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SUORATOISTO KUKOISTAA
Suosikkiohjelman katselu vapaa-aikana millä tahansa laitteella 
on mukavaa, mikä tekee videoiden suoratoistopalveluista 
uuden standardin moderneille kuluttajille.
Viime vuosina suoratoistoteknologia on muuttanut 
mediaympäristöä perustavanlaatuisesti yhdistämällä 
menestyksekkäästi internetin ja television 
maailmat. Tämän kannattavuuden ansiosta monet 

suoratoistoyhtiöt pystyvät kuluttamaan perinteistä 
elokuvateollisuutta enemmän omien TV-sarjojen 
ja elokuvien tuottamiseen, mikä kasvattaa niiden 
yleisömäärää entisestään.1

Nykyään suurin osa globaalista internet-kaistanleveydestä käytetään suoratoistoon. Koronakriisin 
aikana keväällä 2020 sen osuus kasvoi niin suureksi, että Euroopan komissio kehotti johtavia 
palveluntarjoajia heikentämään videolaatuaan, jotta voitiin varmistaa internetin nopeus tärkeämpiä 
palveluita varten, kuten verkkopalaverien järjestämiseksi etätyössä.5

lähteet: 1 A companion to Television 2 Sandvine 3 EUROVOD  4 Forbes  5 EU commission

globaalista ladatusta 
internet-liikenteestä on 

videota2

60%
enemmän 

suoratoistotilauksia 
Euroopassa joka vuosi3

42%
milleniaaleista käyttää 

suoratoistoa4

89%

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119269465
https://www.sandvine.com/press-releases/sandvine-releases-2019-global-internet-phenomena-report
https://docs.wixstatic.com/ugd/bda96b_c8a3cc8d9dfb401584f3af6f60601a46.pdf
https://www.forbes.com/sites/tonifitzgerald/2018/11/28/wow-millennials-watch-more-online-video-than-traditional-television/#ab6cfb24138b
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_498
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VIDEOTILAUSPALVELUIDEN 
KAKSI JÄRJESTELMÄÄ
Videotilauspalvelun avulla voit katsoa mitä haluat milloin haluat. Ja kun sinulla 
on asianmukaisesti internetiin yhdistetty mobiililaite, voit myös katsoa missä haluat 
katsomalla datavirtaa sisältöä lataamatta. Voit muodostaa yhteyden käyttämällä 
äly-TV:tä, kaikenlaisia tietokoneita, älypuhelimia, tabletteja ja jopa pelikonsoleita.

IPTV ”INTERNET PROTOCOL 
TELEVISION, INTERNET-
PROTOKOLLA-TV”
Vakiintuneessa asemassa olevat 
televisioyhtiöt, jotka lähettävät signaaleita 
kaapelin tai satelliitin kautta, tarjoavat nyt 
myös internet-pohjaista TV:tä. Useimmilla 
IPTV-sisältöä laajakaistaisen internet-
yhteyden kautta saavilla katsojilla on 
digisovittimet tai äly-TV:t, ja he valitsevat 
ohjelmansa sähköisestä ohjelmaoppaasta. 
Urheilutapahtumat, suorat lähetykset ja 
uutiset, jotka ovat edelleen perinteisempien 
televisioverkkojen selkäranka, ovat nyt 
saatavissa suorana tai tilauksesta.

OTT ”OVER THE TOP” 
-PALVELUT
Suoratoistosta puhuttaessa tällä 
viitataan yleensä OTT-yrityksiin, sekä 
paikallisiin että Euroopan-laajuisiin, 
kuten Netflix, Amazon Prime tai Sky/
NOW TV.1 Tällaisia palveluita voidaan 
tarjota mihin tahansa yhdistettyyn 
laitteeseen, riippumatta internet-
palveluntarjoajasta tai erityisestä 
laajakaistaverkosta. Kattavat TV-sarjojen 
ja elokuvien kirjastot vetävät asiakkaita 
puoleensa. Myös uudet, alkuperäiset 
ja yksinoikeudella saatavissa olevat 
tuotannot ovat erittäin houkuttavia. 

