laskuihin liittyvästä tutkinnasta. Yrityksen
aputoiminimen Suomen Yrityshakukeskuksen laskuista on tehty poliisille noin 70 tutkintapyyntöä.
Poliisi on aiemmin tiedottanut, että yhtiön noin 300 euron laskua ei tule maksaa, sillä se on perusteeton.
Poliisin mukaan alustavissa selvityksissä on ilmennyt, että kyseenalaista puhelinmarkkinointia on tehty lähinnä
uusiin, vastaperustettuihin yrityksiin.
Kyseisissä puheluissa on tiedusteltu yrityksen yhteystietojen paikkansapitävyyttä, minkä jälkeen yritykselle on
tarjottu näkyvyyttä maksullisen Suomen Yrityshakukeskuksen internetpalvelun kautta. Osa
asianomistajayritysten edustajista on kertonut saaneensa sellaisen käsityksen, että puhelu tulee viranomaiselta,
ja palveluun liittyminen on pakollista.
Osa ei kertomansa mukaan ole ymmärtänyt ollenkaan, että heidät ollaan sitomassa johonkin sopimukseen.
Muutamia päiviä puhelun jälkeen yritykset ovat yllätyksekseen saaneet Suomen Backup Invest Oy:n
lähettämän, yleensä noin 300 euron laskun sekä tilausvahvistuksen.
Tämän jälkeen yrityksistä on oltu yhteydessä palvelun tarjoajaan, jolloin heille on ilmoitettu, ettei puhelimessa
sovittua tilausta voi perua, ja ellei laskua makseta, sen perintää tullaan jatkamaan.
Tutkintapyyntöjä tehneet yritykset ovat poliisin mukaan lähinnä sellaisia, jotka eivät ole maksaneet saamaansa

laskua, ja kokevat tulleensa asiassa erehdytetyksi.

Yrittäjiä huijattu maksamaan Y-tunnuksesta maksu
10.8.2010
www.hs.fi
Oulu. Poliisi varoittaa yrittäjiä huijareista, jotka lähettävät asiattomia laskuja yrittäjien Y-tunnuksesta. Yrittäjiä
on huijattu eri puolilla Suomea. Parin viime viikon aikana tapauksia on tullut ilmi puolenkymmentä Oulun
alueella.
Myyjä on soittanut yrittäjälle ja ilmoittanut, että yrittäjän Y-tunnuksesta on niin sanottu pakollinen maksu.
Yhteydenoton jälkeen Suomen Backup Invest Oy on lähettänyt yritykselle noin 300 euron laskun.
Poliisin mukaan lasku näyttää oikealta, mutta sitä ei pidä mennä maksamaan. Asiattomia laskuja saaneita
yrityksiä pyydetään ottamaan yhteys lähimpään poliisilaitokseen ja tekemään rikosilmoitus.
Tapausten tutkinta on keskitetty Pirkanmaan poliisilaitokselle.

Rasistista ilkivaltaa Vantaalla? Pizzatakseja ajelutettiin turhan päiten!
22.6.2010
www.hymy.fi
Itä-Vantaalla nähtiin tänä iltana varsin erikoinen näytelmä, kun lähiökerrostalon pihalle karautti lähes yhtaikaa
kolme eri pizzataksia, joiden lähetit saivat turhaan soitella tilausten tekijää avaamaan alaovea.
Läheteille ei koskaan avattu ja pizzataksit saivat palata takaisin hukkaruokiensa kanssa.
-Tämä on kiusantekoa. Tällaista sattuu onneksi harvoin, mutta uskon tämän olevan jonkin humalaisen
nuorisojoukon päähänpisto, kommentoi asiaa paikalla olleen pizzayrityksen edustaja Hymylle. Hän ei halua
mainita yrityksen nimeä.
Lähetti uskoo kiusanteon taustalla olevan myös rasistisia piirteitä.
-Joskus aiemmin keväällä pilapuheluita tuli enemmänkin, ja silloin jo harkitsimme yhteyden ottamista poliisiin.
Poliisista kerrotaan, että virkavallalla on keinonsa myös niin kutsuttujen prepaid-liittymien haltijatietojen
selvittämiseen. Kyseeseen voi tällaisissa tapauksissa tulla lievä petos.

Puhelin tuuttasi varattua, voro putsasi pankkitilin
22.6.2010
www.taloussanomat.fi
Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI varoittaa verkkosivuillaan uudesta rikollisten kehittämästä menetelmästä
pankkitilien tyhjentämisen.
Hieman yksinkertaistettuna pahaa-aavistamatonta mattimeikäläistä uunotetaan nyt seuraavasti.
Aluksi rikollinen urkkii uhrin raha-asioihin liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi pankkitilin numeron, perinteisillä
huijauskeinoilla.
Tämän jälkeen rikollinen ottaa yhteyttä uhrin pankkiin tekeytyen uhriksi. Rikollinen pyytää vaihtamaan uhrin
yhteystiedot ja siirtämään samalla rahaa omalle tililleen.
Kun pankki sitten yrittää soittaa uhrille varmistuakseen tämän henkilöllisyydestä, kaikki uhrin puhelinlinjat
ovat varattuina. Kännyköiden ja lankalinjan tukkimisesta on vastuussa rikollinen, joka masinoi niihin tulvan
turhia soittoja.
Hetken päästä rikollinen soittaa pankkiin tekeytyen uhriksi ja valittaa, ettei hänen pyytämäänsä tilisiirtoa ole
toteutettu. Pankille rikollinen kertoo, että hänen puhelinlinjansa ovat reistailleet viime aikoina. Tämän jälkeen
pankki saattaa erehtyä pitämään rikollista uhrina ja suostua tilisiirtoon sekä yhteystietojen muuttamiseen.

FBI:n mukaan vastaavien huijausten määrä on kasvanut huhtikuun jälkeen, ja aikakauslehti Wired kertoo
floridalaisesta miehestä, joka menetti 400 000 dollaria näin toteutetussa huijauksessa.

Poliisi tutkii raiskausyritystä Kotkassa
16.6.2010
www.iltasanomat.fi
Kymenlaakson poliisi pyytää havaintoja epäillystä raiskauksen yrityksestä, joka tapahtui tiistaina puolenpäivän
jälkeen Kotkan Jumalniemessä.
Poliisin tietojen mukaan nainen yritettiin raiskata Anttilan tavaratalon takana heinikossa. Asialla oli
tummaihoinen ulkomaalainen mies, jolla oli tumma huppari ja tummat housut.
Hänellä oli tapahtumahetkellä huppu pään yllä. Mies poistui paikalta mahdollisesti vaalealla vanhahkolla
hatchback-mallisella henkilöautolla.
Asiasta tietäviä pyydetään soittamaan Kotkan poliisin päivystykseen, jonka numerot ovat 07187 35440 ja 07187
35442.
---Testattua - Näin poliisi tyrii!
Varsinainen tyhmyyden ylistys tai pila oltava poliisilta. Laittaa nyt puhelinnumerot oikein SST:n kautta
julkisuuteen, jossa vastaavat vain virka-aikana. Uutinen Ilta-Sanomilla esimerkiksi julkaistiin vain minuuttia
ennen puhelinten mykistyttyä, Iltalehdellä 16.20.

Tekstiviestihuijauksella voi yhä tehdä rahaa
10.6.2010
www.sektori.com
Malesian poliisiviranomaiset ovat napanneet tekstiviestihuijauksiin erikoistuneen rikollisporukan, joiden
epäillään puhaltaneen jopa satoja tuhansia dollareita paikallisilta höps... uhreilta. Rikollisjengi koostuu
malesialaisesta johtajasta ja 25 ulkomaalaisesta, joiden ikä vaihtelee 16 ja 41 vuoden välillä. Menetelmä oli perin
vanhanaikainen: huijaustekstiviesteissä kerrottiin vastaanottajan voittaneen arvonnassa. Sähköpostitse tulevat
arpajaisvoittoilmoitukset osaa nykyään jo lähes jokainen tuomita huijaukseksi, mutta ilmeisesti tekstiviesteihin
luotetaan paremmin. Tutkijoiden mukaan nyt kiinni jäänyt joukkio on osa vieläkin laajempaa tekstiviestiliigaa.

Poliisi etsii: Mies huijasi kymmeniä valehädällä
10.6.2010
www.iltalehti.fi
Poliisin mukaan mies on viime aikoina soitellut ihmisille ja kertonut, että hän on joutunut onnettomuuteen tai
rikoksen uhriksi Kambodzhassa. Hän on pyytänyt rahaa, jotta saisi uuden passin ja sairaalahoitoa sekä
maksettua hotellilaskunsa. Yleensä mies on kysynyt vain pieniä summia.
Lisäksi mies on poliisin mukaan pyytänyt ennakkomaksuja olemattomista vuokramökeistä ja -asunnoista.
Epäillyn henkilöllisyys on poliisin tiedossa, mutta häntä ei ole toistaiseksi tavoitettu.

Nuorukainen vangittiin nettipetosten sarjasta
3.6.2010
www.helsinginuutiset.fi
Nuori helsinkiläismies on vangittu epäiltynä yli viidestäkymmenestä petoksesta.
Miehen epäillään haalineen useita tuhansia euroja myymällä Huuto.netissä tuotteita, joita hän ei ikinä
toimittanut ostajille.
–Hän kaupitteli tietokoneita, digikameroita, kelloja ja jopa konserttilippuja ihmisille ympäri Suomea, kertoo
tapausta tutkivan Helsingin Itäisen poliisipiirin komisario Outi Petersohn.

Asiakkaat maksoivat aina tuotteesta etukäteen. Ostajat eivät osanneet epäillä miestä huijariksi.
–Hän esiintyi asiakkailleen puhelimessa aina vakuuttavasti.
Petersohnin mukaan mies on Itä-Helsingistä kotoisin oleva poliisin vanha tuttu, joka on ollut työttömänä ja
elättänyt itsensä huijaamalla.
20-vuotias tekijä onnistui pakoilemaan virkavaltaa kaksi vuotta, kunnes hänet saatiin sattumalta satimeen.
–Hänet otettiin säilöön viime viikon torstaina muusta syystä.
Pian paljastui , että mies on sama henkilö, jota epäillään Suomessa lukuisista nettihuijauksista. Hänet osattiin
yhdistää petoksiin, sillä hän oli antanut ostajille oman tilinumeronsa.
–Hänestä oli ehditty tehdä yhteensä 176 etsintäkuulutusta. Miehellä ei ole ollut vakinaista osoitetta, joten poliisi
ei ole etsinyt häntä aktiivisesti, Petersohn selvittää.
Helsinkiläismiestä pidetään nyt tutkintavankeudessa. Syyte on nostettava 18. elokuuta mennessä.

Näin puhelinmyyjä huijaa
1.6.2010
www.iltasanomat.fi
Kuluttajaliitto haluaisi lopettaa puhelinmyynnin tai tehdä siitä luvanvaraista.
- Minulla meni sähkölasku perintään, vaikka en edes tietänyt vaihtaneeni sähköyhtiötä, IS:n lukija kertoi
kokemuksensa puhelinkaupasta.
- Kuulostaa hyvin tyypilliseltä tapaukselta. Ostaja ei läheskään aina tiedä, mihin puhelinkaupassa sitoutuu,
sanoo johtava lakimies Tuula Sario Suomen Kuluttajaliitosta.
Kauppatapaan liittyvät epäselvyydet ovat Kuluttajaliiton mukaan niin yleisiä, että se olisi valmis kieltämään
koko bisneksen.
- Puhelinmyynnin ja kotimyynti pitäisi olla kiellettyä ilman kuluttajan etukäteen antamaa suostumusta, Sario
linjaa.
Puhelinmyynnin ylilyönnit ovat nousseet vaihteeksi keskusteluun, kun Kuluttajavirasto kiinnitti huomiota
tuotteena vaikeasti avautuvien mobiilikaistaliittymien myyntiin ikäihmisille.
"Humpuukitavaran myyntikanava"
Puhelinmyyntiä on perusteltu palveluiden tuottamisella syrjäisten seutujen asukkaille. Nyt tuo perustelu on
Kuluttajaliiton mukaan vanhentunut, kun kaikkea tavaraa voi tilata internetin kautta.
- Puhelinmyynnistä on tullut entistä selvemmin humpuukitavaran tai -palveluiden myyntikanava. Myydään
tavaraa, jota ei muuten saataisi sillä hinnalla kaupaksi.
Vaikka kauppatapahtumassa vastuu on myös ostajalla, puhelinmyynnissä usein kuluttaja on heikoilla.
- Kohderyhmänä ovat yksinäiset, sairaat tai vanhukset, joiden kaipuuta ihmiskontaktiin käytetään hyväksi.
Puhelinmyyjien myyntitaktiikan epäilyttävät piirteet on pantu merkille myös Kuluttajavirastossa.
- Puhelinmyyjien tähtäimessä ovat yksinäiset ihmiset, jotka ovat valmiita ostamaan mitä vaan, kunhan joku
heidän kanssaan puhuu, sanoo lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajavirastosta.
Eniten huomautettavaa Ojajärvi on löytänyt puhelinliittymien markkinoinnista, joiden etusopimusten
rajoituksista tai kestosta kuluttajan on vaikea päästä jyvälle. Myös vertailu muihin vastaaviin liittymiin on
vaikeaa.

- Puhelinliittyminen kauppa on eräänlainen kesto-ongelma, Ojajärvi sanoo.

Tämä kepponen tuli kalliiksi
26.5.2010
www.iltasanomat.fi
Espoolainen yrittäjä joutuu maksamaan lähes parituhatta euroa kepposestaan, jossa hän kuoletti kiusallaan
vaimonsa ex-miehen pankkikortin.
Yrittäjä oli soittanut Luottokuntaan esiintyen vaimonsa entisenä miehenä ja väittänyt pankkikorttinsa
kadonneen. Hän oli osannut kertoa Luottokunnalle miehen henkilötunnuksen. Kun ex-mies yritti seuraavana
päivänä maksaa ostoksiaan kaupassa, myyjä oli ottanut varastetuksi ilmoitetun kortin haltuunsa.
Espoon käräjäoikeudessa yrittäjä selitti kimpaantuneensa ex-mieheen, koska hänen vaimollaan oli miehen
kanssa erimielisyyksiä.
Käräjäoikeus tuomitsi yrittäjän toissa vuoden tammikuussa tehdystä petoksesta 35 päiväsakkoon, josta koituu
maksettavaa yli 1300 euroa. Lisäksi yrittäjän on maksettava kiusanteon uhrille noin 200 euroa ja Nordealle 250
euroa korvauksia kuluista sekä oikeudenkäyntikulut.

Lompakko putosi bussiin – 16 000€:n puhelinlasku
25.5.2010
www.uusisuomi.fi
Espoolaiselle Julia Honkaselle kävi todella ikävästi: lompakon katoamisen seurauksena hän sai yli 16 000 euron
puhelinlaskun.
Nainen oli kadottanut lompakkonsa viime vuoden marraskuussa bussissa. Kahden viikon päästä katoamisesta
lompakko löytyi löytötavaratoimistosta. Tänä aikana lompakon löytäjä oli kuitenkin ehtinyt avata Honkasen
henkilöpapereilla kännykkäliittymän.
Varastetuilla henkilöllisyystodistuksella avatulla kännykkäliittymällä oli surffailtu netissä 16 339,57 euron edestä
vain yhden kuukauden aikana.
- Kun näin puhelinlaskun summan, soitin sydän kurkussa asiakaspalveluun. Kun minulle kerrottiin, että olin
avannut marraskuussa uuden liittymän, muistin heti lompakon katoamisen. En olisi osannut kuvitella mitään
tällaista, koska olin saanut henkilöpaperini takaisin, Julia Honkanen kertoo Uudelle Suomelle.
- Olin huomaamattani maksanut puolivuotta kuukausimaksuja liittymästä, jota en tiennyt olevankaan.
Liittymää ei käytetty melkein puoleen vuoteen, kunnes yhden kuukauden aikana GPRS- ja 3G-palveluilla oli
saatu aikaan jättilasku.
- En tehnyt rikosilmoitusta, koska minulle sanottiin, että he [operaattori] korvaavat summan ja minun ei tarvitse
ryhtyä mihinkään jatkotoimenpiteisiin, Honkanen kertoo.
Operaattorilta kerrottiin naiselle, että tämän kaltaiset tilanteet ovat yleisiä.
Liittymä oli Saunalahden. Yhtiöön kuuluvasta Elisasta kerrotaan Uudelle Suomelle, että tällaisten tapausten syyt
selvitetään ja asiakkaan kulut minimoidaan.
Varastetuilla henkilöpapereilla avatut puhelinliittymät voivat tulla kalliiksi, koska liittymän laskut tulevat
jälkikäteen maksettavaksi.
Tietoturva-asiantuntija Erkki Mustonen F-Securelta varoittaa, että etenkin internetissä identiteettivarkaudet
ovat helppoja, jos varas saa käsiinsä sekä sosiaaliturvatunnuksen sekä verkkopankkitunnukset. Niillä voi
varmistaa henkilöllisyytensä, eikä palveluntarjoajalla ole syytä epäillä identiteettiä, koska verkkopankki
varmistaa henkilöllisyyden.

