
Neuvot ja vihjeet ovat kansiossa "Trygga tillsammans (Turvallisia yhdessä), johon on kerätty 
faktatietoja, neuvoja ja vihjeitä ikäihmisiä varten Göteborgissa vuonna 2005. Se laadittiin yhteistyössä 
eläkeläisjärjestöjen, poliisiviranomaisen, Göteborgin kaupungin, rikoksentorjuntaohjelman Tryggare 
och mänskligare Göteborg ja Ruotsin varkaudentorjuntayhdistyksen kanssa. Lisätietoja on sivustolla 
www.tryggaremanskligare.goteborg.se 
Tiettyjä muutoksia on tehty Örebron läänissä tapahtuvaa jakelua varten. 

NEUVOJA JA  
VIHJEITÄ 

IKÄIHMISILLE 
niiden tarkoituksena on lisätä 

turvallisuutta ja vähentää 
altistumista rikoksille. 

Poliisi: Soita numeroon 112, jos haluat poliisin paikalle 
välittömästi. Nämä numerot ovat voimassa koko maassa. 

Pankkikirjojen ja -tilien sulkeminen: Miten pankkikirjat 
ja -tilit suljetaan? Nämä rutiinit vaihtelevat pankista toiseen. 
Jos olet epävarma – soita poliisille, he tietävät, miten se 
tehdään. 

Rikosuhripäivystys: 
Soita numeroon 0200-212 019. Tämä on yhdistys, 
jotka tarjoaa maksutta neuvoja ja tukea sekä apua 
yhteydenotoissa viranomaisiin ja vakuutusyhtiöihin 
sekä tukea oikeudenkäynteihin. 

Vakuutukset: Ota selvää, mikä vakuutusturva sinulla on. 

Polismyndigheten 
i Örebro län 



ULKONA 
MITEN LOMPAKKOA TULEE KÄSITELLÄ 
• Älä pidä mukanasi enempää rahaa kuin tarvitaan.
• Älä näyttele rahoja ympäriinsä.
• Lompakossa tulee olla sisätasku – se voidaan ommella siihen, ellei sitä
jo ole siinä.
• Kanna käsilaukkua sen lukitus itseäsi kohti – ja suljettuna.
• Älä koskaan aseta asiakasvaunuun tai rollaattoriin laukkua, jossa
lompakko on.
• Huolehdi siitä, että laukku on kunnolla kiinni, vedä vetoketjut kiinni jne.
• Opettele maksamaan laskut joko Plus- tai Bankgirolla.
• Käytä pankkiautomaattikorttia rahannostoon – huolehdi siitä, ettei kukaan
näe koodiasi ja laita rahat heti piiloon.
• Jaa rahat eri paikkoihin. Säilytä pienempiä summia eri paikoissa.

• Älä säilytä kortin koodia samassa paikassa kuin korttia – se on arvopaperi.

Mitä vähemmän otat esiin lompakkoa,  
sen parempi.  
Pidä esimerkiksi ostoslistaa taskussasi, älä 
lompakossa. Älä myöskään pidä tärkeitä 
koodeja ja pankkikortin sulkemiseen 
käytettäviä puhelinnumeroita ja vastaavia 
käsilaukussasi tai lompakossasi. 

Pidä silmälaseja taskussasi, jotta sinun 
ei tarvitsisi avata laukkua niiden esiin 
saamiseksi. 

OLE ERITYISEN TARKKAAVAINEN 

• Pankkiautomaatin läheisyydessä ja sisällä pankissa.

• Riskitilanteita syntyy, kun paljon ihmisiä on liikkeellä ahtaassa paikassa, esimerkiksi
bussista tai jostakin liikkeestä poistuttaessa tai niihin mentäessä.

• Hedelmä-, liha- tai maitotiskit– joissa ehkä kumarrut eteenpäin ja käännyt pois
laukustasi – ovat paikkoja, joissa tarkkaavaisuus voi herpaantua.

• Ole myös tarkkana kassajonossa ja muissa toisinaan ahtaissa paikoissa.

• Ole tarkkana siinä, että saat takaisin oikean määrän vaihtorahaa. Huolehdi siitä, että
viisisatasen kassalle antaessasi saat myös takaisin siitä, etkä satasesta.

Lompakkovarkaat yrittävät varastaa sinulta 
lompakon johdattamalla huomiosi muualle. He 
toimivat usein ryhmänä. Taskuvarkaan tavallisin tapa 
tässä on yrittää heikentää tarkkaavaisuuttasi.   

Ole tarkkaavainen ympäristösi suhteen. Tämä voi 
lisäksi olla mielenkiintoista! Katseiden 
kohtaaminen voi johtaa uusiin keskusteluihin ja 
tuttavuuksiin. 

Pidä mielessä, että katseet voivat kertoa paljon. 
Kiinteä katse, jotka ei väisty, viestittää vahvuutta ja 
arvovaltaa sekä jättää varman vaikutelman. 

Jos jotakin sattuu, on suuri merkitys sillä, että 
pystyt kuvailemaan henkilöt. Tämä helpottaa 
huomattavasti poliisin työtä. 

2 MITÄ HARVEMMIN OTAT ESIIN LOMPAKON, SEN PAREMPI. ÄLÄ ANNA TOISTEN HEIKENTÄÄ 
TARKKAAVAISUUTTASI.



LOMPAKKO KADONNUT? 
Kun olet huomannut, että lompakko on kadonnut, ota välittömästi yhteys 
johonkin henkilöön, joka auttaa sinua sulkemaan kortit, ja soita poliisille. Jos 
varas sattuisi vielä olemaan paikalla – soita heti poliisille. Yritä välittömästi 
koota ajatuksesi ja käydä läpi, mitä on tapahtunut ja mitä olet saattanut nähdä. 
Tämä on yksi tapa tarkentaa muistia, jotta voisit sen jälkeen kertoa poliisille, 
mitä on tapahtunut. 