lähteet: 1 EAO yearbook

https://rm.coe.int/yearbook-keytrends-2019-2020-en/16809ce58d
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VÄÄRENNETTY VS. LAITON
Piraattimateriaalin laittomat lataukset ovat vähentyneet viime vuosina, koska 
käyttäjät suosivat turvallisia, käteviä ja kohtuuhintaisia sivustoja sen sijaan, että 
käyttäisivät riskilähteitä, joista ladattavat tiedostot voivat olla saastuneita. Vaarana 
olisi myös syytteen saaminen lainvalvontaviranomaisilta.1

Laillisia suoratoistosivustoja 
rahoitetaan mainonta-, vuokra- ja 
tilausmalleilla. Tämän liiketoiminnan 

laittomat poikkeamat ovat kasvaneet 
pysyväksi uhkaksi ja korvaavat yhä 
useammin vanhemmat piratismin 

muodot.  Toinen ongelma ovat 
huijaussivustot, jotka vain esittävät 
tarjoavansa tilauksia tai sisältöä.

HUIJAUSSIVUSTOT

Yrittävät näyttää laillisilta 
houkutellakseen käyttäjiä 
katsomaan tai ostamaan 
varastettua sisältöä (ja varastavat 
samalla käyttäjien yksityisiä tietoja).

Houkuttavat kokemattomia 
kuluttajia ansaan väärennetyillä 
tilauksilla ja väärinkäyttävät 
heidän henkilötietojaan.

lähteet: 1 EUIPO

PIRAATTISIVUSTOT

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/online-copyright-infringement-in-eu
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APUA, OLEN ANSASSA!
Huijareiden yleinen temppu on näyttää epäilyksiä herättämätön etusivu, 
jolla on kuvia tai esittelyfilmejä houkuttavasta mediasisällöstä, jota 
pääsee käyttämään lyhyen ilmaisen kokeilujakson ajaksi.

Kun olet rekisteröitynyt, huomaat, ettet kuitenkaan pysty 
käyttämään luvattua sisältöä. Koska et maksanut mitään, voit 
ajatella, että mitään vahinkoa ei tapahtunut, ja luultavasti et 
ajattele enää koko asiaa.

Muutamaa päivää myöhemmin saat useiden satojen eurojen 
laskun vuositilauksesta. Siinä ilmoitetaan, että ilmainen 
kokeilujakso muuttuu automaattisesti vuositilaukseksi, kun 
muutaman päivän kokeilu on loppunut.

VÄÄRENNETYT SUORATOISTOSIVUSTOT – 
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NE VÄÄRINKÄYTTÄVÄT TIETOJASI
Useimmilla huijaussuoratoistosivustoilla ei ole minkäänlaista sisältöä.

Väärennettyjen tilausten myynnin lisäksi sivustot tekevät 
voittoa tietojenkalastelulla: rekisteröinnin aikana sivulle 
syötettyjen henkilötietojen myynnillä.1

Sadat tällaiset sivustot noudattavat samaa mallia, niitä on 
perustettu kaikkialle Eurooppaan, ja usein niiden takana 
ovat samat rikolliset. Jonkin ajan kuluttua ne katoavat, jos ne 
saavat useita varoituksia tai lainvalvontaviranomaiset sulkevat 
ne. Näin vilpillisestä verkkotunnuksesta tulee vähemmän 
kannattava. Sivustot avautuvat pian uudelleen uuden 
verkkotunnuksen alla ja aloittavat uuden huijauskierroksen.

Jotkin väärennetyt sivustot jopa lähettävät henkilökohtaisia 
tekstiviestejä sähköpostitse tai tekstiviesteillä 
rekisteröitymisen jälkeen ja vaativat lisää henkilötietoja 
turvallisuussyistä. Kaikki tiedot kerätään myytäväksi, usein 
muuta rikollista toimintaa varten.