Yllättäviä jättilaskuja tekstareista

24.5.2010
www.uusisuomi.fi
Kännyköihin mobiiliviihdettä kyseenalaisin keinoin kaupittelevia yrityksiä ei ole saatu kuriin. Kuluttajavirasto
saa alati valituksia tapauksista, joissa kuluttaja kokee tulleensa huijatuksi.
–Näitä yhteydenottoja on tullut valtavasti, satoja, kertoo viraston lakimies Hertta Hartikainen.
Tyypilliset valitukset koskevat kännykkään lähetettyjä palvelutekstiviestejä, joita puhelimen käyttäjä ei miellä
tilanneensa. Usein viestit saavat alkunsa internetistä, jossa kuluttaja on antanut puhelinnumeronsa esimerkiksi
arvonnan, kilpailun tai leikkimielisen testin yhteydessä. Samalla hän on huomaamattaan tehnyt sopimuksen
esimerkiksi tietovisan tilaamisesta puhelimeensa.
Ongelman ytimessä on yritysten markkinointi, jota Kuluttajavirasto pitää harhaanjohtavana.
–Jossain voi olla kerrottu pienellä printillä, että kyseessä onkin maksullinen palvelu ja mahdollisesti kestotilaus,
Hartikainen kertoo.
Moni havahtuu vasta, kun postiluukusta kolahtaa yllättävän suuri puhelinlasku.
Kuluttajalle hyvityksen hakeminen voi osoittautua työlääksi. Teleoperaattorit ohjaavat asiakkaat ottamaan
yhteyttä mobiilituotteen myyneeseen yritykseen.
–Jos asiakas on tilannut netissä jotakin, operaattori ei voi olla vastuussa. Me olemme vain välittäjänä, sanoo
TeliaSoneran viestintäjohtaja Ahti Martikainen.
Viestien takaa löytyy usein ulkomainen yritys, jonka yhteystietojenkin löytäminen voi vaatia kekseliäisyyttä.
Kuluttajien kertomusten mukaan edes palvelun irtisanomisviestit eivät aina tehoa, vaan laskutus jatkuu.
Kuluttajaviraston Hartikainen myöntää, että kysymys vastuunjaosta on hankala. Hän katsoo, että myös
operaattorien vastuu näissä tapauksissa pitäisi täsmentää lakiin.
–Viranomaisten pitäisi puuttua joidenkin yritysten markkinointiin nykyistä hanakammin, sanoo Elisan
kuluttajaliittymistä vastaava Panu Lehti.
Lehden mukaan Elisa saa mobiilituotteista noin 5–15 prosentin rahallisen osuuden. Martikainen ei osaa antaa
arviota.
–Nämä epäselvät tapaukset eivät missään nimessä ole operaattorien suojeluksessa, päinvastoin, Martikainen
painottaa.
Suomessa mobiilituotteita kauppaa erityisen ärhäkkäästi muutama yritys. Vaikka markkinointi koettelee
sallitun rajoja, liiketoiminta sinänsä on laillista.
Valituksia on kertynyt esimerkiksi hollantilaisista yrityksistä, joiden tekstiviestit ovat aiheuttaneet kuluttajille
kymmenien tai jopa satojen eurojen laskuja.
Perusteettomasta laskusta on kuitenkin mahdollista saada rahat takaisin. Viime vuonna mobiilisisältöpalveluista
palautuksia sai yli 300 suomalaista.
–Nyt esillä ovat Zemgo ja Glomobi, jotka ovat saman yrityksen toiminimiä. Neuvotteluyhteys on olemassa ja
rahoja on palautettu, Hartikainen kertoo.
Palveluja pyörittää R&D Media -niminen yritys, joka kertoo sijainnikseen Amsterdamin.
Rajat ylittävän kaupan ongelmia pui Euroopan kuluttajakeskus, jonka toimivalta ulottuu unionin rajojen
sisäpuolelle. Ongelmayritysten jäljet johtavat välillä kauas maailmalle.
–Selvittely on hankalaa, mutta ei mahdotonta. Nytkin on toimenpiteitä vireillä yhtä EU:n ulkopuolista yritystä
kohtaan.
Hartikainen korostaa, että puhelinnumeroa ei pidä antaa heppoisesti.

–Suomalaiset luottavat liikaa ja antavat yhteystietonsa aivan liian helposti, Hartikainen sanoo.

Matti Nykänen raivon partaalla - häirikkö piinaa!
16.5.2010
www.hymy.fi
Toukokuun Hymyssä esittäytyy viisi Matti Nykästä. Kaksi heistä on Helsingistä, yksi Espoosta, eräs Vaasasta ja
muuan Koillis-Savosta.
Kaikki he kertovat, millaista on olla Matti Nykänen maassa, jossa Matti Nykänen on käsite.
Helsingissä asuva Nykäsen nimikaima on raivon partaalla. Edes omassa kodissaan hän ei saa olla rauhassa, kun
puhelin pirisee taukoamatta.
-Aina kun Matti toilailee, minun suosioni nousee huippuunsa ja puhelin soi entistä tiheämpään tahtiin, mies
parahtaa.
Espoolainen Nykänen saa lähikaupassa aina naurut näyttäessään henkilötodistustaan.
-Olen jo tottunut tähän.
Toukokuun Hymyssä luet Matti Nykästen karmaisevasta elämästä lisää.

Kotirouvat huijasivat puheaikaa lähes 100 000 eurolla
6.5.2010
www.iltalehti.fi
Syyttäjä vaatii kahdelle leppävirtalaiselle kotirouvalle ehdollista vankeusrangaistusta laittomista prepaidliittymien puheaikalatauksista.
Naiset onnistuivat huijaamaan teleoperaattori Elisalta yli 95 000 euron arvosta laitonta puheaikaa.
Syyttäjän mielestä naiset syyllistyivät törkeään petokseen. Syytetyt myönsivät tekonsa pääosin. Asiaa puitiin
keskiviikkona Pohjois-Savon käräjäoikeuden Varkauden istuntopaikalla.
Huijaus onnistui Elisan nettisivuilla olleen tietoturva-aukon vuoksi. Toinen naisista huomasi puheaikaa
maksaessaan, että maksusivua uudestaan käyttämällä voi ladata puheaikaa rajattomasti. Naiset latasivat sillä
keinoin puheaikaa myös tuttavilleen. Elisan arvion mukaan huijauksen kokonaisvahingot voivat nousta jopa 150
000 euroon.
Oikeus antaa asiasta päätöksen parin viikon kuluttua.

Kännykkälasku poltti isäpapan päreet
30.4.2010
http://elisa.net
Wyomingista USA:sta kotoisin oleva 13-vuotias tyttö Dena Christoffersen on lähettänyt kahden kuukauden
aikana noin 10 000 tekstiviestiä ja aiheuttanut teolla vanhemmilleen 4 756 dollarin, noin 3 500 euron
kännykkälaskun.
Dena lähetteli viestejä vanhemmilta ja opettajilta salassa, mutta käytännössä satamäärin joka päivä, pääosin
koulupäivän aikana. Jotain kyllä epäiltiin, koska Denan koulumenestys oli pudonnut rajusti. Syy selvisi Verizonyhtiön lähettämästä jättilaskusta.
Denan isän reaktio oli ymmärrettävä. Hän takavarikoi tyttärensä kännykän ja rikkoi sen sitten säpäleiksi
vasaraa käyttäen.

Poliisi varoittaa pankin nimissä soittelevasta naishuijarista
17.3.2010
www.sss.fi

Poliisi varoittaa pankin työntekijänä esiintyvästä naishuijarista, joka pyrkii ikäihmisten koteihin. Keskiviikkona
huijari lähestyi 80-vuotiasta Salossa ja ja 92-vuotiasta naista Piikkiössä.
Salon Osuuspankin työntekijäksi esittäytynyt nainen oli kertonut puhelimessa salolaisnaiselle, että tämän tililtä
oli yritetty nostaa rahaa. Asian selvittämiseksi ”pankkivirkailija” oli kysynyt uhrin kotiosoitteen.
Salolaiseläkeläinen oli antanut tiliotteen naisen nähtäväksi. Huijari oli lisäksi ”tutkinut” 50 euron setelin
numerosarjaa.
Poliisi arvelee, että huijari saattaa tavoitella pankkikortin tunnuslukuja. Kummassakaan tapauksessa mitään ei
ole ilmeisesti viety.
Nainen on arviolta 20–25-vuotias, ja hänellä on mustat, kiharat ja pitkät hiukset. Hän liikkuu harmaalla,
isohkolla henkilöautolla.

45 minuuttia: Nettihuijareille kymmeniä miljoonia euroja
17.2.2010
www.mtv3.fi
Tuhannet suomalaiset ovat kokeneet tulleensa huijatuiksi netissä. Kyseenalaisia nettikampanjoita toteuttavat
ulkomaille rekisteröidyt mobiiliviihdeyritykset, jotka tienaavat vuosittain ainakin miljoonia euroja. Samat
yritykset ovat tekemisissä kuluttajaviranomaisten kanssa monissa maissa. Aiheesta kertoo tämän illan 45
minuuttia -ohjelma.
Yksittäisen kuluttajan on vaikea löytää ketään, joka palauttaisi kyseenalaisin keinoin tienattua rahaa.
Tyypillisimmin Kuluttajavirastolle tulee valituksia nyt maksullisista palveluista, joita markkinoidaan testeinä tai
arvontoina.
Testin tai arvonnan viimeisessä pop up -ikkunassa vaaditaan osallistujan puhelinnumeroa, jota ilman hän ei voi
saada tuloksiaan tai osallistua arvontaan. Sitten asiakkaan puhelimeen tulee tekstiviesti, jossa kerrotaan
palvelun maksullisuudesta. Tieto palvelun maksullisuudesta saattaa lukea myös netissä, mutta melko piilossa ja
pienellä kirjasinkoolla.
Palvelusopimus huijaamalla
Moni ei osaa yhdistää netissä tehtyä testiä puhelimeen tuleviin kummallisiin monivalintakysymyksiin, eikä
myöskään yhdistää monivalintakysymyksiä maksulliseen kuukausipalveluun.
Kampanjat ehtivät usein kadota verkosta ennen kuin niihin osallistunut ymmärtää, että kasvaneen
puhelinlaskun syynä onkin kauan sitten netissä tehty testi, jota ei enää löydy mistään.
Kukaan ei tiedä, kuinka paljon suomalaiset menettävät rahojaan hämäriin mobiiliviihdepalveluihin. Moni kärsii
kymmenien eurojen tappiot mukisematta.
Kuluttajaviranomaiset ovat kuitenkin saaneet Suomessakin satoja valituksia mobiiliviihdepalveluista. Euroopan
kuluttajakeskus, joka käsittelee maiden rajat ylittävän kaupan ongelmia, on saanut 360 valitusta.
Kuluttajariitalautakuntaan on edennyt yli 40 valitusta. Valtaosa on ratkennut siten, että palveluntarjoajat ovat
maksaneet asiakkaalle hyvityksen.
Testitulokset: 21 euroa kuukaudessa
Juttua varten osallistuimme Facebookissa H&M-lahjakorttien arvontaan. Arvontaa markkinoi WinStuffHereniminen yritys, jolta tulikin nopeasti tekstiviesti puhelimeen. "Olette aktivoitu Winstuffhere Prize Club. 21
€/kk".
WinStuffHere:n suomenkielisiltä sivuilta löytyy asiakaspalvelunumero, jossa ei kuitenkaan vastattu. Numerossa
pyörii tiedote, jonka kieli vaihtuu suomesta englanniksi ja sitten hollanniksi. Viestissä sanotaan, että palvelun voi
lopettaa laittamalla viestin STOP numeroon 17228.
Tämä 17-alkuinen numero on lyhytsanomapalvelunumero, jonka myöntää Viestintävirasto. Ellei yritykseen
mitenkään muuten saa yhteyttä, asiakas voi yrittää tavoittaa palvelun tarjoajaa lyhytsanomapalvelunumeron
avulla. Niiden haltijat on listattu Viestintäviraston sivuilla.

Yrityksistä voi myös tehdä valituksen Kuluttajaviraston ohjeiden mukaisesti. Olennaista on tehdä kirjallinen
reklamaatio mahdollisimman pian. Kuluttajan kannattaa myös ottaa yhteyttä maksullisten puhelinpalvelujen
eettiseen lautakuntaan, Mapeliin. Se voi suositella operaattoreille palvelun katkaisua.
Usein palvelun saa lopetettua lähettämällä tekstiviestin STOP siihen lyhytsanomapalvelunumeroon, josta viestit
tulevat.
Operaattorit muistuttavat, ettei huijauksen kohteeksi voi joutua, jos liittymässä on palvelunumeroesto. Sen
tekemällä menettää kuitenkin myös mahdollisuuden käyttää asiallisia palvelunumeroita.
Yritysten tienestit hurjia
Mobiiliviihdehuijausten takana ovat usein ulkomaiset firmat, jotka tienaavat palveluilla ainakin miljoonia
euroja vuodessa. Niillä on toimintaa monissa maissa. Nettisivuilla mainittu postiosoite ei ole välttämättä edes
samassa maassa, jossa yritys kertoo toimivansa.
Mobiiliviihdeyritysten lisäksi bisneksestä hyötyvät teleoperaattorit, nettimainontaa myyvät tahot ja
aggregaattorit. Keitä he ovat, kuinka bisnes toimii ja kuka siitä hyötyy, siitä lisää 45 minuuttia-ohjelmassa.

13-vuotiaan pilapuheluista murhatutkinta
12.2.2010
www.uusisuomi.fi
13-vuotiaan pojan pilapuhelut käynnistivät murhatutkinnan keskusrikospoliisissa, kertoo Ilta-Sanomat.
Tapahtumaketju alkoi, kun porvoolainen mies alkoi saada outoja puheluita. Niissä puhuttiin murhasta ja lopulta
vaadittiin maksua sovitusta tappotyöstä.
Mies sai selvitettyä mystiselle soittajalle, ettei hänellä ollut minkään murhan kanssa mitään tekemistä. Soittaja
sanoi luulleensa, että mies oli tunnettu rikollinen, jonka soittaja myös mainitsi nimeltä.
Porvoolaismies kääntyi poliisin puoleen, ja tapausta alettiin tutkia keskusrikospoliisin päämajassa. Poliisi pääsi
soittajan jäljille ja selvitti, että kyseessä olo 13-vuotias poika. Poliisin puhuttelussa poika kertoi, että kyse oli
pilasta. Porvoolaismies oli joutunut vyyhteen mukaan sattumalta.
Jutun tutkimista jatkavat nyt sosiaaliviranomaiset, IS kertoo.

Joka neljäs puhelu hätänumeroon on turha
8.2.2010
www.iltalehti.fi
Hätäkeskuslaitos otti viime vuonna vastaan hätäilmoituksia yhteensä noin 4,2 miljoonaa, josta 1,8 miljoonaa
välitettiin tehtävinä eteenpäin muille viranomaisille.
Valitettavan usein hätänumeroon soitetaan kuitenkin aivan väärissä asioissa.
- Yli joka neljäs hätänumeroon soitettu puhelu on sellainen, jonka ei sisältönsä puolesta olisi pitänyt tulla
hätäkeskukseen ollenkaan, Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Ari Ekstrand kertoo.
Vuonna 2009 yhteensä noin 880 000 puhelua voitiin luokitella hätäkeskukseen kuulumattomiksi. Puheluista oli
tahattomasti soitettuja virhepuheluita noin 750 000 ja tahallisia ilkivaltaisesti soitettuja puheluita noin 130 000.
Lukumäärä on korkeampi kuin vuonna 2008, mutta samaa tasoa kuin vuonna 2007.
Ylimääräiset soitot voivat viivästyttää avun saantia
- Pyrimme eri kanavien kautta tuomaan ihmisille esiin sitä, että hätänumeroon 112 soitettaisiin kiireellisissä,
todellisissa hätätilanteissa ja nämä tilanteet olisi hyvä osata tunnistaa. Pahimmillaan nämä turhat soitot voivat
viivästyttää hädässä olevan henkilön avun saantia kohtalokkain seurauksin, Ekstrand kertoo.
Hätänumeroon soittaminen ilkivaltaisissa tarkoituksissa voi myös viedä soittajan rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Hätäkeskuslaitoksen mukaan hätäpuheluiden vastaamisaika on kuitenkin parantunut entisestään. Viime vuonna
91 prosenttiin hätäpuheluista vastattiin 10 sekunnissa.
Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2009 tilastot osoittavat, että eniten hätäilmoituksia käsiteltiin Helsingin
hätäkeskuksessa, noin 570 000. Vähiten hätäilmoituksia oli Etelä-Savon hätäkeskuksessa, noin 140 000.

04.01.2010 Kolmesti hätänumeroon baarikyydin toivossa
www.findance.com
Floridalainen Gregory J. Oras soitti 30. joulukuuta kolmesti hätänumeroon. 37-vuotias mies väitti, että häntä
ammutaan ja että hän on yltä päältä vedessä.
Todellisuudessa häntä olisi kuitenkin kiinnostanut ilmainen kyyti baariin. Baari jäi miehen harmiksi väliin,
mutta poliisia potkinut Oras sai sen sijaan maistaa lamauttimesta ja nauttia kyydistä kohti putkaa.
Oras joutuu myöhemmin vastaamaan oikeudessa hätänumeron väärinkäytöstä ja poliisin pahoinpitelystä.

24.12.2009 Obama teki jekun radiossa
www.uusisuomi.fi
Yhdysvaltain presidentti Barack Obama yllätti soittamalla radio-ohjelmaan WTOP-kanavalle tiistaina, kertoo
uutistoimisto AFP.
Menossa oli kyselytunnin tyyppinen ohjelma, jossa soittajien kanssa keskusteli kuukausittain toistuvaan tapaan
Virginian kuvernööri Tim Kaine.
Obama oli soittanut ohjelmaan ja esittäytynyt "Barryna Washingtonista". Kun hän pääsi lähetykseen, hän
sanoi:
- Kuvernööri Kaine, täällä soittaa itse asiassa Yhdysvaltain presidentti.
Obama halusi yllättää Kainen, joka siirtyy pois tehtävistään ja vastaili kuulijoiden kysymyksiin viimeistä kertaa.

