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MySafety on paikallisesti palveleva ihmisen ja yrityksen turva verkon  
rikoksia vastaan. Tarjoamme Suomen kattavimmat vakuutuspalvelut  

verkossa tapahtuvien rikosten ennaltaehkäisyyn ja seurausten minimoimiseen. 
Toimipisteemme sijaitsevat Helsingin Vallilassa ja Kuopiossa ja asiakkaitamme 
palvelee noin 50 asiantuntijaa. Konsernin pääkonttori on Ruotsissa, jossa yritys 

on toiminut vuodesta 1999. Suomessa olemme toimineet vuodesta 2008. 
Lisätietoa osoitteesta mysafety.fi

https://www.mysafety.fi/
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Sen mukaan joka kuudes identiteettirikoksen uhreista kokee jääneensä 
Suomessa ilman viranomaisten tukea rikoksen jälkien selvittelyssä. Luku 
on erityisen suuri poliisin ja pankin puoleen kääntyneiden joukossa. 
Heistä 54 % koki jääneensä ilman riittävää tukea.

Tämä on hyvä muistutus meille mySafetylaisille toimintamme 
tarpeellisuudesta. Meidän ensisijainen roolimme on nyt ja jatkossa  
tarjota apua ja tukea verkkorikollisuuden uhreille sekä turvallisuuden 
tunteen kaikille suomalaisille. Meidän kanssamme et jää yksin. 

Yhteistyöterveisin, 

Niclas Fagerlund 
Toimitusjohtaja 
MySafety Oy

ESIPUHE
Identiteettivarkaudet ja erityisesti niiden yritykset ovat lisääntyneet 
maailmalla merkittävästi viime vuosien aikana. Trendiä on maaliskuusta 
alkaen vauhdittanut koronaviruksen aiheuttama pandemia. Miljoonien 
ihmisten yllättäen alkaneet etätyöt sekä ostamisen siirtyminen 
verkkoon ovat luoneet identiteettirikollisille tilaisuuden iskeä 
yksilöiden tietoturvaan aivan yksinkertaisillakin rikosmuodoilla kuten 
kalasteluviesteillä ja valesoitoilla. 

Moni näistä identiteettivarkauden yrityksistä on päätynyt viime 
kuukausien aikana myös lehtien palstoille – ja se on ollut erinomainen 
asia! Uutisointi on johtanut tietoisuuden kasvuun verkkorikollisuudesta, 
mikä on johtanut toimintatapojen muutokseen.

Tutkimuksemme mukaan aktiivinen uutisointi on kartuttanut 
kansalaisten kiinnostusta lisätä omaa tietämystään identiteettirikoksista 
sekä siitä, kuinka niiltä voi suojautua. Se paljastaa lisäksi, että moni 
suomalainen on siirtynyt pandemian aikana käyttämään vahvoja 
salasanoja ja harkinnut vakuutuksen hankkimista identiteettivarkauden 
varalle.

Tutkimuksestamme ilmenee myös huolestuttavia asioita: Jopa 
yli puoli miljoonaa suomalaista on edellisen 12 kuukauden aikana 
joutunut identiteettirikoksen kohteeksi. Ruotsissa luvut ovat vieläkin 
surullisemmat. Siellä neljännes yli 18-vuotiaista kansalaisista joutui 
identiteettivarkauden kohteeksi edellisen 12 kuukauden aikana. 

Identiteettirikoksen yleisyydestä ja haitallisuudesta huolimatta 
identiteettirikoksesta tuli rikosnimike Suomen lakiin vasta vuonna 2015.  
Rikosnimikkeen puute hankaloitti pitkään identiteettirikosten raportointia 
ja viranomaisten toimintaa, sillä vastuunjako, raportointi ja käytännöt 
olivat epäselviä. Valitettavasti tutkimuksemme osoittaa tilanteen olevan 
edelleen sama. 

TUTKIMUKSESTA:
Tämän raportin pohjana olevan tutkimuksen on toteuttanut 
IRO Research Oy. Tutkimus on tehty 8.–16. huhtikuuta 2020 
valtakunnallisena nettipaneelina, johon osallistui 1 000 suomalaista. 
Vastaajat edustivat demografisilta piirteiltään Suomen kansaa sulkien 
pois alle 18-vuotiaat suomalaiset.