VÄÄRENNETYT SUORATOISTOSIVUSTOT – 

Lähteet: 1 Europol

https://www.europol.europa.eu/covid-19/covid-19-illegal-streaming
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LAITTEESI MANIPULOINTI

PUP – mahdollisesti ei-toivotut 
ohjelmat, ärsyttävät tai hyödyttömät 
ohjelmistot, jotka hidastavat 
laitettasi

ADWARE – näyttää tyhjästä syntyvää 
tunkeilevaa mainontaa

MALWARE – haittaohjelmisto, joka 
antaa pois tietojasi tai väärinkäyttää 
laitteesi resursseja

SCAREWARE – näyttää väärennettyjä 
virheviestejä tai esittää 
väärennettyjä rikossyytteitä 

viranomaisilta, syyttää sinua jonkin 
laittoman asian tekemisestä ja 
pyytää sakkomaksua tai maksuja 
teknisestä tuesta

RANSOMWARE – salaa järjestelmäsi 
tietoja ja kiristää sinulta rahaa 
pääsyn palauttamiseksi

VIRUKSET JA TROIJALAISET – tuhoavat 
laitejärjestelmäsi tai varastavat 
henkilötietojasi, kuten yhteystiedot, 
ja mahdollistavat salaa pääsyn 
takaovesta järjestelmääsi

Toinen huijareiden tulonlähde on mainonta. Ruudulle voi 
avautua aggressiivisia ponnahdusmainoksia. Ne näyttävät 
usein epäilyttävää sisältöä, ne on ohjelmoitu hankalasti 
eroon päästäviksi ja niiden napsauttaminen pois synnyttää 
voittoa sivuston ylläpitäjälle. Joko yrittämällä poistaa mainoksia, 

väärennettyjä virheviestejä tai tavallisimmin asentamalla 
väärennettyjä näyttöohjelmistoja tai koodekin luvatun sisällön 
katselua varten käyttäjillä on kaksikymmentäkahdeksan 
kertaa suurempi todennäköisyys saastuttaa laitteensa 
viruksilla ja haittaohjelmilla, kuten seuraavilla:1

VÄÄRENNETYT SUORATOISTOSIVUSTOT – 

Lähteet: 1 IP Crime Threat Assessment 2019

E R R O R

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report.pdf
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VARASTETUN SISÄLLÖN MYYMINEN

Toisin kuin väärennetyt sivustot laittomat sivustot antavat käyttäjille 
mahdollisuuden katsoa sisältöä, mutta tarjoavat varastettua 
tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia, joka vie laillisen tulon pois luovan 
sisällön tuottajilta ja veronmaksajilta ruokkien samaan aikaan 
kyberrikollisuutta. Tällaisten sivustojen käyttö vahingoittaa suurta 
yleisöä!

Käyttäjät voivat myös törmätä piraatti- ja väärennettyjen sivustojen 
yhdistelmiin. Tällaiset sivustot esittävät, että niillä on suuri 
kirjasto, ja houkuttavat asiakkaita tilaamaan näyttämällä ilmaista 
suoratoistoa. Täydellinen luettelo on vilpillinen tällaisissa tapauksissa, 
ja rajoitettu kokeilusisältö estää uhreja ymmärtämästä asiaa heti ja 
pysäyttämästä maksunsa aikaisessa vaiheessa.

Laittomat verkkosivustot pyrkivät näyttämään 
mahdollisimman laillisilta mahdollisille asiakkaille. 
Kunlaittomuus ei ole ilmeistä, useammat ihmiset 
käyttävät palvelua.

Joskus laittoman sivuston tunnistaminen ei ole 
heti helppoa, koska ne kopioivat laillisten alustojen 
käyttöliittymiä. Sadasta suurimmasta globaalista 
yrityksessä 46 yrityksellä havaittiin olevan 
vähintään yksi brändimainos tekijänoikeuksia 
loukkaavalla sivustolla.   Rikolliset tietävät, että 
tunnettujen brändien mainokset tekevät heidän 
portaalistaan uskottavamman.

LAITTOMAT SIVUSTOT – 

Lähteet: 1 Europol

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report/2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report.pdf
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EI LASTENSUOJELUA
Rikolliset eivät suojele lapsia haitalliselta sisällöltä. 
Nuorille ja lapsille ei ole kehittynyt terveitä rajoja, ja he 
ovat erityisen haavoittuvaisia käyttäessään mobiililaitteitaan 
ylenmääräisesti. He ovat impulsiivisia eivätkä ymmärrä 
sisällön laillisuutta. Se, että 56 % kaikista verkkosivustoista 

on englanniksi, ei helpota asiaa. Laittomilla sivustoilla 
on usein pornografista tai muutoin häiritsevää sisältöä, 
tai ne mainostavat uhkapeli- tai vedonlyöntipalveluja, 
jotka kaikki ovat täysin sopimattomia nuorelle yleisölle. 
Laittomat sivustot eivät estä alaikäisten rekisteröitymisiä.1