17.12.2009 Mies soitti hätäkeskuksiin lähes 7000 häirintäpuhelua
www.aamulehti.fi
Lähes 7 000 häirintäpuhelua hätäkeskuksiin soittanut 44-vuotias mies tuomittiin torstaina Tampereen
käräjäoikeudessa kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Rikosnimikkeet olivat kolme törkeää tietoliikenteen häirintää. Tuomiossa otettiin huomioon, että soittelija oli
alentuneesti syyntakeinen.
Mielenterveysongelmia poteva mies soitteli satakunnan hätäkeskukseen Poriin ja Pirkanmaan hätäkeskukseen
Tampereelle. Motiivikseen hän kertoi kuolemanpelon ja ahdistukset. Hän oli myös yksinäinen ja erakoitunut.
Hän soitteli puhumatta mitään.ili.
Mies soitti ensin joulukuussa 2007 viikon aikana 518 kertaa Poriin. Vuonna 2008 hän soitti Tampereelle 2 425
puhelua ja 11.5. mennessä tänä vuonna 3 885 kertaa. 9.4.2009 hän otti Poriin neljän tunnin aikana 57 puhelua.
11.12.2009 Poliisi varoittaa henkilötunnusten urkkijoista Kymenlaaksossa
www.iltalehti.fi
Kymenlaaksossa Suomen sähkö -nimisen yhtiön edustajaksi esittäytynyt henkilö on pyytänyt ihmisten
henkilötunnuksia. Hän on pyytänyt niitä sähkömyyntitarjousta varten.
Poliisi on selvittänyt, että puhelut on tehty pre-paid-liittymistä.

Poliisin mukaan utelut liittynevät pikavippipetoksiin, joissa haetaan pikavippejä sellaisten henkilöiden nimiin,
jonka henkilötunnus on saatu haltuun. Kymenlaakson poliisi varoittaakin antamasta henkilötunnustusta
kenellekään, joka sitä puhelimessa kyselee - millä varjolla hyvänsä.

07.12.2009 Varo: Liikkeellä asiallinen puhelinhuijari
www.iltalehti.fi
Poliisin tietoon on tullut ainakin kaksi tapausta, joissa puhelinmyyjä on esittäytynyt Securitaksen työntekijäksi.
Huijari on varsin asialliseen ja viralliseen sävyyn kaupannut palvelua lompakon, kännykän tai passin
katoamisen varalta.
Tapaukset ovat tulleet esiin Tampereella ja Helsingissä.
Palvelu mahdollistaisi kadotettujen korttien sulkemisen sekä uusien tilaamisen soittamalla asiakaspalveluun.
Palvelun hinnaksi on esitetty 50 euroa kahdelta vuodelta. Myyjä oli kertonut, että asiakas saisi tunnin sisällä
tekstiviestitse ilmoituksen palvelun käyttöönotosta ja seuraavalla viikolla postissa kirjallisen tilausvahvistuksen.
Näissä poliisin tietoon tulleissa tapauksissa puheluun vastanneiden epäilykset heräsivät, ja heidän soittaessaan
Securitakselle kerrottiin heille, ettei kyseisenlaista palvelua ole olemassakaan.
Poliisi muistuttaa olemaan tarkka sen suhteen, mitä henkilötietoja luovuttaa puhelimitse tuntemattomalle
soittajalle.

07.12.2009 Poliisi: Puhelinhuijaria ei ollutkaan
www.iltalehti.fi
Poliisin varoitti aiemmin maanantaina sulkuturvapalvelun puhelinmyyntiin liittyvää ilmoitusta, jossa epäiltiin
huijausta.
Poliisin mukaan tutkimuksissa kuitenkin selvisi, että asiakas oli kuullut väärin yrityksen nimen eikä mitään
huijausta ollutkaan.
Kyseessä oli poliisin mukaan täysin laillinen Sulkuturva Oy, joka kuuluu Securia -konserniin, joka todellakin
myy puhelinmyyjän mainitsemaa palvelua.
Puhelimitse palvelun itselleen tilannut asiakas ilmoitti poliisille, ettei huijausta ollutkaan tapahtunut, ja hän oli
saanut sovitulla tavalla postitse asianmukaisen tilausvahvistuksen.

03.12.2009 Näin lähetät terveisiä salakuuntelijoille Ruotsiin
www.taloussanomat.fi
Viestiliikenteen tarkkailua hoitaa Ruotsissa Försvarets radioanstalt FRA, joka saa terrorismin ja
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan nimissä salakuunnella kaikkea Ruotsin rajat ylittävää tietoliikennettä.
FRA:n lupa salakuunteluun on herättänyt huolta Suomessa. Noin 98 prosenttia Suomen ulkomaan
tietoliikenteestä kun kulkee Ruotsin kautta.
– Kukaan ei voi sanoa, etteikö viestien luottamuksellisuus olisi uhattuna, viestintäministeri Suvi Lindén (kok.)
sanoi Taloussanomille marraskuussa.
FRA:n saama lupa viestin seulomiseen huolestuttaa myös Ruotsissa, jossa luvan on arvosteltu rikkovan
toimittajien lähdesuojan.
Ruotsalainen Fria Tidningen -lehti onkin taistellut FRA:n salakuuntelulupaa vastaan Hej FRA! -verkkosivulla.
– Pakota FRA käymään läpi kaikki tavalliset postisi liittämällä niihin allekirjoitus, jossa on sanoja, jotka
käynnistävät hälytyksen "vaarallisesta puheesta", sivustolla opastetaan.
Verkkosivun kautta oman sähköpostin allekirjoitukseksi voi kopioida erilaisia tekstipätkiä, jotka herättänevät

FRA:n salakuuntelijoiden huomion.
– Hei FRA! Postejani ei ole mitään syytä lukea. Minulla ei ole mitään tekemistä PKK:n, al-Jama'a al-Islamiyyan
tai Teyrbazen Azadiya Kurdistanin kanssa.
Sivustolta voi myös ladata saman ilmoituksen omaa puhelinvastaajaa varten. Puhelinvastaajaan ladattava
ruotsinkielinen ilmoitus on saatavilla myös suomeksi ja saksaksi murrettuna.

25.11.2009 Varo kännykkähuijausta: 5 minuuttia, 100 euroa
www.uusisuomi.fi
Torniolaisessa kauppakeskuksessa on liikkunut alkuviikosta ulkomaalainen seurue, joka on huijannut
puhelintaan lainannutta poikaa. Poliisin mukaan huijaus on edennyt niin, että nuori poika on pyytänyt
ikäiseltään pojalta puhelinta lainaksi, koska omassa ei ollut puheaikaa. Mukana on ollut joku vanhempi, joka on
vakuutellut, ettei puhelinta anasteta.
Torniolaispojan lainattua puhelinta on ulkomaalainen soittanut noin viiden minuutin puhelun ja palauttanut
puhelimen omistajalle. Jälkeen päin saldotiedustelussa on käynyt ilmi, että tuolla puhelulla oli pojan liittymään
tullut sadan euron lasku.
Peräpohjolan poliisilaitos varoittaa lainaamasta puhelimia tuntemattomille, koska yhdenkin puhelun takia voi
tulla huomattava lasku. Torniolaispojan tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

12.10.2009 KL: Netin älykkyystesteistä satojen eurojen lasku
www.iltalehti.fi
- Yhteydenottoja tällaisista nettihuijauksista on tullut jo pidemmän aikaa, mutta nyt niitä on tullut oikein
ryöpsähdys, kertoo Kuluttajaliiton johtavan lakimies Tuula Sario Kauppalehti.fi:ssä.
Liitto on viime aikoina saanut valituksia esimerkiksi Facebookissa usein ilmestyvistä älykkyystesteistä ja
kilpailuista. Huijauksen tunnusmerkit täyttyvät, sillä testien ja kilpailujen yhteydessä ei mainita palvelun
hinnoista. Kuluttajalle on voinut tulla jopa useiden satojen eurojen lasku.
Nettihuijauksissa kuluttaja vastaa ensin tietokysymykseen, jonka jälkeen häntä kehotetaan antamaan oma
kännykkänumeronsa.
- Suomalaiset ovat niin kovin hyväuskoisia, että uskomme sinisilmäisesti rehelliseen toimintaan, kuvailee Sario.
Huijauksessa kännykkään tulee viesti, jossa kehotetaan vahvistamaan osallistuminen. Kuluttaja voi kuvitella,
että viestissä pyydetään vahvistamaan halu osallistua kilpailuun. Vastaamalla viestiin kuluttaja hyväksyykin itse
asiassa sen, että hänelle lähetetään jatkuvasti maksullisia viestejä.
Huijausviestejä on tullut myös alaikäisille, sekä prepaid-liittymiin.

12.10.2009 Ilmaista lounasta tai taulutelevisiota ei ole
www.kauppalehti.fi
Kuluttajaliitto on viime aikoina saanut viikoittain lukuisia yhteydenottoja huijatuksi tulleilta suomalaisilta.
Liiton neuvontapuhelimeen on tullut runsaasti valituksia kuluttajilta, jotka ovat osallistuneet kilpailuihin tai
älykkyystesteihin internetissä, esimerkiksi Facebookissa.
Tapaukset täyttävät huijauksen tuntomerkit, sillä testien tai kilpailujen yhteydessä ei mainita, että osallistumisen
jälkeen kännykkään alkaa tulla maksullisia viestejä. Kuluttajaliiton johtavan lakimiehen Tuula Sarion mukaan
enimmillään nettihuijauksesta on koitunut kuluttajalle jopa "useiden satojen eurojen" lisälasku.
- Yhteydenottoja tällaisista nettihuijauksista on tullut jo pidemmän aikaa, mutta nyt niitä on tullut oikein
ryöpsähdys, kertoo Sario.
Sarion mukaan suurimpia laskuja suomalaisille on tullut tietokilpailuksi naamioiduista nettivisoista. Niissä

kuluttaja vastaa ensiksi nettisivuilla olleeseen kilpailukysymykseen tai arvoitukseen. Seuraavaksi häntä
pyydetään antamaan sivustolla kännykkänumeronsa, jotta hän voi osallistua kilpailuun palkintona olevista
tuotteista. Tämän jälkeen hän saa kännykkäänsä viestin, jossa pyydetään "vahvistamaan osallistuminen"
kilpailuun.
- Suomalaiset ovat niin kovin hyväuskoisia, että uskomme sinisilmäisesti rehelliseen toimintaan. Kun
kännykkään tulee viesti, jossa kehotetaan vahvistamaan osallistuminen, kuvitellaan että viestissä pyydetään
vahvistamaan, että kuluttaja haluaa osallistua kilpailuun. Vastaamalla viestiin kuluttaja hyväksyykin itse asiassa
sen, että hänelle lähetetään jatkuvasti maksullisia viestejä, kuvaa Sario.
- Pahimpia ovat tietokilpailut, joissa osallistuja vastaa aina uuteen kysymykseen. Niissä kustannukset eivät ole
kiinteitä, vaan loppusumma riippuu kuluttajan omasta aktiivisuudesta. Aina kun hän vastaa kysymykseen, hän
saa tilalle uuden, maksullisen kysymysviestin.
Sarion mukaan jokaisesta viestistä verotetaan tyypillisesti esimerkiksi kaksi euroa. Vastaanotetuista viesteistä
menee maksu, vaikka kuluttaja ei edes avaisi viestiä.
Kuluttajaliiton mukaan räikeimmissä tapauksissa maksullisia viestejä on tullut ihmisille, jotka kiistävät koskaan
edes osallistuneensa nettikilpailuihin tai -testeihin. Liiton tietojen mukaan viestejä on tullut myös alaikäisille
lapsille ja prepaid-liittymiin.
Sarion mukaan Kuluttajaliittoon yhteyttä ottaneilla on ollut myös ongelmia maksullisten viestien
irtisanomisessa. Hänen mukaansa useissa tapauksissa toistuvatkaan irtisanomisviestit eivät ole tuottaneet
toivottua tulosta.
- Tällaisessa tapauksessa ainoa keino olisi ilmeisesti vaihtaa kännykkänumeroa, mutta se olisi hirveän työlästä.
Zemgosta paljon valituksia
Viime aikoina Kuluttajaliittoon on tullut erityisen paljon valituksia Amsterdamiin rekisteröidyn R&D Media
pyörittämästä Zemgo-nettivisasta.
Zemgo järjestää netissä erilaisia tietokilpailuja, joihin houkutellaan osallistumaan tuotepalkinnoilla. Zemgon
nettisivun mukaan osa tuotteista on palkintona maailmanlaajuisessa nettikilpailussa, osa maakohtaisissa
kilpailuissa. Palkinnoksi nettivisan voittajalle luvataan esimerkiksi Samsungin taulu-tv, Vespa-skootteri tai 3000
euron matka.
Kuluttajaliiton hampaisiin Zemgo on joutunut muun muassa siksi, että se ei tarkista pelaajien ikää. Vaikka
Zemgo toteaa verkkosivuillaan alaikäisten tarvitsevan huoltajan suostumuksen käyttääkseen palvelua, se ei ota
vastuuta, mikäli alaikäinen tilaa maksullisia palveluita ilman huoltajan suostumusta.
Kuluttajaliiton Sario korostaa, että lain mukaan kaikilla maksullisten verkkopelien ja -testien tuottajilla on aina
velvollisuus tarkistaa, ettei kyse ole alaikäisestä.
- Kyllä pelien tuottajien olisi helppo todeta asia, sillä alaikäisellähän ei voi olla omissa nimissään
kännykkäliittymää.
Sario huomauttaa myös, että ne toimijat, joilla on "puhtaita jauhoja pussissaan", pyytävät osallistujilta
henkilötunnuksen varmistuakseen osallistujan iästä. Kuluttajaliiton lakimies opastaa lisäksi, että nettipeleihin
tai -testeihin osallistuvien ei ikinä tulisi luovuttaa verkkosivujen pitäjille yhteystietoinaan kännykkänumeroa,
vaan esimerkiksi pelkkä osoite.
Sarion mukaan Kuluttajaliitto on ollut yhteydessä viranomaisiin laittomista nettipeleistä.
- Tosiasia kuitenkin on, että konnat keksivät aina uuden keinon. Kyllä valistus ja tiedottaminen huijauksista on
lopulta ainoa tapa pitää huijareita ansoissa.
Lakimies kehottaa myös verkossa surffailevia suomalaisia suhtautumaan epäilevästi liian houkuttelevilta
kuulostaviin tarjouksiin ja lupauksiin.
- Ei ole olemassa ilmaista lounasta eikä ilmaisia taulutelevisioita. Jos siellä ei ole koira haudattuna, niin sitten
kokonainen kenneli.

07.10.2009 Suomessa liikkeellä uudenlainen tekstiviestihuijaus
www.hs.fi
F-Secure varoittaa Suomessa liikkeellä olevasta uudenlaisesta tekstiviestihuijauksesta. Viestissä kerrotaan
vastaanottajan saaneen videoviestin, ja sen jälkeen on linkki, jota kehoitetaan klikkaamaan.
Jos linkkiä klikkaa, avautuu sivu, joka näyttää tavalliselta roskapostimainokselta, jonka takana on "Mobile
Tube", jonka typografia muistuttaa suositun YouTube-palvelun logoa.
Kun viestialaa vierittää alaspäin, löytyykin viesti, jonka mukaan vastaanottaja on hyväksynyt maksullisen
palvelun tilauksen.
Tällaisten viestien vastaanottajia kehotetaan tuhoamaan viesti heti. Mikäli viestin linkin on ehtinyt avata,
palvelu kannattaa perua viestissä olevalla linkillä.
Mikäli palvelusta asitetään laskua, siitä voi valittaa palveluntarjoajalle.

01.09.2009 Varoitus: Älä vastaa Sofian tai Annan soittoon!
www.iltasanomat.fi
Kanta-Hämeen poliisi varoittaa suloäänisistä naisista, jotka pyytävät viestissään nopeasti soittamaan takaisin.
Väärä soitto voi kasvattaa laskuasi melkoisesti, sanoo ylikonstaapeli Ilkka Iivari.
Ystävälliset naiset ja ehkäpä taustalla olevat miehetkin lähettelevät ihan pyytämättä tekstiviestejä. Viestissä
lukee hyvin kohteliaasti tähän tyyliin "Kiva kun otit yhteyttä, valitettavasti emme ehtineet vastaamaan" soittele uudelleen."
Viestejä on lähetelty vastaanottajille satunnaisotannalla. Viestissä on 0700 -alkuinen numero ja ystävällisten
naisten nimet esim. Sofia ja Anna.
- Missään tapauksessa tällaisille "ystäville" ei kannata soittaa takaisin, sillä pyörremyrsky puhaltelee
puhelinlaskuun ihan uusia saldoja. Saldo ei ole tulopuolta vaan takuuvarmaa rahanmenoa. Älkää siis soitelko
tuntemattomiin pyyntöihin, eikä ehkä kannata soittaa takaisin myöskään tuntemattomista numeroista tulleisiin
puheluihin, varoittaa ylikonstaapeli Iivari.

24.08.2009 Saapuneista viesteistä yllätyslasku
www.ilkka.fi
Kännykänkäyttäjällä on edessään yllätys, kun tilaamatta tulleista tekstiviesteistä veloitetaan kymmeniä euroja
kuukaudessa. Kuluttajavirastoon on tullut asiasta tänä vuonna yli 400 valitusta.
Jos kännykkään saapuu outo viihdetekstiviesti, kuten tietovisakysymys, tulee viesti poistettua helposti asiaa
ajattelematta: kännyköihin saapuu muutenkin paljon ilmaisia mainosviestejä.
Ikävä yllätys on edessä vasta seuraavan puhelinlaskun aikaan. Tilaamatta tulleista tekstiviesteistä voi joutua
maksamaan kymmeniä euroja kuussa.
Näin kävi myös helsinkiläiselle Anu Virtaselle. Hänen puhelinlaskunsa kasvoi kahdessa kuussa palveluviestien
takia liki 90 euroa. Operaattorin mukaan hän on itse tilannut kyseiset palvelut. Puhelunerittelyn kautta selvisi,
että laskuttaja on hollantilainen yritys.
Virtanen lähetti palautetta ja kertoi aikovansa valittaa asiasta, jos rahoja ei palauteta. Vastausviestissä kysyttiin
Virtasen tilinumeroa, ja pian hieman veloitettua pienempi summa palautui tilille.
- Jos kyseessä olisi ollut oikea reklamaatio, kai he olisivat lähettäneet pahoittelukirjeen ja vaatineet asiakkaan
allekirjoitusta summan takaisin saamisesta. Tämä ei voi olla kovin valoisaa toimintaa, Virtanen miettii.
Virtanen on yksi niistä onnekkaista, jotka ovat saaneet edes suurimman osan rahoistaan takaisin. Pelkästään
Kuluttajavirastoon on tämän vuoden aikana tullut 400-500 yhteydenottoa huijausviesteistä. Sen lisäksi valituksia
on tehty Kuluttajariitalautakuntaan sekä kuluttajaneuvojille.