LAUKUNRYÖSTÖ 
Laukunryöstöllä tarkoitetaan sitä, että joku vie laukkusi vauhdikkaasti liikkuen – 
joko juosten tai pyörällä tai mopolla ajaen. Tätä tapahtuu usein hieman autioilla 
paikoilla ja usein kahden tekijän tekemänä. Lainopillisesti laukunryöstö on 
eräänlainen ryöstö, jossa käytetään väkivaltaa. 

• Älä hangoittele vastaan! Rahat eivät korvaa murtunutta reisiluunkaulaa
tai murtuneita kylkiluita.

• Säilytä ulko-oven avaimia jossakin
muussa paikassa kuin laukussa
– ja säilytä rahojasi sisätaskuissa!

• Suosituksena on käyttää laukkua, jonka
olkahihna menee ristiin kropan yli.

• Jos kävelet jalkakäytävällä, älä
pidä laukkua pyörätien puolella.

• Älä myöskään pidä lompakkoa tai
laukkua ostosvaunussa tai
rollaattorissa.
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SISÄTILOISSA 
Älä koskaan luovuta tilinumeroasi tai mitään koodia kenellekään, joka sanoo soittavansa 
pankista tai vastaavasta. Pankeilla ei ole tällaisia rutiineja asiakaskontakteissaan. 

Jos joku soittaa sinulle ja väittää olevansa sukulainen, jota et tunne, älä lainaa hänelle 
rahaa. 

Varas tai varkaat käyttävät erilaisia tekosyitä päästäkseen sisään asuntoon. He yrittävät 
jollakin tavoin johdattaa vanhusta harhaan, jotta vielä yksi varas pääsisi livahtamaan 
sisään varastamaan. Esimerkiksi: 

• Ovikelloa soittava voi pyytää lasin vettä.

• Hän haluaa tulla keittiöön kirjoittamaan viestin jollekin naapurille.

• Hän haluaa näyttää liinoja tai mattoja.

• Hän väittää, että hän on suorittamassa jotakin
kotipalvelun asiaa tai tulevansa tekemään jotakin
tarkistusta tai korjausta.

• Ole varuillasi, jos joku on seuraamassa sinua
portaikkoon.

• Älä jätä käsilaukkua tai lompakkoa eteiseen!

• Hanki ovisilmä ja varmuusketju auktorisoidulta
lukkosepältä.

• Käytä oman turvallisuutesi tähden varmuusketjua.

• Varmistu aina siitä, kenet päästät sisään.

• Älä koskaan osta mitään ulko-ovellasi, osoitat
sillä vain, että sinulla on rahaa kotona.

RAHAT EIVÄT KORVAA MURTUNUTTA JALKAA. ANNA KUULUA ITSESTÄSI, OSOITA OLEVASI KOTONASI.



 

•  Jos joku soittaa ovikelloasi, anna 
kuulua itsestäsi osoittaaksesi 
olevasi kotona. 

• Kysy keitä he ovat, pyydä 
henkilöllisyystodistusta, jos he 
sanovat olevansa 
remonttimiehiä tai vastaavia. 

• Remonttimiehen tulee aina 
soittaa etukäteen. 

• Pyydä henkilöllisyystodistusta  
myös kotipalvelun työntekijöiltä. 

• Älä päästä sisään tuntemattomia! 

• Älä säilytä kotona suuria 
rahasummia. 

• Säilytä koruja ja rahaa hieman 
epätavallisissa paikoissa, jotta niiden 
löytäminen ei olisi helppoa. 

• Kerro naapurille, jos matkustat pois.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÄTKE KORUT JA RAHAT 
EPÄTAVALLISIIN PAIKKOIHIN. 

KENELLÄ ON SUURIN RISKI JOUTUA 
RIKOSUHRIKSI? SE, JOLLA ON AUTO. 

• Lukitse aina auto. 

• Älä jätä mitään irtainta autoon, äläkä ainakaan näkyville. 

• Käytä hälytintä, jos sellainen on autossa. 

• Käytä hyväksyttyä rattilukkoa. 

• Pysäköi valaistulle paikalle ja/tai paikkaan, jossa on runsaasti liikennettä. 

• Käytä autotallia – mutta pidä mielessä, että isot tallit vetävät puoleensa varkaita. 
 

• Jos olet poissa pitemmän aikaa – pyydä jotakuta tuttua hakemaan postisi. 

• Numeronäyttö on parempi kuin puhelinvastaaja, jonka käyttö saattaa 
osoittaa, ettei kukaan ole kotona. 
 

VARKAUKSIA KOTONA? 
Soita välittömästi poliisille! Kuvaile henkilöt ja yksityiskohdat niin selvästi kuin 
osaat, montako heitä oli, minkä näköisiä he olivat ja minne he menivät. Jos he 
lähtivät autolla – miltä se näytti?

 
 
 
 
 
 

 
 
Tavallisimmat vanhuksiin kohdistuvat rikokset ovat taskuvarkaus, laukunryöstö 
ja asunnossa tapahtuva varkaus.  
Vanhuksiin kohdistuvalla rikoksella tarkoitetaan "ilman asuntomurtoa 
tapahtuva varkaus, jossa varas on käyttänyt hyväksi vanhuksen mahdollista 
heikkoutta tai korkean iän aiheuttamaa heikentynyttä vastustuskykyä”.
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