Tutkimusraportissamme käytämme sanoja uhri ja kohde. Uhrilla 
tarkoitamme henkilöä, joka on menettänyt identiteettinsä varkaille  
ja kohteella henkilöä, jonka identiteetti on yritetty varastaa, mutta  
yritys ei ole onnistunut. 
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YLI PUOLEN MILJOONAN SUOMALAISEN IDENTITEETTI ON YRITETTY 
VARASTAA EDELLISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA

Teettämämme tutkimuksen mukaan 134 000 suomalaista on joutunut 
identiteettivarkauden uhriksi jossain vaiheessa elämäänsä. Uhrien ikäjakau-
massa korostuvat alle 34-vuotiaat suomalaiset.

Edellisen vuoden aikana identiteettivarkauden uhriksi joutui heistä 45 000 
suomalaista.

Tutkimuksemme osoitti, että identiteettivarkausyritykset ovat erittäin tavallisia. 
Kysyttäessä oletko joutunut identiteettivarkauden kohteeksi edellisen 12 
kuukauden aikana, tutkimukseen osallistuneista 12 % vastasi myöntävästi. 
Väestön tasolle muutettuna se vastaa 540 000 suomalaista. 

Identiteettivarkauden kohteeksi on todennäköisesti kuitenkin joutunut 
huomattavasti tätä isompi osa väestöä, sillä kysyttäessä, kuinka moni on 
joutunut tietojenkalastelun kohteeksi edellisen 12 kuukauden aikana, 36 % 
vastasi myöntävästi. Ero lukujen välillä kertoo siitä, etteivät suomalaiset aina 
tunnista olleensa identiteettivarkauden kohde. 

Identiteettivarkaudet ja niiden yritykset eivät jakaannu täysin tasaisesti eri 
ikäryhmien välillä. Suomalaisista erityisesti 25–34-vuotiaat ovat sekä identi-
teettivarkauden että varkausyrityksen kohteena muita ikäryhmiä useammin.

IDENTITEETTIVARKAUDEN UHRIKSI JOUTUNEIDEN OSUUS SUOMALAISISTA

RAPORTTI
IDENTITEETTIVARKAUDEN UHRIKSI JOUTUNEIDEN SUOMALAISTEN  
OSUUS EDELLISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA

IDENTITEETTIVARKAUDEN KOHTEEKSI JOUTUNEIDEN SUOMALAISTEN  
OSUUS EDELLISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA 
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SUURIN OSA VARKAUKSISTA SAA ALKUNSA SOMESSA

Suurin osa edellisvuoden aikana tapahtuneista identiteettivarkauksista on 
saanut alkunsa sosiaalisen median kanavissa. Jopa 27 % identiteettivarkauksien 
uhreista ja kohteista nimeää somen kanavaksi, josta identiteettivarkaus tai sen 
yritys sai alkunsa.

Sosiaalisen median rooli tietovuodon kanavana korostui erityisesti 
25–34-vuotiaiden ja yli 65 -vuotiaiden keskuudessa.

Seuraavaksi tyypillisin identiteettirikokseen tai sen yritykseen johtanut tekijä  
oli henkilöpapereiden ja -tietojen menettäminen tietomurron yhteydessä. 
Edellisen vuoden aikana identiteettivarkauden kohteeksi tai uhriksi joutuneista 
14 % kertoi vuodon tapahtuneen tietomurron yhteydessä.

Huomionarvoista oli sekin, että 35 % identiteettirikoksen uhreista tai 
kohteista ei osannut sanoa, missä he olivat edellisvuoden aikana menettäneet 
henkilötietonsa.

Jos tarkastelemme sitä, missä kanavassa henkilötietoja kalastellaan eniten, 
sähköpostin asema nousee merkittäväksi. Suomalaisista 30 % oli joutunut 
sähköpostitse toimitetun kalasteluviestin kohteeksi edellisen vuoden aikana. 
Tutkimukseen osallistuneista 12 % henkilötietoja oli yritetty kalastella myös 
puhelimessa ja seitsemän prosentin sosiaalisessa mediassa. 

MITEN IDENTITEETTIVARKAUS TAI SEN YRITYS SAI ALKUNSA?

ONKO SINULTA EDELLISEN 12 KUUKAUDEN AIKANA YRITETTY  
KALASTAA HENKILÖTIETOJA?