Vanhemmat voivat käydä katsomassa neuvoja sivustolta betterinternetforkids.eu 

LAITTOMAT SIVUSTOT – 

Lähteet 1 IZI study 2  UNICEF 3 LSE study 

internetin käyttäjästä 
on lapsi2

Yksi  
kolmesta

11–16-vuotiaista on kohdannut 
yleisiä internetin vaaroja3

Joka  
toinen

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources/gallery
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf
https://www.unicef.org/media/media_102303.html
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU Kids I (2006-9)/EU Kids Online I Reports/EUKidsOnlineFinalReport.pdf
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TÄYTEEN LADATTU JA  
JAILBREAKATTU – MISTÄ ON KYSE?
Piraattisisältö ei rajoitu OTT-teknologiaan vaan on ongelma myös IPTV:lle. Laittomat laitteistot 
ovat haitallisia useasta syystä. Niin kutsutut Kodi-boksit ovat mediatoistimien lisälaitteita, 
jotka päivittävät äly-TV:n täysimittaiseksi mediakeskukseksi. Kodin ”täyteen ladatut” 
versiot myydään muokatun kapasiteetin kanssa niin, että ne pystyvät suoratoistamaan 
piraattisuoratoistoja laittomista IPTV-lähteistä.

Vaarat ovat peräisin 
muokatuista elektronisesti 
vaarallisista laitteista.1 Ne 
tarjoavat usein halpoja 
jäljitelmiä alkuperäisistä, 
kuten tapahtui 
Kaukoidästä tuotujen 
Amazon Firesticksien 
tapauksessa. Tällaiset 
myyjät myös usein 
poistetaan verkon kauppa-
alustoilta, kuten eBaysta, 
ennen kuin tehdyt 
tilaukset toimitetaan.

Jailbreakatuista laitteista 
käyttöjärjestelmä on 
poistanut rajoitukset, eikä 
takuu enää kata niitä. Jos 
teknisiä ongelmia esiintyy, 
valmistajat ja myyjät 
kieltäytyvät korjaamasta 
tai korvaamasta niitä. 
Jailbreakkauksen yritys 
voi lukita omistajan 
käyttöjärjestelmän 
ulkopuolelle ja 
tehdä laitteesta 
käyttökelvottoman.

Laiton laitteisto voi pitää 
sisällään haittaohjelmia 
ja jättää takaoven auki 
hakkereille, jotka pääsevät 
kotiverkkoosi.

Laittomia laitteita ostavat asiakkaat 
voivat menettää rahansa aina, kun 
Europol sulkee laittomia palveluntarjoajia 
tai jos nuo palvelut loppuvat 
lainvalvonnan pelossa. 
Tulliviranomaiset tai markkinoiden 
sääntelijät voivat takavarikoida 
tilatut laittomat laitteet matkan 
varrella. Mikäli poliisi puuttuu 
asiaan, palvelimelle lataajat voivat 
joutua oikeudellisiin ongelmiin, jos 
heidät tunnistetaan 
takavarikoitujen palvelinten 
tietokannoista.

Lähteet 1 SBRCentre

§§

https://www.sbrcentre.co.uk/news/2019/november/the-dangers-of-counterfeit-iptv-boxes/
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LATAAMINEN PALVELIMELLE 
JA JAKAMINEN
Jakoalustoilta löytyvä sisältö on useimmiten tekijänoikeuslakien suojaamaa.  
Levittäminen ilman lupaa loukkaa tekijänoikeuksia ja käyttöehtoja. 
Suojatun sisällön lataaminen palvelimelle ilman lupaa katsotaan laittomaksi.