- Yhteydenottojen määrä on lisääntynyt viime vuodesta, toteaa Kuluttajaviraston lakimies Hertta Hartikainen.
Sopimusehdot pienellä präntillä
Yleensä kuluttajat ovat itse tilanneet tekstiviestipalvelun, tosin täysin vahingossa. Osa on sitoutunut palveluun
luultuaan tilaavansa yhden soittoäänen tai taustakuvan. Moni on osallistunut netissä kilpailuun tai tietovisaan.
Älykkyystesti tai horoskooppi saattaa olla vain keino kalastella uusia asiakkaita.
- Kuluttaja surffaa netissä vaikka Facebookissa ja törmää mainokseen. Tosiasiassa mainos onkin yrityksen
markkinointiviesti, jolla pyritään saamaan asiakkaita mobiilisisältöpalvelujen tilaajiksi, Hartikainen kertoo.
Pelin tai testin lopussa kysytään osallistujan matkapuhelinnumeroa ja operaattorin nimeä. Sivun alalaidassa
saattaa lukea pienellä tieto siitä, että kyseessä on kestotilauspalvelu.
- Palvelun markkinointi on usein ollut aika harhaanjohtavaa. Kuluttaja ei ole ymmärtänyt, että hän on
sitoutumassa maksulliseen sopimukseen.
Hartikaisen mukaan tämäntyylinen markkinointi on kuluttajansuojalain vastaista. Harhaanjohtavaa
markkinointia harjoittavia yrityksiä on useampia, ja monet niistä ovat ulkomaisia, vaikka mainokset olisivat
suomenkielisiä.
Kuluttajavirasto on käynyt neuvotteluja rahojen palauttamisesta palveluntarjoajien kanssa. Wixawin-niminen
yritys palautti rahat yli 200 suomalaiselle, jotka olivat ottaneet yhteyttä Kuluttajavirastoon. Kuluttajavirasto on
ollut mukana EU:n laajuisessa valvontakampanjassa. Euroopan komissio tiedottanee tuloksista alkusyksystä.

11.08.2009 Varo: näin netissä huijataan nyt
www.uusisuomi.fi
Nettihuijarit ovat keksineet uuden tavan viattomien vedättämiseksi. Poliisi kutsuu sitä "kolmiodraamaksi",
kertoo E24-sivusto.
Siinä huijari usuttaa kaksi syytöntä ihmistä vastakkain ja katoaa ennen kuin häneen osuu epäilyksen häivä.
Näin se käy:
Haluat myydä esimerkiksi kännykkäsi ja panet ilmoituksen nettiin.
Huijari soittaa sinulle ja ostaa kännykkäsi näkemättä. Hän panee rahat tilillesi.
Huijari on samanaikaisesti pannut nettiin oman ilmoituksensa, jossa hän myy esimerkiksi mp3-soittimen. Joku
haluaa ostaa sen, ja huijari kehottaa tätä panemaan rahat sinun tilillesi.
Huijari soittaa sinulle ja sanoo, että on pannut tilillesi liikaa rahaa. Hän pyytää, että saa tulla hakemaan
ostamansa kännykän ja tilille vahingossa panemansa ylimääräiset rahat.
Tulos: Mp3-soittimen ostaja jää ilman rahojaan ja soitinta, sinä jäät ilman kännykkää ja joudut epäillyksi
huijauksesta, koska rahat on pantu sinun tilillesi. Huijari katoaa rahojen ja sinun kännykkäsi kanssa.

10.08.2009 Huijarit urkkivat tunnuslukuja puhelimitse
www.iltalehti.fi
Pohjois-Savossa liikkuu huijareita, jotka yrittävät varastaa ikäihmisiltä rahaa ja pankkikortin tunnuslukuja.
Juankosken poliisi sai sunnuntaina peräti kaksi ilmoitusta Kaavilla liikkuneista miehestä ja naisesta, jotka olivat
yrittäneet urkkia uhriensa tunnuslukuja puhelimitse.
Ensin toinen pariskunnasta oli soittanut iäkkäälle, vuonna 1929 syntyneelle miehelle ja esittäytynyt pankin
virkailijana, joka tarvitsi miehen pankkikortin tunnusluvun. Kun se ei tärpännyt, mies ja nainen olivat hetkeä
myöhemmin ilmestyneet ovelle pyytämään vettä pulloonsa. Heille ei kuitenkaan ollut avattu ovea, joten huijaus
jäi yritykseksi.
Sinnikäs parivaljakko jatkoi seuraavan uhrinsa ovelle. Vuonna 1930 syntynyt nainen oli pihallaan, ja hänen

asuntonsa ovi oli auki.
Vanhemman konstaapelin Jouni Määtän mukaan mies ja nainen olivat hiippailleet sisälle taloon ja vieneet
löytämästään kukkarosta 300 euroa ja pankkikortin.
Myöhemmin huijarit olivat soittaneet naiselle ja kyselleet pankkivirkailijan roollissa hänen tunnuslukuaan, jota
vanhus ei kuitenkaan ollut antanut.
- Hän tuumasi, että tuskinpa pankista sunnuntaina soitetaan, Määttä sanoo.
Vanhempi konstaapeli pitää huijausyrityksiä erityisen röyhkeinä, koska niiden kohteina ovat ikäihmiset.
Poliisi toivoo vihjeitä
Poliisin epäilee kyseisen pariskunnan olevan liikkeellä vanhan mallisella sinisellä farmariautolla. Molemmat ovat
ilmeisesti keski-ikäisiä, isokokoisia ja ainakin sunnuntaina kumpikin oli pukeutunut mustiin vaatteisiin.
Mies on noin 190 senttimetriä pitkä ja hänellä on pyöreät kasvot.
Pohjois-Savon poliisi toivoo lisää tietoja pariskunnan liikkeistä ja heidän käytössään olevasta autosta. Havainnot
voi soittaa Juankosken poliisilaitokselle numeroon 071 8755 910 tai suoraan tutkijalle numeroon 071 8755 953.

02.08.2009 Tekeytyi kuluttaja-asiamieheksi- huijasi autokauppaa
www.iltalehti.fi
Kun auto oli ostettu, sai autokauppias puhelun kuluttaja-asiamieheltä. Puhelussa hänelle ehdotettiiin kaupan
purkua tai hinnan alennusta.
Asian selvittelyn jälkeen ilmeni, että puhelimessa kuluttaja-asiamiehenä esiintyi autokaupan tehnyt henkilö tai
joku hänen lähipiiriinsä kuuluva.
Päijät-Hämeen poliisi tutkii rikosta virkavallan anastuksena.

30.07.2009 Nainen valehteli pommista, jotta sisko ehtisi koneeseen
www.iltalehti.fi
Matkatoimistossa työskentelevä Svetlana S oli järjestänyt sisarelleen Ljudmilalle matkan Moskovasta Ukrainan
Odessaan.
Lähtöpäivänä Ljudmila kuitenkin lähti matkaan liian myöhään ja tajusi, ettei millään ehdi lennolle.
Svetlana lupasi auttaa siskoaan. Ensin hän soitti lentokentälle, mutta viranomaiset kieltäytyivät lykkäämästä
lähtöä yhden ihmisen vuoksi.
Seuraavaksi Svetlana otti yhteyttä poliisiin. Puhelimeen vastannut poliisi selitti, että heidän vastuullaan on
lentojen turvallisuus eivätkä aikataulut.
Neuvokas nainen ei kuitenkaan luovuttanut, vaan kertoi, että koneessa on pommi. Komsomolskaya Pravda
-lehden mukaan hän vakuutti tietävänsä, että väärä ilmoitus on rikos, ja antoi jopa poliisille
kännykkänumeronsa.
Suunnitelma toimi. Lentoa lykättiin ja Ljudmila pääsi rantalomalle Odessaan.
Puhelinterroristi sen sijaan päätyi poliisin hoiviin, ja häntä uhkaa jopa kolmen vuoden vankeustuomio.

29.07.2009 Missikohu: Missikandidaatti äänesti itseään 1 335 kertaa
www.mtv3.fi
20-vuotias sairaanhoitajaopiskelija Zoiey Smale tavoitteli missin titteliä niin intohimoisesti, että äänesti itseään 1
335 kertaa. Neitokainen jäi hurjasta puhelinlaskusta huolimatta missin kruunua vaille ja joutui katselemaan

sivusta, kun 20-vuotias Rachel Christie vei missikisojen voiton.
Katkera Zoiey syytti missipomoja epäreiluiksi ja tunsi itsensä petetyksi, kun raati kruunasikin huijarimissin
pahan kilpailijan.
Kisojen järjestäjien mukaan itsensä äänestäminen ei ole missikisojen sääntöjen vastaista, mutta äänestäessään
itseään 1 335 kertaa Zoiey Smale toimi kisojen hengen vastaisesti.

27.07.2009 Facebook-huijari nyhti suomalaisnaista
www.kauppalehti.fi
Nettipetoksia tehtailevat ammattirikolliset ovat löytäneet internetin yhteisöpalvelut. Poliisi on voimaton ilmiön
edessä.
Huijari löysi tamperelaisen naisen Facebookin deittipalvelusta 4. maaliskuuta 2009. Pian nainen sai
yksityisviestin John Smith -peitenimellä esiintyneeltä mieheltä.
Amerikkalaiseksi talonrakennusinsinööriksi itsensä esitellyt mies kertoi olevansa töissä Nigeriassa. Hän sanoi
etsivänsä Facebookista elämänkumppania.
Pian tamperelaisnainen ja ”John” puhuivat puhelimessa viikoittain. Kaikki nigerialaiseen numeroon soitetut
puhelut menivät naisen laskuun.
– Mies kertoi, että hänen vaimonsa on kuollut neljä vuotta sitten. Hän sanoi haluavansa mennä kanssani
naimisiin, nainen kertoo.
Hän piti yhteyttä huijariin myös Messenger-palvelun kautta.
Lentoa ei koskaan tullut
Viime keväänä ”John”lupasi lentää Suomeen tapaamaan naista.
Hän pyysi lentolippuja varten lainaksi 300 dollaria eli noin 214 euroa.
Nainen maksoi pyydetyt rahat huhtikuun viimeisenä päivänä Western Unionin -rahanlähetyspalvelun kautta.
”John” sai rahat, mutta ei koskaan saapunut Suomeen. Lopulta nainen päätti tarkistaa lentojen tiedot.
– Nigeriasta ei lähtenyt lentoa, jolla hän sanoi tulevansa.
”John” puolestaan selitti hotellilaskunsa olevan niin suuren, ettei hän pääse lähtemään.
Mies kuitenkin lupasi tulla Suomeen heinäkuun alussa. Lennon lähestyessä mies kuitenkin sanoi, ettei pääse
matkaan. Hän pyysi naiselta rahaa erityiseen lähtömaksuun.
Pyynnöistä huolimatta nainen ei suostunut lähettämään rahaa uudelleen. Vähitellen hänelle selvisi, että kyse on
huijauksesta.
”Valtava shokki”
Viimeisetkin unelmat yhteisestä tulevaisuudesta romahtivat, kun australialainen ystävä lähetti naiselle linkin
huijarisivusta.
Siellä huijarin kerrotaan esiintyneen jopa sadoilla eri peitenimillä. Sivulle on listattu miehen käyttämiä
sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita.
– Oli valtava shokki katsoa sitä nimilistaa. Hän todella tekee tätä työkseen.
Viimeksi nainen puhui huijarin kanssa puhelimessa vajaa viikko sitten. Hän sanoi haluavansa rahansa takaisin.
– Mies sanoi, että hän haluaa lainata vähän lisää, jotta voi maksaa kaiken takaisin kerralla.

– Kun sanoin hänen olevan huijari, mies lopetti yhteydenpidon.

22.07.2009 Kännykkäfirmasta kymmeniä rikosilmoituksia
www.mtv3.fi
Kännykkäpalveluja tarjoavasta Wixawin-yrityksestä on tehty Suomessa useita kymmeniä rikosilmoituksia.
Yksi kännykkähuijauksen kohteeksi joutuneista on nuorisotutkija dosentti Mikko Salasuo.
Salasuon kännykkään alkoi putoilla kevään aikana yllättäen tekstiviestejä, joissa oli helpon tuntuisia
kysymyksiä, kuten mikä on Ranskan pääkaupunki.
- En kiinnittänyt viesteihin kummempaa huomiota. En vastannut viesteihin koskaan vaan poistin ne, Salasuo
sanoo.
Tutkija jätti kysymykset omaan arvoonsa, kunnes huomasi puhelinlaskunsa kasvaneen merkittävästi. Erään
kuukauden puhelinlaskussa oli yli sata euroa ylimääräistä.
Salasuo tarkasti myös vanhat laskunsa uudelleen ja huomasi, että jokaisesta puhelimeen lähetetystä
kysymyksestä oli veloitettu kaksi euroa. Lisäksi laskutettujen kysymysten määrä oli kasvanut joka kuukausi, ja
lopulta Salasuota oli laskutettu 60 kysymyksestä.
- En tiedä, miten he ovat saaneet tietoni. Mihinkään en ole numeroani antanut. Yhden soittoäänen tilasin viime
vuonna.
Salasuo teki rikosilmoituksen Wixawinista kesäkuun alussa.
Wixawinin nettisivuilla neuvotaan, miten viestien tulon saa katkaistua. Salasuo epäilee, että yritys tahkoaa rahaa
lähettämällä petkutusviestejä suurelle määrälle ihmisiä. Vaikka viestien tulon katkaisisi, yritys kerää maksut silti
muutamasta ensimmäisestä viestistä.
- Jos ne lähettelevät viestejä satunnaisesti monelle, rahaa kertyy hurjasti.
Salasuo kertoo, että hän tuntee useita, jotka ovat kokeneet saman kuin hän.
Ulkomaille massiivisia rahavirtoja
Keskusrikospoliisin mukaan Suomesta virtaa massiivisia rahavirtoja erilaisten huijauspalvelujen kautta
ulkomaille.
Rikoskomisario Jussi Hyysalo keskusrikospoliisista kertoo, että Wixawinin toiminta on jatkunut jo pitkään
mutta siitä tehtyjen rikosilmoitusten määrä on kiihtynyt tänä vuonna.
Hyysalon mukaan yrityksen toimintaa on vielä vaikea arvioida, koska asiaa ei tutkita keskitetysti.
- Rikosilmoituksia on kymmeniä ympäri Suomea esitutkintavaiheessa, ja niitä tutkitaan paikallisesti. Voi olla,
että jossain vaiheessa siirrytään keskitettyyn tutkintaan.
Oletko älykkäämpi kuin Matti Vanhanen?
Wixawin on tarjonnut historiansa aikana useita palveluita. Se on markkinoinut muun muassa Googlen kautta
esimerkiksi älykkyystestejä julkisuuden henkilöiden avulla.
Mainoksissa käyttäjiä on houkuteltu testeihin esimerkiksi mahdollisuudella vertailla älykkyyttään pääministeri
Matti Vanhasen kanssa. Testin suorittamisen jälkeen kännykkään alkaa tulvia maksullisia viestejä.
Lisäksi se on mainostanut palveluitaan Facebookissa lupaamalla kysymyksiin vastaajille vaikkapa ilmaisen
Uuno Turhapuro -elokuvan.
Kun käyttäjä vastaa kysymyksiin, Wixawin kysyy puhelinnumeroa. Tämän jälkeen puhelinlasku paisuu mutta
luvattua elokuvaa ei kuulu.
Kuluttajavirasto on saanut yrityksestä kahden vuoden aikana yli 300 ilmoitusta.

- Nettihuijaukset muuttavat muotoaan jatkuvasti, ja uusia syntyy kuin sieniä sateella. Perässä on vaikea pysyä,
sanoo lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajavirastosta.
Kuluttajavirasto uhkasi Wixawinia maaliskuussa ryhmävalituksella. Heinäkuun alussa yritys myöntyi
palauttamaan maksullisista tekstiviesteistä aiheutuneet kulut valtaosalle niistä kuluttajista, jotka olivat tehneet
asiasta ilmoituksen Kuluttajavirastoon.
Hollantilainen Wixawin on myös toistaiseksi lopettanut markkinoinnin Suomessa. Kuluttajaviraston nettisivuilla
voi täyttää valituslomakkeen, jolla harhaan johdetuksi itsensä tunteva kuluttaja voi kertoa tapauksestaan.