30 %

12 %

6 %

7 %

1 %

MITÄ IDENTITEETTIVARKAUDESTA SEURAA?

Kysyttäessä, mitä identiteetin varastamisesta on tutkimukseen osallistuneille 
seurannut, 49 % kertoi varkaan ostaneen palveluita tai tuotteita verkosta 
hänen nimellään ja 27 % osallistuneista vastasi varkaan esiintyneen 
uhrina deittipalveluissa. Kaikki deittipalveluihin kohdistuneet identiteetin 
väärinkäytökset koskivat naisia.

Avoimissa vastauksissa kerrottiin identiteetin menettämisestä seuranneen 
lisäksi muun muassa häirintää sekä erilaisten palveluiden, kuten Spotifyn tai 
Playstationin, tunnusten väärinkäyttöä.

Identiteettivarkaus aiheutti 38 %:lle uhreista taloudellista vahinkoa. 
Keskimääräinen arvio rikoksesta seuranneista menetyksistä oli 50 euroa ja  
korkein tutkimuksessa mainittu yksittäinen menetetty summa oli 2 000 euroa.
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JOKA KUUDES RIKOKSEN UHREISTA JA KOHTEISTA JÄÄ ILMAN APUA

Tutkimukseen osallistuneista identiteettivarkauden uhreista ja sen kohteista 
kolmannes (36 %) oli ilmoittanut varkaudesta tai sen yrityksestä viranomaisille 
tai muille tahoille. Heistä 10 % oli ottanut yhteyttä poliisiin, 9 % pankkiin 
ja 24 % muihin tahoihin, kuten operaattoriin, vakuutusyhtiöön tai suoraan 
kalasteluviestin lähettäneeseen henkilöön.

Tutkimukseen osallistuneista identiteettivarkauksien uhreista peräti joka kuudes 
oli avunpyynnöistä huolimatta kokenut jääneensä ilman apua tai tukea. Luku oli 
erityisen suuri pankin ja poliisin puoleen kääntyneiden joukossa. 

Tutkimuksessa kysyttiin myös kaikilta osallistuneilta, kenen puoleen hän 
ensisijaisesti kääntyisi, jos hänen identiteettinsä varastettaisiin. 

Suomalaiset olivat vastauksissa yksimielisiä. Peräti 97 % ilmoitti kääntyvänsä 
identiteettivarkauden yhteydessä ensisijaisesti poliisin puoleen. Teoria ja 
käytäntö eivät tässä kohdin kuitenkaan kohtaa, sillä kuten yllä kirjoitimme, 
vain 10 % identiteettivarkauden uhreista ja kohteista todellisuudessa kääntyi 
rikoksen huomattuaan viranomaisten puoleen.

TAHOT, JOIDEN PUOLEEN IDENTITEETTIVARKAUDEN UHRIT  
TAI SEN YRITYKSEN KOHTEEKSI JOUTUNEET OVAT KÄÄNTYNEET

TAHOT, JOIDEN PUOLEEN VASTAAJAT KÄÄNTYISIVÄT ENSI SIJASSA,  
JOS JOUTUISIVAT IDENTITEETTIVARKAUDEN KOHTEEKSI 

SUOJAUTUMINEN IDENTITEETTIVARKAUKSILTA  
ON ENTISTÄ PAREMPAA 

Tutkimuksemme mukaan näyttää siltä, että Suomessa on viime vuoden 
aikana valveuduttu varjelemaan salasanoja entistä paremmin. Tutkimukseen 
osallistuneista 98 % kertoi, ettei jaa salasanojaan muille, 84 % sanoi 
käyttävänsä vahvoja tai monimutkaisia salasanoja, 73 % mainitsi, ettei käytä 
samaa salasanaa useassa eri palvelussa ja 50 % kertoi vaihtavansa salasanansa 
säännöllisesti.

Tutkimus osoitti myös, että suomalaiset osaavat jo varoa kalasteluviestejä, 
hävittää luottamukselliset paperit oikein sekä käyttää sulkupalveluita tilille 
ja luottokortille. Myös 69 % vastanneista ilmoitti, etteivät kerro osoitettaan 
julkisesti.