Siirtokopiointi eli rippaus tarkoittaa näytön 
suoratoiston nauhoittamista ja tallentamista 
tiedostoihin. Tätä mahdollisuutta tarjoavat 
sivustot johtavat sinua harhaan väittämällä 
olevansa laillisia, mutta tuomioistuimet ovat eri 

mieltä.   Lataus- tai näytöntallennustyökalujen 
käyttö tai tekijänoikeudella suojatun sisällön 
lataaminen palvelimelle on kiellettyä laillisten 
alustojen käyttöehdoissa, ja rikkomus voi johtaa 
käyttäjätilin menetykseen.1

Monet OTT-käyttäjät jakavat tilinsä ystäviensä 
ja perheensä kanssa. Yli 66 prosenttia 
Netflixin käyttäjistä jakaa salasanansa, minkä 
seurauksena yhtä tiliä käyttää 2,5 katsojaa.    

Toistaiseksi OTT-palveluntarjoajat eivät ole 
ryhtyneet toimenpiteisiin tätä ilmiötä vastaan 
markkinointisyistä, mutta siihen voi tulla 
muutos.3

Lähteet: 1 IFPI 2 EUIPO 3 Global Web Index

Siirry maasi ymmärrettävään tekijänoikeuteen2  

https://ifpi.org/news/Italian-court-confirms-stream-ripping-is-illegal
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://blog.globalwebindex.net/chart-of-the-day/two-thirds-of-netflixers-share-their-accounts/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
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SOSIAALINEN MEDIA JA 
LAITON TOISTO
Sosiaalisen median 3 miljardin käyttäjän tuomien markkinointimahdollisuuksien 
lisäksi rikolliset käyttävät hyväkseen sen pääominaisuutta – jakamista. Linkkejä 
laittoman sisällön isäntiin tai laittomiin suoratoistoihin julkaistaan yhä enemmän, ja 
erityisesti suorien urheilutapahtumien piraattilähetykset tavoittavat valtavia yleisöjä.1

Uudet täyspitkät elokuvat, sarjat tai 
urheilulähetykset eivät ole laillisesti 
saatavissa näiltä epävirallisilta 
kanavilta. Sisällönomistajat 
ovat ryhtyneet toimiin laitonta 
suoratoistoa vastaan sosiaalisessa 
mediassa ja videonjakoalustoilla. Tämä 
voi johtaa käyttäjätilien poistamiseen, 
jos suoratoistoa jaettiin ilman lupaa. 
Vaikka se olisi vain henkilökohtaiseen 
käyttöön.

Internet tekee tietojen ja 
sisällön käytöstä ja jakamisesta 
mahdollista ennennäkemättömässä 
mittakaavassa, mikä on hienoa. 
Jokaisella on kuitenkin oikeus 
päättää itse, haluaako jakaa 
omaa sisältöään sekä milloin ja 
miten sitä jakaa. Huomaa, että 
tähän ei tule muutosta uudessa 
tekijänoikeusdirektiivissä, josta olet 
saattanut kuulla.2

Lähteet: 1 Irdeto  2 Directive EU 2019/790

https://resources.irdeto.com/i/842679-white-paper-online-piracy-and-the-darker-side-of-social-media/12?
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
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HYÖDYLLISIÄ TIETOJA
Laillista tarjontaa on paljon, ja laittomat lataukset ovat vähentyneet, koska 
tarjonta on parantunut ja se on helpommin saatavissa joka päivä. OTT-
palveluntarjoajien valtavirran lisäksi voit käydä katsomassa näitä linkkejä 
alustoista, jotka kunnioittavat tekijänoikeuksia:

Koska siirrettävyyttä koskeva direktiivi koskee kaikkia 
EU:n jäsenvaltioita, sinun on pystyttävä käyttämään 
suoratoistotilauksiasi EU:n sisällä sijainnistasi 
riippumatta. Lisämaksua tai käytön estoa ei enää ole 
suoratoistopalveluillesi ulkomailla, kunhan olet EU:n 
alueella.1

yleistä:   agorateka.eu
urheilua:  sroc.info
musiikkia:  pro-music.org

Lähteet: 1 EU Commission

Suoratoistosovellukset antavat sinulle 
mahdollisuuden katsoa käynnissä olevan 
suoratoiston loppuun toisella laitteella. 
Tämä on kätevää matkustaessa ja silloin, 
kun elokuvaa ei pysty katsomaan loppuun 
yhdellä istumalla.

https://agorateka.eu/
https://www.sroc.info/
https://www.pro-music.org/legal-music-services-europe.php
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-border-portability-online-content-services


15

JUNE 
2020LIITE

MITÄ KANNATTAA 
TEHDÄ JA MITÄ EI



16

KESÄKUU  
2020

M
IT

Ä
 K

A
N

N
A

TT
A

A
 T

EH
D

Ä
 JA

 M
IT

Ä
 E

I

KÄY SIVUSTO HUOLELLISESTI LÄPI  
ENNEN REKISTERÖITYMISTÄ!