13.07.2009 Perätön tekstiviesti lietsoo salolaisia boikotoimaan yhtä kebab-pizzeriaa
www.sss.fi
Salossa leviää kulovalkean lailla tekstiviesti, jossa kehotetaan boikotoimaan yhtä salolaista kebab-pizzeriaa.
Viestissä väitetään, että ”toinen Ba Ba Gurgurin omistajista on raiskannut alle 16-vuotiaan tytön”.
Rikoskomisario Pertti Läksy Salon poliisista luonnehtii viestiä perättömäksi ja jopa vaaralliseksi. Ba Ba
Gurgurin uusi omistaja on hädissään, sillä ruokapaikan asiakasmäärä on puolittunut hetkessä.
Viesti on levinnyt niin nuorten kuin keski-ikäistenkin joukossa.
Kohun taustalla on Salon käräjäoikeuden viikko sitten langettama vankilatuomio raiskauksesta.
10.07.2009 Perhe tuhosi hotellihuoneen saatuaan pilapuhelun kaasuvuodosta
www.verkkouutiset.fi
Mark ja Lisa Kantorski yöpyivät kolmen lapsensa kanssa hotellissa Floridassa, kun he saivat pilapuhelun
henkilöltä, joka esitti olevansa hotellin vastaanottovirkailija.
Lisa vastasi puhelimeen ja sai kuulla, että hotellissa oli iso kaasuvuoto ja että heidän täytyisi toimia pikaisesti.
Lisa välitti tiedot miehelleen Markille, joka seurasi soittajan ohjeita. "Vastaanottovirkailija" käski rikkoa
huoneen ikkunan vessanpöntöllä.
- Rikottuani ikkunan tulin epäluuloiseksi, Mark kertoi Orlando Sentinel -lehdelle. - Se ei tuntunut oikealta,
mutta vaimoni oli paniikissa, joten jatkoin.
Mark sai lisää ohjeita. Hän rikkoi seinällä olevan peilin, löi seinän sisään lampulla pelastaakseen "loukkoon
jääneen miehen toiselta puolelta" ja heitti patjan ulos ikkunasta, jotta perhe voisi hypätä ulos turvallisesti.
Ennen kuin perhe ehti hypätä, hotellin johtaja Samir Patel ilmestyi ovelle saatuaan valituksen metelistä.
Patel kertoi, ettei hotellissa ollut mitään kaasuvuotoa. Kantorskin perhe oli joutunut kepposen uhriksi, kuten
monet muutkin hotellivieraat Yhdysvalloissa.
- Hänen [vaimon] kanssaan ei kannata alkaa riidellä. Nyt kun kelaan asioita taaksepäin, tilanne tuntui jotenkin
oudolta, Mark sanoi.
Mark Kantorskia ei pidätetty, koska poliisin mukaan hän luuli toimivansa hätätilanteessa.
Tapauksesta kertoi uutispalvelu Ananova.

23.04.2009 Mikkosten äänivyöry tuli muutamista puhelimista
www.iltasanomat.fi
Paljon kohua aiheuttaneesta Mikkosten maailma -ohjelma päättyy seitsemän jakson jälkeen 14. toukokuuta,
mutta ohjelma olisi voinut loppua jo paljon aiemmin.
Kiitos ohjelman jatkumiselle pilottijakson jälkeen kuuluu muutamalle sinnikkäälle soittajalle, joiden numeroista
tuli runsaasti ääniä ohjelman jatkumisen puolesta.

IS tietojen mukaan muutamasta samasta numerosta tuli todella runsas määrä soittoja, mutta soittajia voi vain
arvailla.
Ohjelma sai jatkaa täpärästi, sillä kyllä-ääniä tuli lopulta 56 prosenttia.
Närkästyneimmät katsojat epäilivät jopa äänestystuloksen manipulointia. Ilkka Kylävaara teki asiasta
äänestystuloksen selvittyä tutkintapyynnönkin poliisille. Mikkoset itse hyötyivät ohjelman jatkumisesta, sillä
normaalikäytännön mukaisesti televisiotyössä maksetaan jaksokohtaisia palkkioita.
Timo T.A. Mikkonen oli itse varsin helpottunut kuullessaan, että ohjelma sai pilottijakson jälkeen jatkoa.
- Juhlimme tätä riemullisesti halaamalla toisiamme, Mikkonen hehkutti ja kertoi olevansa tulokseen enemmän
kuin tyytyväinen.
Mikkosten yritystoiminta ei ole sujunut viime vuosien aikana aivan odotetulla tavalla.
Timo T.A. Mikkonen on tienannut viimeisten verotietojen (2005-2007) mukaan noin 12000 euroa vuodessa.
Nina-vaimon ansiot ovat olleet merkittävästi pienemmät. Vuonna 2007 hänellä ei ollut lainkaan verotettavia
tuloja.

22.04.2009 Ohhoh – Kaverukset lähettivät 217 000 tekstiviestiä kuukauden aikana
www.uusisuomi.fi
Amerikkalaiset kaverukset yrittävät päästä Guinnessin maailmanennätysten kirjaan tekstiviestien lähettelyssä.
Nick Andes, 29, ja Doug Klinger, 30, lähettivät toisilleen maaliskuussa yhteensä 217 000 tekstiviestiä, brittilehti
Metro kertoo.
Andes lähetti 140 000 ja Klinger hieman yli 70 000 tekstaria, joista useimmat olivat lyhyitä fraaseja tai
yksittäisiä sanoja. Miesten puhelimet oli asennettu siten, että päivässä lähti jopa 7000 tekstiviestiä.
Andes sai 26 000 dollarin puhelinlaskun, mikä tuli yllätyksenä. Miehet olivat luottaneet kännykkäsopimuksiinsa,
joissa oli rajaton tekstiviestien lähettämismahdollisuus.

01.04.2009 Huijasi tekstareilla 15000 euroa naiselta - sai ehdollista
www.kainuunsanomat.fi
Hyväuskoista koulukaveriaan petkuttanut vuonna 1983 syntynyt mies tuomittiin törkeästä petoksesta. Kajaanin
käräjäoikeus tuomitsi miehelle kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta. Koeaika päättyy 31.3.2011.
Mies erehdytti usealla tekstiviestillä sotkamolaisen nuoren naisen lainaamaan rahaa viime vuonna huhtikuun ja
heinäkuun välillä. Lainasumma oli yhteensä 14 882 euroa.
Mies salasi naiselta maksukyvyttömyytensä. Hän oli ilmoittanut, että käy töissä, vaikkei hänellä ollut
työpaikkaa. Ulosotossa miehellä oli jo yli 11 000 euron velat.
Hyväuskoinen nuori nainen siirsi miehelle kaikki säästönsä ja joutui lopulta ottamaan itselleen lainaa. He olivat
tutustuneet opiskellessaan samassa oppilaitoksessa, mutta eivät tekohetkellä seurustelleet keskenään.
Osapuolet eivät tavanneet toisiaan, kun raha vaihtoi omistajaa. Mies asui tekohetkellä Kajaanissa. Suurimman
summan mies sai naiselta kesäkuun aikana, yli 12 000 euroa.
Rahanlainauksia oli yhteensä 27 kertaa. Nainen maksoi rahat omalta pankkitililtään miehen pankkitilille.
Mies pyysi rahaa tekstiviesteillä. Yhdessä viestissä mies oli sanonut naiselle, että tältä menee luottotiedot, jos
tämä ei lainaa hänelle rahaa.
Tilanne lähti purkautumaan, kun tilanne pelotti naista ja hän kertoi rahan antamisesta äidilleen.
Takaisinmaksusopimus syntyi elokuussa ja nainen on saanut takaisin osan rahoista.

Mies joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon, vähän yli 12 000 euroa. Hän asuu nykyään Lahdessa.

20.03.2009 Huijausviestit lupaavat työpaikan Nokiasta
www.iltalehti.fi
Nokiasta työpaikkaa tarjoavien huijausviestien motiivi ei ole tiedossa.
- Motiivit niiden taustalla voivat olla mitä tahansa aina pelkästä kiusanteosta alkaen, toteaa Nokian
viestintäpäällikkö Eija-Riitta Huovinen Kauppalehdelle.
Huijausviestiin vastaaminen voi kuitenkin johtaa jopa henkilötietojen väärinkäyttöön.
Nokia huomasi ensimmäiset huijausviestit puolitoista vuotta sitten. Tapauksia tulee ilmi edelleen aina toisinaan
eri puolilta maailmaa.
Viesteissä on tarjottu työpaikkoja, ilmaisia matkapuhelimia ja arvontavoittoja.

18.03.2009 Monitulkintainen tekstiviesti hämmentää Porissa
www.uusisuomi.fi
Salamyhkäinen ”keskiviikkona tapahtuu” –tekstiviesti on herättänyt hämminkiä useammassa porilaiskoulussa.
Satakunnan kansan mukaan viesti on lähetetty Itä-Porin yhtenäiskoulun lisäksi kolmen muun koulun rehtorille.
Lehden mukaan yhdessä koulussa harkittiin jopa koulupäivän perumista.
Porin koulutusviraston koulutuspäällikkö Jari Kaasinen sanoo lehdelle, että koulupäivä on alkanut jokaisessa
oppilaitoksessa normaalisti.
– Oppilaiden keskuudessa tekstiviesti levisi eilen valtavalla vauhdilla.
Tätä kautta viesti on todennäköisesti kantautunut rehtoreillekin.
– Viesti on ylimalkainen, eikä sen sisältöä pidä ottaa vakavasti, Kaasinen painottaa.
Koulun oppilaita on ohjeistettu, ettei huhua saa jatkaa.

29.01.2009 Poliisi: Outo numero voi tuoda ikävän yllätyksen
www.uusisuomi.fi
Suomalaiset varoittavat toisiaan tekstiviestillä jälleen uudesta huijauksesta, jossa voi helposti menettää
kymmeniä euroja. Viestissä kielletään vastaamasta ulkomailta tulevaan puheluun tai soittamasta kyseiseen
numeroon.
Puhelu voi viestin mukaan voi maksaa useita kymmeniä euroja minuutissa. Puhelun toisesta päästä kuuluu vain
nauhoitetulta kuulostavaa englanninkielistä puhetta.
Keskusrikospoliisille tällainen huijausmuoto on tuttu, mutta poliisista ei osattu ottaa kantaa yksittäistapaukseen.
Toisin kuin viestissä väitetään, rikoskomisario Timo Laineen mukaan puhelun vastaanottaminen ei tuota kuluja.
Siksi oudosta numerosta tullut puhelu katkeaakin Laineen mukaan nopeasti.
- Kyllä tällaisia tapauksia aika ajoin on ollut, joissa houkutellaan puhelun vastaanottajaa soittamaan takaisin
maksulliseen numeroon, Laine kertoo.

26.01.2009 Rahankeräyshuijauksesta kovat syytteet
www.yle.fi
Helsingin käräjäoikeudessa on luettu ankaria syytteitä rahankeräyshuijauksesta. Syyttäjän mukaan jutun
päätekijä on puhelinmarkkinointia hyväksi käyttäen törkeällä petoksella erehdyttänyt hyväuskoisia lahjoittajia
yli 33 000 kertaa.

Syyttäjä laskee, että petollisella menettelyllä saatiin rahaa kasaan 1,9 miljoonaa euroa.
Rahaa kerättiin useimmiten Toive ry:n nimissä. Puhelimessa asiakkaille kerrottiin, että saadut lahjoitukset
käytetään parantumattomasti sairaiden ja kuolemaa lähellä olevien lasten viimeisten toiveiden toteuttamiseksi.
Syyttäjän käsityksen mukaan vain pieni murto-osa rahoista käytettiin ilmoitettuun tarkoitukseen. Syyttäjä
katsoo, että varovaistenkin arvioiden mukaan ainakin 98,5 prosenttia lahjoituksista hupeni liiallisiin
keräyskululaskuihin.
Keräys alkoi vuonna 2003, ja se jatkui vielä esitutkinnan alkamisen jälkeenkin aina vuoteen 2007 saakka.
Jutun päätekijäksi epäilty mies sai syytteet kahdesta törkeästä petoksesta, törkeästä velallisen
epärehellisyydestä, kirjanpitorikoksesta sekä rekisterimerkintärikoksesta.
Puolustus kiistää kaikki syytteet. Puolustuksen mukaan on tuiki tavallista, että valtaosa
hyväntekeväisyyskeräysten tuotoista menee keräyskuluihin.
Käräjäoikeus on varannut keräyspetosjutun käsittelyyn kuusi viikkoa.

26.01.2009 Killeri huijaa sinua soittamaan Italiaan
www.mtv3.fi
Kännykkäsi kilahtaa kerran ja näyttöön jää tuntematon numero. Mitään viestiä vastaajaasi ei jätetä. Jos soitat
takaisin, puhelusi voi mennä maksulliseen nauhoitteeseen ulkomaille. Nyt meitä huijataan italialaisesta ja
sanmarinolaisesta numerosta.
Killeri on yleinen ja hyödyllinenkin lasten ja nuorten yhteydenpitokeino vanhempiin ja kavereihin: jos saldoraja
on esimerkiksi menossa umpeen, kilauta äidille vain kerran ja äiti kyllä soittaa takaisin omaan tai työnantajansa
piikkiin. Mutta samaa kikkaa käyttävät huijarifirmatkin. Lasku voi vain olla paljon isompi.
Helsinkiläinen nainen huolestui, kun kännykän käytössä välähti ulkomaannumero lyhyen pirahduksen jälkeen.
Huolestui, koska perheen aikuinen tytär on omatoimimatkalla Kaukoidässä. Nainen soitti numeroon, mutta
puheluun vastasikin nauhoitettu Natalie englanniksi ja alkoi kertoilla iästään. Tämän pidemmälle
helsinkiläisnainen ei jäänyt kuuntelemaan, vaan sulki linjan.
Kännykkälasku ei ole vielä tullut, joten puhelun hintaa nainen ei tiedä.
Hänen oma kännykkänumeronsa on esillä yrityksen nettisivuilla. Seuraavalla viikolla selvisi, että työkaverin
kännykkään oli soitettu samasta, italialaiseksi kännykkänumeroksi paljastuneesta numerosta.
Fonecta-yhteystietoyrityksestä vahvistetaan, että parhaillaan suomalaisia yritetään huijata +393-alkuisesta
italilaisesta kännykkänumerosta ja +3786-alkuisesta sanmarinolaisesta numerosta. Näiden kahden numeron
omistajaa kysytään päivittäin Fonectan ulkomaan numerotiedustelusta - siellä liittymien omistajatiedot on
todettu salaisiksi. Numeroissa vastaa nauhoite.
- Näitä huijausnumeroita tulee säännöllisin väliajoin ikään kuin aaltoina. Nyt puheluita tuntuu tosiaan tulevan
Italiasta ja San Marinosta, aikaisemmin Kreikasta ja Nigeriasta. Myös Cayman-saarille on jäljitetty joitakin
numeroita, Fonectan viestintäpäällikkö Sanna Mäenpää kertoo.
Mäenpääkin muistuttaa, että tuntemattomaan numeroon ei kannata koskaan soittaa. MTV:n uutiset soitti
kuitenkin tiedonhankintamielessä näihin kahteen salaiseen numeroon ulkomailla, mutta ne tuuttasivat varattua
koko ajan.
Keskusrikospoliisissa ulkomaisia killerisoittoja ei tunnettu eikä kukaan ollut tehnyt sinne asiasta rikosilmoitusta.
Tilanne voi muuttua, jos suomalaisten puhelinlaskuissa alkaa olla paljon ylimääräistä.

22.01.2009 Outoja puheluja San Marinosta
www.karjalainen.fi
Mahdollisesta huijausyrityksestä käyty internetissä jo lokakuusta lähtien Euroopan laajuista keskustelua.

Moni kännykän omistaja on viime viikkoina saanut outoja puheluja muun muassa 378-alkuisista
puhelinnumeroista. Puhelin on nimittäin hälyttänyt vain kerran tai kaksi, siis kuitenkin niin että puheluun ei ole
ehtinyt vastata.
Fonectasta kerrotaan, että viimeisen parin viikon aikana on juuri 378-alkuisten puhelinnumeroiden omistajista
tullut runsaasti kyselyjä.
+378 on San Marinon maanumero ja varsinainen liittymänumero on alkanut 66321:llä, mutta loppuosa on
vaihdellut. Olemme kehottaneet kyselijöitä olemaan soittamatta numeroon, jos heillä ei ole tuttuja San
Marinossa, kerrotaan Fonectasta.
Kyseessä saattaa olla jonkinlainen huijausyritys. Vastaavantyyppisiä outoja puheluja on sadellut aiemminkin
suomalaisliittymiin muun muassa Italiasta, Espanjasta, Turkista ja joistakin Afrikan maista, kerrotaan
Fonectasta.
Poliisille asti mahdollisista huijausyrityksistä ei ainakaan vielä ole ilmoitettu. Tai ainakaan keskusrikospoliisin
tietotekniikkayksikön rikosylikonstaapelilla Tero Kariaholla ei ole tietoa mahdollisista rikosilmoituksista.
Kariaho päättelee siitä, että puhelu katkeaa ennen kuin siihen ehtii vastata, että soittojen tarkoituksena on saada
ihmiset soittamaan numeroon, minkä jälkeen puhelusta lähetetään lasku suomalaiskännykän omistajalle.
– Parempi olla soittamatta, kehottaa Kariaho.
Kyseessä
seurapalvelu?
Jos numeron +37866321928 googlettaa, avautuu internetistä keskustelusivusto, jossa on jo ainakin viime
lokakuusta lähtien ihmetelty outoja puheluja. Sivustoille on kertynyt sadoittain erilaisia numeroita, joista
puheluja on tullut.
Ihmettelijät puolestaan ovat eri puolilta Eurooppaa, muun muassa muassa Puolasta, Tsekistä, Itävallasta,
Latviasta ja Luxemburgista. Joulukuun loppupuolelta keskusteluihin ovat liittyneet myös suomalaiset.
Keskustelijoiden mukaan puhelu on yleensä katkennut ennen kuin kukaan on ehtinyt vastata. Runsas viikko
sitten keskustelupalstoille ilmestyi suomalainen mies, joka kertoi soittaneensa vastapuhelun ja numerosta oli
vastattu, tosin automaattisesti.
– Ensin soi musiikki ja sen jälkeen alkoi pyöriä naisääninen nauhoite, jossa kerrottiin ”seurapalvelusta”. Sillä
hetkellä suljin puhelimen. Nyt odotan, mitä se puhelu tuli minulle maksamaan, kirjoittaa suomalaismies ja lisää
vielä, että hänen puhelinnumeronsa on salainen eikä sitä ole lupa luovuttaa yhdellekään ”puhelinmyyjälle”.
Sekä poliisille että suomalaisoperaattoreille toiminta on vielä aivan uutta. Sonerasta ja Elisasta kerrottiin eilen,
että ainakaan vielä asiakkailta ei ole tullut yhteydenottoja epätavallisen suurista ulkomaanpuhelujen laskuista.