Avoin wifi voi olla tietoturvariski luottamuksellisia asioita käsiteltäessä. 53 % 
tutkimukseen osallistuneista on edellisen vuoden aikana käyttänyt avointa 
verkkoa. Avoimen verkon käyttö korostui nuorissa ikäluokissa 18–24-vuotiaat 
(79 %) ja 25–34-vuotiaat (65 %). 

Tiedossa olevia turvallisuusriskejä, kuten linkkien seuraamista turvattomalle 
sivulle tai henkilötietojen lähettämistä sähköpostilla, välttivät tutkimuksen 
mukaan eniten yli 65-vuotiaat suomalaiset.  
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IDENTITEETTIVARKAUS HUOLETTAA ENEMMÄN KUIN VÄKIVALTA, 
TULIPALO TAI VESIVAHINKO

Tutkimus osoitti, että suomalaiset pelkäävät enemmän identiteettivarkautta 
kuin tulipaloja, vesivahinkoja tai väkivaltaa. Identiteettivarkauksista oli 
erittäin tai jokseenkin paljon huolissaan 58 % vastanneista, kun tulipalo tai 
kosteusvahinko huoletti 55 % vastaajista ja päällekarkaus 39 % vastanneista. 

Yksittäisistä identiteettivarkauteen liittyvistä tai suoraan siitä johtuvista asioista 
suomalaisia pelotti eniten maksukortin (48 %), matkapuhelimen (18 %) ja passin 
(15 %) katoaminen. 

Pelkoja koskevat ikäryhmien väliset erot osoittautuivat mielenkiintoisiksi. 
Suomalaismiehistä 43 % nimesi avainten kadottamisen annetuista 
vaihtoehdoista kolmen haitallisimman menetyksen joukkoon. Sen sijaan 
suomalaisnaisista 53 % nimesi passin kolmen haitallisimman katoamisen 
joukkoon. Kummatkin luvut poikkesivat koko kansaa koskevasta keskiarvosta.

Nuorten ikäryhmissä korostui keskiarvoon verrattuna matkapuhelimen 
menettämisen pelko. Sen nimesi kolmen suurimman menettämistä koskevan 
pelon joukkoon 67 % 18–24-vuotiaista ja 64 % 25–34-vuotiaista.

MITÄ PELKÄÄT ENITEN, ETTÄ HUKKAISIT TAI SINULTA RYÖSTETTÄISIIN SUOMESSA? 

Kirkkaan sinisellä tai pinkillä taustalla olevat prosenttiluvut eroavat merkittävästi keskiarvosta. Sininen 
korostus tarkoittaa sitä, että luku on merkittävästi yli keskiarvon eli se on ylikorostunut. Pinkillä taustalla oleva 
prosenttiluku taas tarkoittaa sitä, että prosenttiluku on merkittävästi alle keskiarvon eli alikorostunut. 

MITÄ PELKÄÄT ENITEN, ETTÄ HUKKAISIT TAI SINULTA RYÖSTETTÄISIIN ULKOMAILLA? 

SUOMALAISET HALUAVAT TIETÄÄ LISÄÄ IDENTITEETTIVARKAUKSISTA

Tutkimuksemme osoitti, että uutisointi ja kasvanut tietoisuus 
identiteettivarkauksista on herättänyt suomalaisten mielenkiinnon 
identiteettivarkauksia kohtaan.

Tutkimuksessa kysyttiin, miten median viimeaikainen uutisointi 
identiteettivarkauksien lisääntymisestä on vaikuttanut suhtautumiseen 
identiteettivarkauksiin ja niiltä suojautumiseen. Saatujen vastausten mukaan  
54 % suomalaisista on samaa tai jokseenkin samaa mieltä väitteen: “haluan lisää 
tietoa identiteettivarkauksista ja siitä, miten niiltä voi suojautua” kanssa. 

Tutkimukseen osallistuneista myös 41 % on samaa tai jokseenkin samaa mieltä 
väitteen “olen muuttanut tiettyjä toimintatapojani suojautuakseni paremmin 
identiteettivarkauksilta” kanssa.

Suomalaisista 36 % oli taas samaa tai jokseenkin samaa mieltä 
väitteen “viimeaikainen uutisointi on auttanut minua ymmärtämään 
identiteettivarkauksien riskit” kanssa. 