Älä käy sivustoilla, 
joilla on huono 

maine!

Onko näillä sivustoilla 
julkaisematonta 

sisältöä?

Vertaa tarjousta 
vakiintuneen aseman 

saavuttaneisiin 
kilpailijoihin!

Jos etsit suoratoistosivustoja ja löydät jotain 
mielenkiintoista, älä rekisteröidy heti. Käytä hetki 
arvioiden ja varoitusten tarkistukseen.  

Mainostettu elokuva pyörii vielä 
elokuvateattereissa, ja heillä on se jo 
ennen mitään muuta vakiintuneen aseman 
saavuttanutta suoratoistoalustaa? Haiskahtaa 
epäilyttävältä!

Onko se ylivertaisesti halvempi kuin muut alustat? 
Koko vuoden tilaus erittäin halvalla hinnalla tai 
muita liian-hyvää-ollakseen-totta-tarjouksia? 

11
XX
22
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ENNEN REKISTERÖITYMISTÄ  
TARKISTETTAVAT ASIAT 2

Onko tekstissä 
virheitä?

Onko sivustolla vedonlyöntiä, 
pornografiaa tai VPN-
mainontaa, jota ehkä 

näytetään ärsyttävissä 
ponnahdusikkunoissa? 

Etsi vihjeitä! Onko sivustolla 
julkaisutiedot? Löytyykö 
palveluehdot ja muita 
oikeudellisia tietoja?

Huijaussivustot tehdään yleisistä mallipohjista 
eri kielillä. Kirjoitus- tai kielioppivirheet ovat 
osoitus epäilyttävästä alkuperästä.

Epäilyttävät tarjoukset tulevat usein ryhmissä. 
Lailliset sivustot eivät hyväksikäytä liiallisesti 
ponnahdusmainoksia.

Huijaussivustoilla ei ole yhteystietoja tai ne 
näyttävät väärennettyjä tai postilokero-
osoitteita. Niistä puuttuu tai niillä on 
väärennetyt pakolliset oikeudelliset tiedot.

azamonazamon
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ENNEN REKISTERÖITYMISTÄ  
TARKISTETTAVAT ASIAT 3

Saavatko käyttäjät 
ladata sivustolle?

Väittävätkö he olevansa 
laillisia tai antavatko 

neuvoja siitä, kuinka heidän 
sivustoaan voidaan käyttää, 

jos se estetään?

Onko sivu kielletty 
hakukoneiden luetteloissa tai 
onko se varoitusportaaleiden 

mustilla listoilla?

Yksi merkki laittomuudesta on käyttäjien 
mahdollisuus ladata sisältöä, jota he eivät olet 
tehneet itse.

Internet-palveluntarjoajien esto, 
perusteettomat väitteet laillisuudesta ja 
välityspalvelinten luettelot sivuston estojen 
kiertämiseksi ovat merkkejä laittomuudesta.

Jos hakukone on kieltänyt sivuston tai 
internetin valvontaohjelma varoittaa siitä, ota 
siitä selvää ennen rekisteröitymistä!
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ENNEN REKISTERÖITYMISTÄ  
TARKISTETTAVAT ASIAT 4

Onko sivustolla 
jonkinlainen tilaa nyt 

-painike? Kertooko sivusto 
kustannuksista?

Tarjotaanko 
sivustolla tapa 
ottaa yhteyttä 

asiakastukeen?

Käytä luottokorttia tai 
verkkomaksupalveluja!

Eurooppalain mukaisesti verkkosivuston 
on selvennettävä asiakkaalle kustannukset 
ja tarjottava kuluttajille painikeratkaisu 
kaupallisen sopimuksen solmimisen 
vahvistamiseksi.