10.12.2008 Nainen kiristi kymppitonnin tekstareilla
www.iltalehti.fi
Maksullisesta kontaktipuhelimesta alkanut tekstiviestitys toi 56-vuotiaalle naiselle tuomion kiristyksestä.
Kaksi vuotta kestäneen kiristyksen aikana toivakkalainen mies joutui antamaan 41 kertaa rahaa
puhelintuttavalleen.
Kiristys sai alkunsa tekstiviestistä, jossa mies vonkasi helsinkiläisnaiselta seksiä. Seuraa etsinyt keski-ikäinen
mies tutustui naiseen syksyllä 2005 maksullisen kontaktipuhelimen kautta.
Puhelinsuhteen jatkuttua kuukausia mies lähetti tekstiviestin, ja naisen loputtomat rahavaatimukset alkoivat.
Kiristys ajoi pienituloisen aikamiespojan tiukille. Hän muun muassa irtisanoi vanhan henkivakuutuksensa
saadakseen rahaa naiselle. Lopulta asia paljastui sosiaalivirkailijalle.
Nainen tuomittiin Jyväskylän käräjäoikeudessa kiristyksestä 75 päiväksi ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi hänet
velvoitettiin kiristetyt 10 450 euroa viivästyskorkoineen sekä miehen oikeudenkäyntikulut.

24.11.2008 15-vuotiaalta vaaditaan kovia korvauksia koulu-uhkauksesta
www.iltasanomat.fi
Heinolan lokakuisesta koulu-uhkauksesta syytetty 15-vuotias turkulainen nuori vastaa teoistaan käräjillä
Heinolassa 30. joulukuuta, kertoo Etelä-Suomen Sanomat.
Lahden kihlakunnansyyttäjä vaatii koulupojalle rangaistusta laittomasta uhkauksesta ja perättömästä
vaarailmoituksesta. Syytetyltä vaaditaan myös yhteensä noin 32 000 euron vahingonkorvauksia.
Nuorukainen lähetti koulu-uhkauksensa tekstiviestinä heinolalaiselle tyttöoppilaalle 2. lokakuuta ennen puolta
yötä. Lyseonmäen koulu evakuoitiin ja remonttiurakka keskeytettiin.
Koulu vaatii lähes 9 000 euron korvauksia opettajien palkkakuluista ja syömättä jääneistä ruuista.
Rakennusurakoitsijan korvausvaatimus on yli 23 000 euroa, ESS kertoo.

02.11.2008 Palin joutui hävyttömän puhelinpilan kohteeksi
www.iltalehti.fi
Yhdysvaltojen republikaanien varapresidenttiehdokas Sarah Palin joutui lauantaina melkoisen pilan uhriksi.
Nainen luuli saaneensa puhelun Ranskan presidentiltä Nicolas Sarkozylta, vaikka todellisuudessa langan toisessa
päässä oli kanadanranskalainen koomikko Marc Antoine Audette.
Uutistoimisto AFP:n mukaan pila meni Paliniin täydestä, vaikka hänen taustajoukkonsa korostivatkin
jälkikäteen ehdokkaan olleen vain hieman yllättynyt puhelusta.
Palinin pokka piti oudon puhelun aikana ilmeisen hyvin. Sarkozya matkinut Audette nimittäin heitti perin
hävyttömiäkin kommentteja. Koomikko muun muassa kehuskeli Sarkozyn vaimon Carla Brunin olevan aika
haka petipuuhissa, minkä Palin kuittasi kehumalla heidän perhettään kauniiksi.
Palin ei ole ainut Sarkozy-pilan kohteeksi joutunut julkisuuden henkilö. Muun muassa Ranskan presidentti
Jacques Chirac ja Britney Spears ovat aiemmin saaneet pilasta osansa.

01.11.2008 Näin hyväuskoisten rahoja kalastellaan kännyköiden kautta
www.iltasanomat.fi
Hyväuskoisten rahoja kalastelevat huijauskirjeet ovat siirtyneet sähköpostista kännyköihin, kirjoittaa
Karjalainen.
Suomessa leviää englanninkielinen tekstiviesti, joka kertoo matkapuhelinnumeron omistajan voittaneen Nokian
arpajaisissa suuren summan rahaa. Viestissä kehotetaan ottamaan yhteyttä viestin lähettäjään joko
sähköpostitse tai puhelimella.
Kyseessä on nykyaikainen versio vanhasta huijauksesta, niin sanotuista nigerialaiskirjeistä.
Nigerialaiskirjeillä rikolliset yrittävät huijata ihmisiltä rahaa erilaisilla peitetarinoilla. Viestin vastaanottajalle
luvataan suuri palkkio, jos hän auttaa viestin lähettäjää tai ryhtyy tämän kanssa liiketoimiin.
Viranomaiset suosittelevat, että viestien vastaanottajat eivät olisi missään tekemisissä viestien lähettäjien kanssa.

30.10.2008 BBC:n koomikoiden pilapuheluista valitustulva Britanniassa
www.hs.fi
Kahden BBC:n tähtiviihdyttäjän räävittömät pilapuhelut radio-ohjelmassa ovat synnyttäneet vilkkaan
keskustelun yleisradioyhtiön roolista Britanniassa.
Koomikko Russell Brand ja talk show -juontaja Jonathan Ross jättivät lokakuun puolivälissä lukuisia viestejä
78-vuotiaan näyttelijän Andrew Sachsin puhelinvastaajaan.

Viesteissä he ilkkuvat muun muassa siitä, että Brand on harrastanut seksiä Sachsin lapsenlapsen, goottimalli
Georgina Baillien kanssa. Brand ja Ross vitsailivat myös, että Sachs saattaisi tappaa itsensä tästä kuultuaan.
BBC on saanut radio-ohjelman takia kymmeniä tuhansia valituksia. Keskusteluun on osallistunut myös
pääministeri Gordon Brown, joka tuomitsi ohjelman "epäsopivana ja vastuuttomana käytöksenä".
BBC on pyytänyt anteeksi veteraaninäyttelijältä, mutta yhä useammat vaativat Russell Brandin ja Jonathan
Rossin potkuja. BBC ilmoitti keskiviikkona, että Brandin ja Rossin ohjelmat hyllytetään tutkimusten ajaksi.
Suuttumusta lisää se, että Ross ja Brand ovat BBC:n kovapalkkaisimpia esiintyjiä.
Jonathan Ross ansaitsee vuodessa perjantai-illan keskusteluohjelmastaan peräti kuusi miljoonaa puntaa eli
kahdeksan miljoonaa euroa. Rossin palkkaa on arvosteltu jo aiemmin lupamaksuvarojen tuhlaamisena.
Britanniassa kysytään nyt, miten kukaan BBC:ssä ei puuttunut ohjelman esittämiseen. Se nauhoitettiin kaksi
päivää ennen lähetystä.
"Se oli sairas temppu", Sachsin lapsenlapsi Georgina Baillie sanoi The Sun -lehden videoidussa haastattelussa.
"Se mitä tapahtui minun ja Russellin välillä olisi pitänyt olla yksityisasia. Olen todella pahoillani, että sitä on
käytetty harmittoman ja hyväntahtoisen vanhuksen järkyttämiseen", Baillie sanoi.
Hän kertoi pahoittaneensa mielensä eritoten siitä, kun kaksikko vitsaili isoisän itsemurhasta. "On surullista, että
BBC:n viihdeohjelmat ovat tulleet tähän pisteeseen", Baillie sanoi ja vaati potkuja molemmille.
Monien asiaa kommentoineiden mielestä tapaus kertoo BBC:n viihdeohjelmien alennustilasta.
Harakanpesähiuksisen Russell Brandin arvaamaton ja rivo huumori vetoaa kuitenkin vahvasti nuorisoon. Hän
on herättänyt kohua aiemminkin. 12. syyskuuta 2001 hän tuli juontamaan MTV:n musiikkiohjelmaa
pukeutuneena Osama bin Ladeniksi. Siitä seurasi potkut.
Jonathan Rossin tv-ohjelma on puolestaan amerikkalaistyyppinen talk show, jossa juontaja jutustelee mukavia
tähtivieraidensa kanssa.
Rossin ja Brandin yhteinen radio-ohjelma on kerännyt miljoonayleisön.

10.10.2008 "Shellin" huijaustekstari:
www.aamulehti.fi
Voitit kolme miljoonaa!
Öljyjätti Shell varoittaa yhtiön nimissä tehdystä huijaustekstiviestistä.
Useat suomalaiset ovat saaneet matkapuhelimeensa Shellin nimissä lähetetyn englanninkielisen tekstiviestin,
jonka mukaan vastaanottaja on voittanut 3 miljoonaa dollaria. Viestin saajaa kehotetaan lähettämään
sähköpostia viestissä mainittuun osoitteeseen.
Shell korostaa verkkosivuillaan, että tekstiviesti on huijaus eikä Shellillä ole asian kanssa mitään tekemistä.
Sähköpostia ei pidä lähettää ja viesti pitää tuhota.
Shell on ilmoittanut asiasta poliisille.

06.10.2008 Uhkaushuhu karkasi käsistä Jyväskylässä
www.uusisuomi.fi
Kaksi ammattiopiston koulua suljettiin Jyväskylässä pommiuhkauksen takia tänä aamuna.
Paikallisia opiskelijoita haastatelleen Keskisuomalaisen mukaan uhkaushuhut saivat siivet alleen jo maanantain
vastaisen yön aikana. Nuorten mukaan heidän puhelimensa piippasivat läpi yön puheluista ja tekstiviesteistä,
kun he varoittelivat toisiaan pommiuhkasta.

Viesteissä oli muun muassa kerrottu hautakynttilöistä, joita olisi yöllä viety Harjulle. Huhun mukaan
kynttilöiden keskellä olisi ollut lappu: "Maanantain kuolleiden muistolle."
Nuoret pitävät uhkauksia sairaana pilana, mutta kaikki ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että ne on otettava
vakavasti.

26.09.2008 Kauhajoen tapauksesta
www.uusisuomi.fi
Tiedon vääristyminen tekstiviestiketjussa aiheutti uhkahuhut Seinäjoen sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa
tiistaina Kauhajoen ampumatragedian aikaan.
Poliisin mukaan Kauhajoelta lähetettiin Seinäjoelle tekstiviesti ampumatragediasta. Viesti luettiin ääneen
yhdessä luokassa. Sen jälkeen opiskelijat lähettivät viestejä ystävilleen Seinäjoen muihin oppilaitoksiin.
Viestin sisältö muuttui puolen tunnin aikana viestiketjussa tahattomasti siten, että uhkan ymmärrettiin koskevan
muitakin kuin Kauhajoen palvelualojen oppilaitosta. Virheellistä viestiä yritettiin oikaista, mutta se ei
onnistunut. Siksi koulupäivä oppilaitoksessa keskeytettiin.

26.09.2008 Huumevalistuksen huijaus hovin helmaan
http://lotta.yle.fi/rsweblti.nsf/sivut/etusivu
Törkeästä petoksesta Lahden käräjäoikeudessa tuomittu hollolalainen toimitusjohtaja valittaa
rangaistuksestaan hovioikeuteen.
Myös johtajan omistama firma on tyytymätön tuomioon, jossa se määrättiin maksamaan valtiolle rikoksen
tuottamana hyötynä noin
70 000 euroa.
Toimitusjohtaja määrättiin lisäksi yhdessä firmansa kanssa korvaamaan imagohaittana kahdelle huumetyötä
tekevälle järjestölle yhteensä 22 000 euroa.
Toimitusjohtajan omistama puhelinmyyntifirma kauppasi ja pakkolähetti asiakkaille huumevalistuksen nimissä
mm. tarroja ja mainoskyniä, mutta tilitti saadusta tuotosta vain rippusen huumetyöhön.

20.06.2008 Latviassa kohu ministerin tekstiviesteistä
www.yle.fi
Latvialaisen ministerin salkku on uhattuna hänen antauduttuaan tekstiviestiflirttiin nuoren naisen kanssa.
Yhteiskunnallisen integraation ministerin Oskars Kastensin viestit ovat aiheuttaneet kysymyksiä siitä, onko
kristillisillä perhearvoilla kampanjoinut Kastensa liian kaksinaamainen hoitamaan tehtäviään. Toisaalta
keskustelussa on kyseenalaistettu myös tiedotusvälineiden toimintatavat.
Diena-lehden päätoimittaja kehotti nuorta naistoimittajaa lähettämään Kastensille provosoivia viestejä.
Tietämättä naisen ammatti ministeri vastasi ehdottamalla treffejä. Baareissa, kahviloissa ja autossa
tapahtuneiden tapaamisten jälkeen toimittaja vihdoin paljasti juonen Kastensille.
Konservatiivi sanoo kannattavansa perhearvoja
38-vuotias Kastens on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Hänen edustamansa Latvian ensimmäinen puolue eli
Latvian tie on arvoiltaan sangen konservatiivinen.
Kastens on pyytänyt anteeksi perheeltään ja puolueeltaan. Hän sanoo toimineensa ristiriitaisesti mutta
kannattavansa edelleen perhearvoja. Puolueen mukaan paljon riippuu nyt siitä, miten Kastens jatkossa
käyttäytyy.
Diena-lehti suhtautui Kastensiin kriittisesti jo ennen tekstiviestikohua. Lehti arvosteli Kastensia muun muassa
siitä, että vaikka hänet on valittu nimenomaan yhdistämään latvialaisia, hän kieltäytyi keväällä osallistumasta
tasa-arvomarssille.

Syyksi seksuaalisten vähemmistöjen karsastamiseen hän sanoi juuri vahvat perhearvonsa.

19.06.2008 Tässä on seuraava juhannusprotesti!
www.iltalehti.fi
"Olut on liian kallista, hidastelkaa tänään kassajonoissa. Lähetä eteenpäin niin saadaan päättäjät alentamaan
alkoholiveroa."
Pinna voi kiristyä tänään mielenilmauksen takia ruuhkissa, vaikka rekkakuskit viime hetkellä peruivat aikeensa
tukkia liikenteen protestina bensan hinnan korkeudelle.
Nyt puhuttaa toinen menovesi. Kännyköissä kiertää tekstiviesti, jossa kehotetaan ihmisiä hidastelemaan
kassajonoissa, koska olut on niin kallista. Tarkoituksena on kiinnittää päättäjien huomio tähänkin epäkohtaan.
Protestille on ainakin siinä mielessä paikkansa, että alkoholivero nousi vuodenvaihteessa vahvojen juomien
osalta 15 prosenttia ja mietojen eli oluenkin 10 prosenttia. Lisäksi uutta veronnostoa suunnitellaan
Taloussanomien mukaan.

16.06.2008 Kiertoviesti rekkakuskeille: Ajakaa 20 km/h juhannuksena
www.uusisuomi.fi
Kuljetusyrittäjät uhkaavat lamauttaa juhannuksen menoliikenteen, kertoo Turun Sanomat. Kuljetusyrittäjien
keskuudessa kiertää tekstiviestejä, joissa kehotetaan ajamaan torstaista kello 12:sta eteenpäin 20 kilometriä
tunnissa.
Mielenilmauksella vastustetaan kohonneita kuljetuskustannuksia ja vaaditaan valtiolta toimia dieselveron
alentamiseksi.
Kiertokirjeen alullepanijasta ei ole tietoa. Turun Sanomien mukaan viestejä on tullut ainakin seitsemästä
numerosta eri puolelta Suomea.

12.06.2008 Kännyköitä piinaa yli sadantuhannen euron viesti
www.taloussanomat.fi
Tekstiviestihuijauksessa puhelimeesi voi tulla englanninkielinen viesti, joka ilmoittaa 170 000 euron voitosta.
Jos viestissä lukevaan sähköpostiosoitteeseen lähettää viestin, vastaus ilmoittaa lähettäjän voittaneen rahaa ja
saavan shekin paluupostissa, kunhan lähettäjä maksaa ensin kuriiripalvelun.
Kuriiripalvelun hinnaksi sähköposti ilmoittaa kuriiriyrityksestä riippuen 590–695 euroa, F-Secure ilmoittaa
sivuillaan.
Huijauskampanjan käyttämä nimike kilpailulle on "gsm mobile promo". Joten viestejä, joissa tämä lukee,
kannattaa varoa.

24.05.2008 Näin autat Teräsbetonin voittoon!
www.iltalehti.fi
Viikonloppuna käytävä Eurovision laulukilpailun finaali ratkaistaan jälleen puhelin- ja tekstiviestiäänestyksen
perusteella. Perinteisesti suomalaiset kuten muutkaan viisumaat eivät voi äänestää omaa esiintyjää.
Vai voivatko sittenkin?
Lauantai-illan missiota varten sinun täytyy mennä matkapuhelimesi kanssa alueelle, jossa kuuluu jokin
ulkomaisista operaattoreista. Tällaisia paikkoja ovat ainakin Etelä-Helsinki ja Kaakkois-Suomi.
Iltalehden lukija kertoo saaneensa yhteyden virolaiseen kännykkäverkkoon pääkaupungin etelärajalta,
Kaivopuiston rannasta. Myös Lauttasaaren kaupunginosassa vaihto onnistuu.
Venäläisten operaattoreiden on puolestaan kerrottu kuuluvan lähellä itärajaa, esimerkiksi Kaakkois-Suomessa.

Vaihtoa varten kännykän asetuksista on muutettava verkon haku manuaaliseksi, jonka jälkeen kapula etsii
alueelta uusia verkkoja.
Valittuasi ulkomaisen operaattorin voit äänestää myös Teräsbetonia.
- Kyllä tämä on teoriassa mahdollista, vahvistaa IL:n Belgradista tavoittama euroviisujen johtoryhmän
suomalaisjäsen Kjell Ekholm.
- Tällaista voi tapahtua. On silti otettava huomioon, että puhumme sellaisista äänimääristä, että tapaukset ovat
aika promillemaisia - eivät millään lailla vaikuta lopputulokseen.
Ekholm muistuttaa, että vastaavanlainen tempaus on mahdollinen myös muissa Euroopan maissa.