Viimeaikaisen uutisoinnin seurauksena myös 11 % tutkimukseen osallistuneista 
ilmoitti olevansa samaa tai jokseenkin samaa mieltä väitteen “olen harkinnut 
identiteettivakuutuksen hankkimista” kanssa.
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Tietoisuus identiteettivarkauksista on tutkimuksen mukaan hyvällä tasolla. 
Suomalaisista 94 % uskoo tietävänsä, mitä käsite ’identiteettivarkaus’ tarkoittaa.

Kaipaan lisää tietoa 
identiteettivarkauksista  ja 
miten niiltä voi suojautua

Olen muuttanut tiettyjä 
toimintatapojani 

 suojautuakseni paremmin 
identiteettivarkauksia vastaan

Viime aikainen uutisointi on 
saanut minut  ymmärtämään 
identiteettivarkauksien riskit

Samaa / 
jokseenkin 

samaa mieltä

54 %

Eri /  
jokseenkin  
eri mieltä

40 %

Samaa / 
jokseenkin 

samaa mieltä

14 %

Eri /  
jokseenkin  
eri mieltä

68 %

Samaa / 
jokseenkin 

samaa mieltä

11 %

Eri /  
jokseenkin  
eri mieltä

74 %

Samaa / 
jokseenkin 

samaa mieltä

9 %

Eri /  
jokseenkin  
eri mieltä

85 %

Samaa / 
jokseenkin 

samaa mieltä

41 %

Eri /  
jokseenkin  
eri mieltä

54 %

Samaa / 
jokseenkin 

samaa mieltä

36 %

Eri /  
jokseenkin  
eri mieltä

56 %

Kuulin identiteettivarkauksista 
vasta ensimmäistä  kertaa 
viimeaikaisen uutisoinnin 

kautta

Olen harkinnut 
identiteettivakuutuksen 

hankkimista

Olen harkinnut henkilötietojani  
seuraavan monitorointipalvelun 

hankkimista

MITEN MEDIAN UUTISOINTI IDENTITEETTIVARKAUKSIEN LISÄÄNTYMISESTÄ 
KORONAVIRUSEPIDEMIASTA JOHTUEN ON VAIKUTTANUT SUHTAUTUMISEESI 
IDENTITEETTIVARKAUKSIIN JA NIILTÄ SUOJAUTUMISEEN?

RUOTSISSA SAMA OSUUS UHREJA KUIN SUOMESSA

MySafety on tutkinut identiteettivarkauksia Suomessa vuodesta 2015 ja 
Ruotsissa vuodesta 2014 alkaen. Aiempien tutkimuksiemme mukaan Suomi on 
seurannut Ruotsin trendejä muutaman vuoden viiveellä. 

Tänä vuonna tilanne näyttää kuitenkin muuttuneen. Uhrien osuus on 
ensimmäistä kertaa sama sekä Suomessa että Ruotsissa. Kummassakin maassa 
prosentti kansalaisista joutui identiteettivarkauden uhriksi edellisen  
12 kuukauden aikana. 

Sen sijaan identiteettivarkauden kohteeksi on Ruotsissa joutunut suurempi osa 
väestöä kuin Suomessa. Ruotsissa varkauden kohteeksi edellisen vuoden aikana 
joutui noin neljännes (26 %) yli 18-vuotiaista henkilöistä. Lue 

Lue mySafetyn aiemmat Suomea koskevat tutkimusraportit täältä:  
mySafety.fi/identiteettivarkaus 

*Kaikki ohessa olevat luvut koskevat 18 vuotta täyttäneitä kansalaisia.

ruotsalaisista on ollut  
id-varkauden kohde edellisen  
12 kuukauden aikana. 

26 %
suomalaisista on ollut  
id-varkauden kohde edellisen  
12 kuukauden aikana.

12 %

suomalaisista on ollut  
id-varkauden uhri.

3 %

suomalaisista on ollut  
id-varkauden uhri edellisen 
12 kuukauden aikana.

1 %
ruotsalaisista on ollut  
id-varkauden uhri edellisen 
12 kuukauden aikana. 

1 %

id-varkauksista sai  
alkunsa sosiaalisen  
median kautta.

27 %
suomalaisista haluaa  
lisätietoa identiteetti- 
varkauksista.

54 %

suomalaisista* tietää,  
mikä on identiteettivarkaus.

36 %

https://www.mysafety.fi/identiteettivarkaus
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