Asiakastuki – jos sellaista sivustolla 
ylipäätään tarjotaan – ei ole tavoitettavissa. 
Jos kukaan ei vastaa kyselyysi, älä tee 
tilausta!

Näin voit käyttää takaisinveloitusta tai 
maksupalvelun asiakastukea pahimmassa 
tapauksessa. Sivuston ylläpitäjät saavat myös 
vähemmän henkilötietojasi.
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OLETKO JO ANSASSA?  
MITÄ NYT PITÄÄ TEHDÄ?

Älä maksa  
mitään!

Kerro siitä 
kyberrikollisuusviranomaiselle!

Ota yhteyttä
paikalliseen Euroopan 
kuluttajakeskukseen1

saadaksesi neuvoja!

Usein huijauslaskuissa on aggressiivinen 
sanamuoto, jonka on kirjoittanut 
itseään asianajajaksi kutsuva henkilö tai 
perintätoimisto. Älä anna tämän pelotella sinua!

Ilmoita kokemuksestasi poliisille 
tai internetin mustien listojen 
laatimispalvelulle, jotta siitä voidaan 
varoittaa muitakin.

Jos olet epävarma siitä, ovatko vaatimukset 
oikeutettuja tai rekisteröidyitkö juuri 
huijaussivustolle, kysy neuvoa paikalliselta 
Euroopan kuluttajakeskukselta.

§

Lähteet: 1 ECC Net

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en
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Saat lisätietoja ECC-Netistä täältä.

Saat lisätietoja FAMAsta täältä.

Julkaisutiedot
Julkaisupäivämäärä Kesäkuu 2020 
Projektin johtaja/laatija EKK Itävalta 
Kuvat Christina Zettl / buero41a.at

European Consumer Centre Austria 
Mariahilfer Straße 81, A-1060 Wien 
www.europakonsument.at 
www.facebook.com/europakonsument.at 
Sähköposti: info@europakonsument.at

TEHTÄVÄMME
30 Euroopan kuluttajakeskuksen (ECC:t) verkosto opastaa kuluttajia heidän 
oikeuksistaan ja neuvoo heitä hyödyntämään täysimääräisesti tilaisuuksia, 
joita yhtenäismarkkinat tarjoavat.

KUINKA TÄYTÄMME TEHTÄVÄMME
ECC-Netin lakiasiantuntijat auttavat kuluttajia ratkaisemaan rajat ylittävät 
ongelmansa ilmaiseksi tarjoamalla vahvaa lakiasiantuntemusta.
Verkosto tarjoaa ainutlaatuisen yleiskuvan ja luotettavaa tietoa kuluttaja-
asioista Euroopan sisämarkkinoilla. Näitä voidaan käyttää politiikan 
suunnitteluun yhteistyössä eurooppalaisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE 
Tämän julkaisun sisältö edustaa vain sen kirjoittajan näkemyksiä ja on hänen 
omalla vastuullaan. Sen ei voida katsoa edustavan Euroopan komission ja/tai 
kuluttaja-, terveys-, maatalous- tai elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston 
(CHAFEA) tai minkään muun Euroopan unionin elimen näkemyksiä. Euroopan 
komissio ja toimeenpanovirasto eivät ole vastuussa julkaisun sisältämien 
tietojen käyttämisestä.
Vastuu linkeistä: Tietomateriaali sisältää linkkejä ulkoisille kolmansien 
osapuolten sivustoille. Vastaava palveluntarjoaja tai sivustojen ylläpitäjä 
on vastuussa linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Mainitut lailliset tarjoukset 
ovat dokumentoituja esimerkkejä suurilta markkinatoimijoilta. Niiden 
mainitseminen ei merkitse tukea toimijoiden tarjoamille tuotteille/palveluille.

Tämä julkaisu rahoitettiin Euroopan unionin kuluttajaohjelmasta 
(2014-2020).

Co-funded by the 
European Union

Film & Music Austria (FAMA) tarjosi tukea sisällön ja tekstin käännöksien osalta. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en
http://www.filmandmusicaustria.at/
http://buero41a.at/
http://www.europakonsument.at/
http://www.facebook.com/europakonsument.at
info@europakonsument.at