16.05.2008 Kiinassa häikäilemätön tekstiviestihuijaus
www.mtv3.fi
Kiinassa on paljastunut törkeä tekstiviestihuijaus. Poliisi kertoo, että se on saanut lukuisia ilmoituksia
tekstiviesteistä, jossa pyydetään rahaa yksittäisille maanjäristyksen uhreille.
Tekstiviesteissä on ollut tilinumero sekä pyyntö välittömän rahallisen avun saamiseksi.
Shanghai Morning Post -sanomalehti julkaisi tänään yhden huijausviestin sisällön:
"Isä ja äiti. Maanjäristys on vienyt minulta kaiken ja tarvitsen kipeästi rahaa. Voitteko lähettää nopeasti rahaa
ystäväni pankkikortille."
Poliisi on pidättänyt kahdeksan ihmisen rikollisjengin epäiltynä petoksesta. Rikollisjengin asemapaikkana oli
Guizhoun maakunta, joka sijaitsee järistyksen pahasti runteleman Sichuanin maakunnan naapurissa.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka paljon rahaa rikollisryhmä on kuitannut huijauskampanjallaan.

28.04.2008 Johanna Tukiaista nöyryytettiin huijauksella
www.mtv3.fi
Ilkka Kanervan erottamisesta kimpaantuneet henkilöt huijasivat Johanna Tukiaisen olemattomalle
tanssikeikalle.
Iltalehden mukaan Johanna ja hänen siskonsa Julia olivat saapuneet Helsingin luksushotelli Kämpiin kaikissa
tamineissaan – korkeissa koroissa ja niukoissa vaatteissa – valmistautuneena vetämään eroottislatautuneen
tanssishow'nsa yritysjohtajan 50-vuotispäivillä. Siskosten tultua paikalle tanssitilaus oli kuitenkin osoittautunut
huijaukseksi. Tilannetta oli ollut todistamassa ruotsalaisen Expressen -lehden toimittaja.
Huijauksesta oli ilmoitettu asiaan kuuluvasti tekstiviestillä. Tuntemattomasta numerosta tulleessa viestissä
Tukiaista syyteltiin Kanervan erosta ja huijauksen toivottiin nöyryyttävän Tukiaista. Huijauksen kohteeksi
joutunut nainen oli kuitenkin sanonut Expressen-lehdelle, ettei lannistu pienestä.
Kanervan erottamisen jälkeen Tukiaisen puhelin ja sähkoposti ovat käyneet muutenkin kuumana
tuntemattomien tuhansista yhteydenotoista.
- Puolet on positiivisia, puolet soittaa ja sanoo, että olen huora; prostituoitu, jonka pitäisi kuolla, Tukiainen
kertoi.
Vaikkei Tukiainen omien sanojensa mukaan pelkää oikeasti henkensä puolesta Suomessa, huijauksesta
kimpaantuneet siskokset olivat väläyttelleet mahdollisuutta muuttaa Yhdysvaltoihin – Helsinki on heille liian
pieni.

25.04.2008 Ana Konda?
www.iltalehti.fi

Dublinin eläintarhassa on oltu helisemässä 5 000 pahaa-aavistamattoman ihmisen saatua kännykkäänsä
tekstiviestin, jossa kehotettiin soittamaan kiireesti eläintarhan numeroon ja pyytämään puhelimeen Kii Raffia,
Meri Leijonaa tai Ana Kondaa. Eläintarhan vaihde tukkeutui, joten loppuviikosta numerosta kuului nauhoitettu
viesti, jossa kerrottiin kyseisiä henkilöitä tavoittelevien soittajien joutuneen jekun uhreiksi.

23.04.2008 Terveyskeskuksen asiakkaat joutuivat puhumaan joulupukille
www.iltalehti.fi
Pirkkalalaiset joutuivat kirjaimellisesti puhumaan pukille yrittäessään varata aikaa terveyskeskukseen. Puhelut
yhdistyivät toistaiseksi selvittämättömän vian takia Ylen taannoisen jouluohjelman puhelinnumeroon, jossa
hämmentyneet soittajat saivat kuulla nauhoitetun viestin Joulupukin pajalta.
- Puhelut jotenkin yhdistyivät TV2:n Joulupukin paja -ohjelman numeroon, joka on samankaltainen kuin
meidän numeromme, kertoo osastonhoitaja Mari Sonninen Pirkkalan terveyskeskuksesta.
Sonnisen mukaan pukkiongelma on nyt poistunut, mutta sairaanhoitajien ajanvarausnumeroissa pyörii vieläkin
nauhoja, joiden niissä ei kuuluisi pyöriä. Jos puhelin on varattu tai hoitajan kuuluisi vastata siihen, automaatti
saattaa väittää soittajalle esimerkiksi, että numero ei ole käytössä.
Paikallislehti Pirkkalaisen mukaan Elisa on yrittänyt etsiä vikaa tuloksetta jo kolme viikkoa.

19.04.2008 Turhat puhelut
www.iltalehti.fi
Romanialaismies sai 250 dollarin sakot soitettuaan peräti 6442 kertaa hätäkeskukseen vain haukkuakseen
päivystäjät. Romanialaisviranomaisten mukaan 90 prosenttia hätäkeskuksiin tulevista puheluista on pilasoittoja
tai ei-kiireellisiä tapauksia.

09.04.2008 48000 tekstiviestiä – ilmaiseksi
www.uusisuomi.fi
Ahvenanmaalainen mies, jonka puhelimesta lähetettiin 48 000 tekstiviestä hänen tietämättään, ei joudu
maksamaan lähetetyistä viesteistä. Näin kertoo operaattori Ålands mobiltelefonin toimitusjohtaja Stefan
Olofsson uusisuomi.fi:lle.
Ahvenanmaalaispoliitikko Danne Sundman oli matkalla Brysseliin, kun hänen puhelimensa alkoi piristä ja
piipittää. Sundman otti operaattoriinsa yhteyden ja sai tietää, että hänen sim-korttinsa tiedot oli kopioitu ja
liittymä oli kaapattu. Sundmanin nimissä oli lähetetty 18 tunnin aikana 48 000 tekstiviestiä.
Stefan Olofsson kertoo uusisuomi.fi:lle, että vaikuttaa siltä, ettei puhelimen liittymää ollut sittenkään kaapattu.
jatkuu alla
- Tämä on sellainen ilmiö, että se näytti siltä, että siitä puhelimesta olisi lähetetty viestejä, sanoo Olofsson.
Syytä puhelimen käyttäytymiseen ei Olofssonin mukaan vielä tiedetä.
- Todennäköisesti kyseessä on tekninen vika, joka on sattunut ulkomailla, selvittää Olofsson.

Ålands mobiltelefonin viasta ei Olofssonin mukaan ole kyse. Oudon tekstaritapauksen selvittäminen riippuu
Olofssonin mukaan nyt ulkomaisesta avusta. Ålands mobiltelefon on ollut yhteydessä kansainvälisiin
operaattoreihin tapauksen selvittämiseksi.

08.04.2008 Kaapatulla puhelimella lähetettiin 48000 viestiä
www.uusisuomi.fi
Heti puolenyön jälkeen aprillipäivänä alkoi ahvenanmaalaispoliitikon Danne Sundmanin puhelin piristä ja
piipittää. Sadoittain tekstiviestejä ja puheluita espanjalaisnumeroista tulvi päivän aikana kun Sundman oli
matkallaan Brysseliin. Hän luuli tapausta jonkin sortin aprillipilaksi.
– Satakunta ihmistä soitti minulle ja tekstiviestejä sateli. Viestit eivät liittyneet toisiinsa, joten minulla ei ole
mitään hajua, mitä viestejä puhelinnumeroltani oli lähetetty, Sundman kertoi Ålandstidningenille.
Lopulta englantia puhunut naishenkilö kertoi Sundmanille saaneensa tältä viestin. Silloin Sundman otti
operaattoriinsa yhteyden ja sai tietää, että hänen sim-korttinsa tiedot oli kopioitu ja liittymä oli kaapattu.
Sundmanin nimissä oli lähetetty 18 tunnin aikana 48000 tekstiviestiä.
– Toivon nyt että poliisi löytää tekijän. Minun ymmärtääkseni hänen jäljilleen on mahdollista päästä, Sundman
kertoi Ålandstidningenille.

31.03.2008 Pilasoittaja aiheutti Britanniassa miljoonakulut
www.iltalehti.fi
David Mason, 57, häiriköi poliisia, palokuntaa ja ambulanssipalveluja neljä vuosikymmentä ja aiheutti
veronmaksajille noin miljoonan punnan (1,28 miljoonan euron) vahingot. Eilen hänet tuomittiin neljän vuoden
vankeusrangaistukseen.
Työtön Mason soitteli hätänumeroon ilmoittaen olemattomista tappeluista, tulipaloista, autokolareista,
sairauskohtauksista ja pommiuhkauksista vain nähdäkseen hälytysajoneuvojen kiitävän paikalle.
Ironista kyllä soittoa hätänumeroon tarvittiin todella Masonin odottaessa tuomiotaan - tuona aikana hän sai
nimittäin kaksi sydänkohtausta.
Mason aloitti pilasoitot 17-vuotiaana vuonna 1968. Boltonissa istuva oikeus kuuli hänen jopa esiintyneen
kahdesti poliisina toteuttaakseen fantasioitaan.
Jo kuusi vankeustuomiota
Pilasoittojen säännöllisyys tuli veronmaksajille kalliiksi mutta haittasi selvästi myös pelastusmiehistöjen työtä.
Ennen eilen langetettua rangaistusta Mason on Daily Mail -lehden mukaan istunut vankilassa perättömistä
soitoista jo kuusi kertaa.
Poliisi pidätti Masonin Boltonissa viime toukokuussa laajojen pilasoittoihin kohdistuneiden tutkimusten jälkeen.
Hän kertoi kuulusteluissa kokevansa jännitystä nähdessään hälytysajoneuvojen kiiruhtavan paikalle.
Tuomiota lukiessaan tuomari Stephen Everett totesi:
- On ironista, että teillä itsellänne on sydänsairaus. Jos tarvitsisitte ambulanssia ollessanne vakavasti sairas ja se
lähetettäisiin muualle pilasoiton vuoksi, te olisitte uhri ja voisitte joutua maksamaan hengellänne.
Kaiken kaikkiaan pilasoittojen uskotaan maksavan Britannian veronmaksajille vuosittain sata miljoonaa puntaa
(128 miljoonaa euroa).

24.02.2008 Miksi Googlea ei sensuroida?

http://www.virallisetlinkit.eu/click.php?id=16278
Pasi Viheraho on soittajana kyseisessä puhelussa ja vastaajana KRP:n estolistoista ilmeisesti vastaava henkilö.
Luulisi tietävän onko Google sentään selain.
En tiedä, soittiko Pasi minun aktiivisen kirjoittelun myötä Googleakin koskien sitten, mutta hauska tapaus
saatiin siitä ainakin aikaan. Viereisessä kuvassa kuitenkin ote Tietokone lehden artikkelista. Kiitos asianosaisille

hyvistä nauruista.

17.02.2008 Häirikkö soitti hätäkeskukseen 27000 kertaa
www.iltasanomat.fi
Kalifornialaismies soitti yli 27000 puhelua hätäkeskukseen yhdeksän viime kuukauden aikana.
Viime keskiviikkona pidätetty häirikkö pyyteli kuulusteluissa anteeksi käytöstään.
- Koska se on ilmaista, hän ilmoitti valtavan puhelutulvan syyksi uutissivusto Ktvu.comin mukaan.
Puheluita tuli välillä niin tiuhaan, että ne halvaannuttivat hätäkeskuksen pitkiksi ajoiksi. Luurin toisesta päästä
kuului lähinnä huohotusta, mutinaa tai pelkkiä näppäinääniä.

15.02.2008 Asuntohuijari vuokraa olemattomia asuntoja
www.kaleva.fi
Oululaissyntyinen nainen etsi vuokra-asuntoa Vantaalta. Hän laittoi ilmoituksen internetin Suomi24.fi
-sivustolle. Valenimellä Mikko Hirvonen esiintynyt mies soitti hänelle ja tarjosi Tikkurilan kupeesta 60 neliön
kaksiota 520 eurolla.
"Hän sanoi olevansa hirveän kiireinen, kun oli saanut Pohjois-Suomesta työtarjouksen ja tarvitsisi pian
vuokralaisen asuntoonsa. Kiinnostuin ja hän antoi nettiosoitteen etuovi.comiin, jossa oli kuvia asunnosta."
Naisen mukaan asunnon tarjoaja vaikutti rehelliseltä puhelimessa. "Siinä vaiheessa rupesivat hälytyskellot
soimaan, kun hän sanoi, että pitäisi saada joku vakuus, että olen varmasti kiinnostunut asunnosta. Hän pyysi
minua maksamaan takuuvuokran etukäteen hänen tilillensä."
Oululaisnainen ilmoitti harkitsevansa asiaa ja soitti etuovi.comin välittäjälle, joka ilmoitti että asunto ei ole
miehen nimissä. "Soitin miehelle takaisin ja sanoin, että en maksa mitään ennen kuin näen asunnon."
Huijari soitti naiselle vielä hieman uhkaavan puhelun, mutta sen jälkeen hänestä ei ole kuulunut mitään. Nainen
teki petoksen yrityksestä rikosilmoituksen Vantaan poliisilaitokselle.
Myös Oulun poliisille on tehty ilmoitus samasta miehestä. Hän oli tarjonnut vuokra-asuntoa Rotuaarilta 540
eurolla ja pyytänyt takuumaksua tililleen. Vuokrasopimusta hän ei kiireisiinsä vedoten suostunut tekemään. Hän
sanoi olevansa lähdössä tyttöystävänsä kanssa Kosovoon.
Miehestä on tehty ilmoitus myös Jyväskylän poliisille.

18.01.2008 Hei, teidän poikanne on kuollut!
www.iltalehti.fi
Humalainen kiekkofani soitteli mauttomia pilapuheluita vastustajien perheille.
30-vuotias ruotsalaismies sai kiihkeän jääkiekko-ottelun jälkeen makaaberin idean: Hän soitti pelaajien
kotinumeroihin ja ilmoitti kotimatkalla tapahtuneesta kuolonkolarista.
- Teidän poikanne on kuollut, keksityllä nimellä esiintynyt mies pahoitteli vanhemmille ja avopuolisoille.
Vastustajan kannattaja oli ilmeisesti ärsyyntynyt tappiosta, sillä pilapuhelut tulivat heti Härnösandin ja Kirunan
joukkueiden kaksinkamppailun jälkeen, kertoo paikallinen sanomalehti Norrbottens-Kuriren.

Nauhoitti ja latasi nettiin
30-vuotias myös nauhoitti pilapuhelut ja lähetti ne tuttavalleen, joka puolestaan latasi puhelut Youtubeen.
Yhdessä videossa kuuluu, kuinka pilailija lohduttelee itkevää puolisoa.

Päivää myöhemmin hän vielä soitti yhdelle omaisista voitontahtoisena, kun oli onnistunut pilailemaan tämän
kustannuksella.
- Mutta kaduin myöhemmin, mies puolustautui oikeudessa ja kertoi olleensa humalassa.
Joitakin kuukausia myöhemmin 30-vuotias jatkoi pilailemistaan soittelemalla useita kertoja naispuoliselle
koulukaverilleen ja teeskentelemällä olevansa tämän hiljattain kuollut mies.
- En tiedä, miksi tein sen, mutta olin silloinkin kännissä, hän totesi oikeudenkäynnissä.
Mies tuomittiin torstaina kuukauden vankeuteen ja vahingonkorvauksiin.

19.12.2007 Luuri päin kaiutinta - puhelinmyyjältä meni kuulo
www.iltasanomat.fi
Pohjalaisyrityksen toimitusjohtajan epäilleen aiheuttaneen kuulovamman turkulaiselle puhelinmyyjälle.
Myyjän mukaan toimitusjohtaja oli laittanut kesken myyntitapahtuman puhelimensa luuriin kiinni radion
kaiuttimeen, jonka äänenvoimakkuus oli säädetty täysille.
Välikohtaus sattui viime perjantaina. Myyjä jätti toimitusjohtajasta rikosilmoituksen Turun poliisilaitokselle
maanantaina.
Myyjän mukaan hän joutui lopettamaan myyntityön kesken päivän. Hän hakeutui kivun vuoksi lääkäriin, joka
totesi hänellä kuulovaurion.
Myyjän mukaan toimitusjohtaja oli pahoitellut myöhemmin tapahtunutta. Toimitusjohtaja oli kertonut
myyjälle, että hän ei keksinyt muuta keinoa päästä myyjästä eroon.
Poliisi tutkii juttua pahoinpitelynä.

11.12.2007 Koulupoika soitti Bushin salaiseen numeroon.
www.iltalehti.fi
Islannin presidentiksi tekeytynyt koulupoika soitti Bushin salaiseen numeroon ja vaati tapaamista presidentin
kanssa.
16-vuotias Vifill Atlason aiheutti melkomoisen myrskyn vesilasissa päättäessään soittaa Valkoiseen taloon. Poika
esitteli itsensä Islannin presidentti Olafur Ragnar Grimssoniksi vaatien tapaamista presidentti George Bushin
kanssa.
- Halusin vain puhua presidentin kanssa ja kutsua hänet Islantiin, Atlason selittää Fox-kanavalle.
Valkoisen talon mukaan Atlason olisi soittanut Valkoisen talon vaihteeseen eikä salaiseen numeroon. Poika ja
hänen äitinsä väittävät toisin.
- Puhelu käännettiin koko ajan eteenpäin ja lopulta sain langan päähän presidentin sihteerin, joka sanoi, että
presidentti ei ole tavattavissa, mutta ottaa yhteyttä, Atlason jatkaa.
Puhelua ei kuitenkaan kuulunut koskaan. Sen sijaan Atlasonin kotiin ilmestyi poliisi, joka vei hänet
kuulusteltavaksi.
- Poliisipäällikkö sanoi, että he olivat saaneet amerikkalaisviranomaisilta määräyksen tutkia vuoto ja että minun
piti kertoa mistä olin saanut numeron. Muussa tapauksessa minulta evättäisiin koko eliniäkseni pääsy
Yhdysvaltoihin.
Atlason sanoo, ettei muista mistä oli saanut numeron.
- Sain sen varmaan joltain ystävältäni, kun oli 11 tai 12.
Atlason pääsi vapaaksi, mutta hän on nyt lentokieltolistalla Yhdysvaltoihin.

ABC-uutiset tsekkasi Atlasonin hallussa olevan numeron ja se kuuluu presidentin turvallisuudesta vastaavalle
salaisen palvelun yksikölle

30.11.2007 LG: Kännykkä ei tappanut korealaista
www.tietoviikko.fi
Matkapuhelinvalmistaja LG:n mukaan eteläkorealainen työntekijä, jonka kerrottiin tällä viikolla kuolleen
kännykän akun räjähtämiseen menehtyi todellisuudessa työtapaturmassa.
Työntekijä löydettiin kuolleena keskiviikkona. Hänen rintataskussaan oli sulanut matkapuhelin. Ensimmäisten
tietojen mukaan poliisi arvioi kuoleman johtuneen kännykän akun räjähdyksestä.
Todellisuudessa kuitenkin traktorikaivuria ajanut työtoveri osui epäonniseen kaivosmieheen kohtalokkain
seurauksin. Kännykkä todennäköisesti syttyi tuleen kaivurin iskun voimasta.
LG paheksui tänään sitä, että ensitiedot onnettomuudesta johtivat siihen että korealaisyhtiötä pidettiin vastuussa
tapahtuneesta. Sen mukaan tapahtunut aiheutti yhtiön maineeseen ansaitsemattoman kolhun.
Tieto asiasta päätyi viime päivinä lukuisten lehtien sivuille ympäri maailman, sillä useiden
matkapuhelinvalmistajien on täytynyt kutsua akkujaan vaihtoon viime vuosina. Syynä on ollut kuumenemisen
ja räjähtämisen mahdollistavat viat.

29.11.2007 Kun kännykkä tappaa

www.iltalehti.fi
Itseasiassa ei tapa. Kännykkä ei itsessään tapa ketään, eikä siellä ole mitään, mikä räjähtäisi. Li-ion akku on
sellainen kapistus, jota on syytä varoa. Akku voi räjähtää erittäin voimakkaasti mikäli se on suljetummassa
tilassa kuin toisen merkkinen. Muovit ovat kestävyydeltään hyvinkin erityyppisiä ja erilaatuisia. Samaa
ihmetellään joka puolella maailmaa. Ainoa mikä akun saisi edes siihen tilaan, on "termostaatin" vioittuminen.

Akussakin on oma lämpötila-anturi. Se katkaisee virrat lämmön noustessa riittävän korkealle ladattaessa. Nyt
jos ei anturin kautta tieto ei kulje, lämpö kasvaa sytyttäen erittäin kuuman ja hulmuavaan liekkiin akun.
"Geeli" tulee paineella ja joskus voi jopa räjähtävästi. Oikosulku voi olla silloin kyseessä, kun akkua on
vaikkapa paiskottu tai siellä on kylmäjuotoksia, jotka ovat irronneet. Irronnut johdin osuessaan muihin
komponentteihin tai johtimiin saa aikaan oikosulun. Akku purkaa latauksensa erittäin rajusti ja voi aiheuttaa
vaaratilanteen. Mitään mystistä tai salaista asiassa ei kuitenkaan ole. Ominaisuudet on tiedetty niin kauan kuin
akkuja on ollut.
Kyseessä oli Lg puhelimen akku tälläkertaa. Nokialla alkuperäisissä on varaventtiilejä, joista akku päästää
paineita tarvittaessa. Mutta mikään ei välttämättä sano, että sekään riittäisi.

23.10.2007 Abiturientti yritti kännykkähuijausta
www.verkkouutiset.fi
Syksyn yo-kirjoituksissa paljastui poikkeuksellinen huijausyritys, kun abiturientti yritti saada apua kysymyksiin
kännykän avulla. Huijausyritys kävi kalliiksi, sillä kaikki kokelaan syksyn yo-kokeiden tulokset mitätöitiin.
Hylkäämiseen olisi kuitenkin riittänyt pelkkä kännykän tuominen kokeeseen.
- Jos kännykkä pirisee kassissa kokeen aikana, tuomio on sääntöjen mukaan täsmälleen sama, selittää
ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja Juhani Lokki.
Lokin mukaan kännykkä on ehdottomasti kielletty niin kokelailta kuin kokeen valvojiltakin. Joka vuosi
muutaman kokelaan kaikki kokeet hylätään kännykän vuoksi. Lokin käsitys on kuitenkin se, että yleensä
kännykkäkiellon rikkominen johtuu huolimattomuudesta.
Syksyn kännykkäkupru on melkoinen poikkeus, sillä varsinainen vilppi on yo-tutkinnossa perin harvinaista.
- Viime vuosilta ei tule mieleen yhtään selvää huijaustapausta, Lokki kertoo.
Kännykkähuijausyrityksestä kertoi tiistaina Ylen uutiset.

27.08.2007 Nokian E50 voi aiheuttaa avioeron
www.arvopaperi.fi
Bisnesmiehet kärvistelevät Nokia E50-puhelimen vikaa, joka saa puhelimen kaiuttimen kytkeytymään päälle
itsekseen.
Turkish Daily News raportoi Nokia E50-puhelimen viasta, joka on aiheuttanut sekä taloudellisia että
emotionaalisia huolia turkkilaisille liikemiehille.
E50-puhelimessa on turkkilaisten liikemiesten mukaan vika, joka kytkee kaiuttimen itsekseen päälle, kun
käyttäjä vastaa puhelimeen. Kaiutinta ei turkkilaisten mukaan saa pois päältä muuten kuin ottamalla puhelimen
akun pois.
Selçuk Tanriseverille nokialaisen vika maksoi 500 000 Turkin liiraa eli noin 278 000 euroa ja melkein hänen
avioliittonsa.
Tanrisever kertoo olleensa lounaalla asiakkaansa kanssa, kun vika ilmeni. Asiakas oli suostumaisillaan
maksamaan Tanriseverille 500 000 liiran velkansa, kun Tanrisever sai puhelun laskentapäälliköltään. Asiakas
kuuli kaiuttimesta, kuinka laskentapäällikkö haukkui tämän pystyyn, jolloin velka jäi maksamatta.
Tanrisever kertoo myös olleensa lomalla vaimonsa kanssa, kun naispuolinen henkilö soitti hänelle koskien
vakuutusasioita. Itsekseen päälle menneen kaiuttimen kautta vaimo kuuli vakuutusnaisen tuttavalliset puheet,
mikä melkein johti Tanriseverin ja hänen vaimonsa avioeroon.
Tanrisever on turkkilaisen nuorten liikemiesten yhdistyksen GIAF:n puheenjohtaja. Hän pohti, olisiko muillakin
yhdistyksen jäsenillä samanlaisia ongelmia E50-puhelimen kanssa – onhan se nimenomaan liikemiehille
suunnattu puhelin. Yhdistyksen 550 jäsenestä ainakin kymmenen ilmoitti samantyyppisistä ongelmista.
Tanrisever sanoo aikovansa haastaa Nokian oikeuteen ja vaatia korvauksia.

Toinen turkkilainen, nimettömänä pysyttelevä liikemies kertoo Turkish Daily Newsille, että E50-puhelimen vika
maksoi hänelle kahden miljardin dollarin kaupan. Juuri kun kauppaa espanjalaisyhtiön kanssa oltiin lyömässä
lukkoon, turkkilainen sai puhelun työkaveriltaan. Tämä kyseli neuvottelujen kulusta, mikä suututti
espanjalaisyhtiön edustajat ja kauppa meni mönkään.
Nokian Turkin markkinoinnista vastaava Çiçek Uyansoy kehottaa kärvisteleviä liikemiehiä kääntymään Nokiamyyjänsä puoleen. Hänen mukaansa E50-puhelinta koskevia valituksia ei ole tullut ”räjähdysmäisesti” suhteessa
myytyjen puhelimien määrään.

14.08.2007 Iphone-peukalovitsi otettiin todesta

http://www.macmaailma.fi
Pieni yhdysvaltalainen North Denver News -lehti julkaisi viime viikolla nettisivuillaan uutisen miehestä, joka oli
leikkauttanut peukalonsa pienemmiksi pystyäkseen käyttämään helpommin uutta Iphone-puhelintaan.
Hupimielessä kirjoitettu satiirinen juttu lähti leviämään netissä, ja monet it-uutissivustot siteerasivat sitä totena.
Epäilyksiä ei ollut herättänyt edes jutun viimeinen lause, jossa uusiin peukaloihinsa muuten tyytyväinen mies
totesi yllättyneensä siitä, että spagettikastikepurkkien avaaminen on ollut leikkauksen jälkeen vaikeampaa.
Väärinkäsitykset saivat lehden lisäämään juttuun kommentin, jossa selitettiin jutun olleen mielikuvituksen
tuotetta. Tarkoituksena oli ollut käsitellä satiirin keinoin muun muassa plastiikkakirurgian käyttöä
turhamaisuuksiin sekä teknologian palvontaa.

28.07.2007 Bussikuski tekstasi kilpailuun 38 tuhatta viestiä, sai potkut
www.digitoday.fi
Varsovalainen bussikuski sai potkut osallistuttuaan tekstiviestikilpailuun huikealla määrällä
työsuhdekännykästä lähetettyjä viestejä.
Slupskilainen bussikuski osallistui 38 tuhannella tekstiviestillä kilpailuun, jonka palkintona oli satatuhatta
slotya, eli noin 26 tuhatta euroa.
Bussikuski lähetti tekstiviestit työsuhdekännykällään ja aiheutti Slupskin kaupungille 94 tuhannen slotyn eli
vajaan 25 tuhannen euron puhelinlaskun.
Keskimäärin kuski lähetti noin 1 200 tekstaria päivässä. Kaupungin tarjoamalla puhelinliittymälle oli lupa
kerryttää laskua vain noin neljän euron edestä kuukaudessa.
Valtavasta panostuksestaan ja potkuista huolimatta kuski ei myöskään voittanut palkintorahoja, kertoo Sify
News.

30.04.2007 Kännykkävaras lankesi kalja-ansaan
www.itviikko.fi
Uutistoimisto Reuters kertoo tarinan onnettomasta kännykkävarkaasta Saksan maalla.
Matkapuhelimen anastanut miekkonen johdatti virkavallan suoraan kotiovelleen, kun kännykkään soitettiin ja
miehen väitettiin voittaneen laatikollisen kaljaa.
Poliisi kysyi miehen osoitetta, jotta kalja voitaisiin toimittaa perille ja hän kertoi sen. Luulen, että mies oli
humalassa, Neustrelitzin kaupungin poliisin edustaja sanoi.

14.04.2007 Tappava kännykkävirus
www.itviikko.fi
Pakistanissa on levinnyt tällä viikolla kännykän kautta leviävällä tappavallä viruksella uhkaillut tekstiviesti.
Pilaviestistä syntynyttä paniikkia on pahentanut se, että jotkut moskeijat ovat ottaneet viestit todesta ja
pelotelleet kansalaisia Jumalan raivolla.
Viestissä väitettiin, että matkapuhelinvirus oli jo aiheuttanut 20 ihmisen kuoleman, kertoo uutistoimisto Reuters.

Huolestuneet matkapuhelimen käyttäjät ovat tukkineet verkkoja soitellessaan operaattoreille kysyäkseen
viestistä. Operaattorit ovat julkaisseet yhteisen, viestien todenperäisyyden tyrmäävän tiedotteen.
Pakistanin 160 miljoonasta asukkaasta 52 miljoonalla on matkapuhelin

09.01.2007 Jättimäinen tekstiviestihuijaus ihmetyttää Kiinassa
www.tietokone.fi
Kiinassa on paljastunut laaja ja varsin erikoinen tekstiviestihuijaus, jossa yhtiö petkutti 400 000 yksinäistä
miestä henkilökohtaiseen tekstiviestivaihtoon keksityn naisen kanssa. Yhtiön palkkalistoilla oli joukko
henkilöitä, lähinnä miehiä, jotka kirjoittelivat työkseen henkilökohtaisia tekstiviestejä "22-vuotiaalta naiselta".
Huijauksen takaa löytyy pekingiläinen yhtiö, joka on palkannut noin 12 hengen ryhmän kirjoittelemaan viestejä,
kertoo uutistoimisto Reuters. Viestit tulevat muka 22-vuotiaalta Wang Jing nimiseltä naiselta, jonka kerrotaan
olevan sairaanhoitaja. Tekstiviestien välityksellä hän kutsuu miehiä tulemaan puhelinystäväkseen.
Miehet houkutellaan ovelasti maksullisiin tekstiviesteihin, joista tulee yhteensä muutaman dollarin
kuukausimaksu.
Työvuorossa 2000 "henkilökohtaista" tekstiviestiä

"Käytin koko päivän keskustellen tyttönä miesten kanssa, tunsin oloni inhottavaksi", kertoo Reutersin mukaan
26-vuotias opiskelija ja yhtiön entinen miestyöntekijä Yang Gang tapauksesta kertoneelle kiinalaiselle lehdelle.
Yhden työvuoron aikana Yang saattoi vastata yli 2000 tekstiviestiin, jotka tulivat "henkilökohtaista keskustelua"
naisen kanssa käyneiltä miehiltä. Reutersin mukaan palvelu on saanut paljon valituksia, mutta ainakaan vielä
viranomaiset eivät ole puuttuneet sen toimintaan.
Kiinassa on yhden lapsen politiikan ja aborttien vuoksi selvästi vinoutunut sukupuolijakauma. Avioliittoikäisiä
miehiä on paljon enemmän kuin naisia, mikä tekee miehet helpommiksi uhreiksi tällaisille huijauksille.

31.12.2006 Palokunta sai hätänumeroon soittaneen pilailijan kiikkiin juonella Yhdysvalloissa
www.digitoday.fi
Knoxvillen palokunta sai monasti hätänumeroon soittaneen pilailijan kiinni maksamalla potut pottuina.
Palokunta vastaanotti väärän hälytyksen kaasuvuodosta joulukuun 14. päivänä. Sen jälkeen
hätäkeskuspäivystäjät alkoivat vertailla muistiinpanojaan. Paljastui, että samasta matkapuhelinnumerosta oli
soitettu 15 kertaa erilaisia hätätapauksia kahden edellisen kuukauden aikana. Mukana oli neljä tulipaloa, kuusi
kolaria ja muita onnettomuuksia.
Palomiehet jättivät viestin numeroon ja kertoivat omistajan voittaneen lahjakortin paikalliseen tavarataloon. Jo
tunnin päästä mies soitti takaisin ja kertoi olevansa puhelimen omistaja.
Palomiehet kertoivat lähettävänsä lahjakortin. Se ei kuienkaan riittänyt puhelimen omistajalle, vaan hän halusi
kortin jo jouluksi. Asiaa tutkivat viranomaiset sopivat tapaamisen jo samaksi illaksi.
Palomiesten ei tarvinnut odottaa kuin muutamia minuutteja sovitulla paikalla, kun Jason Harms saapui
tapaamiseen ja kertoi olevansa lahjakortin voittaja. Hänen pidätettiin paikan päällä.
- Ette pysty todistamaan mitään, oli Harmsin ensireaktio.
Oikeus kuitenkin uskoi paloviranomaisia ja asetti 29-vuotiuaan Harmsin syytteeseen. Oikeuden papereiden
mukaan Harms kertoi haluavansa "laiskat palomiehet ulos mukavilta paloasemilta", AP kertoi.

29.12.2006 Nainen ei halunnut mennä töihin, ilmoitti tekstiviestillä kidnappauksesta
www.digitoday.fi
Saksalainen 21-vuotias nainen ei halunnut mennä työhön. Hän päätti lähettää vanhemmilleen tekstiviestin, jossa
ilmoitti kidnappauksesta.
Naisen vanhemmat välittivät tekstiviestin Baijerissa sijaitsevalle Straubingin kaupungin poliisille joulukuun 23.
päivänä, joka käynnisti laajat etsinnät.
Seuraavana aamuna nainen ilmestyi vahingoittumattomana ja kertoi kidnappaajien päästäneen hänet vapaaksi.
Poliisi kuulusteli naista joulunpyhinä. Kuulusteluissa selvisi, ettei nainen halunnut mennä töihin
pikaruokaravintolaan, sillä hän ei olisi pystynyt maksamaan 25 euron velkaansa työtoverilleen.
Nyt naista odottaa tuhannen euron sakot, Reuters kertoo.

10.11.2006 Malesian poliisi jäljitti tekstarihuhun levittäjän
www.digitoday.fi
Malesian poliisi on jäljittänyt ja ottanut kiinni henkilöt, jotka levittivät paikkansapitämätöntä huhua muslimien
kristillisestä joukkokasteesta. Yli tuhat muslimia marssi paikalle osoittamaan mieltään.
Poliisi on ottanut kuulusteluihin kuusi henkilö sisäisen turvallisuuden lain nojalla.
Noin tuhat malesialaista osoitti mieltään roomalaiskatolisen kirkon edessä viime sunnuntaina Perakissa.
Myöhemmin selvisi, että kyse oli 98 kristityn lapsen ehtoollisesta.

