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Tuoteväärennös vai piraattituote?

Tuoteväärennös
Tavaroita, joihin liittyy tavaramerkkiä (tai 

maantieteellistä merkintää) loukkaava teko 

jäsenvaltiossa, jossa tavarat havaitaan, ja joissa 

käytetään luvatta merkkiä, joka on samanlainen kuin 

tällaisille tavaroille asianmukaisesti rekisteröity 

tavaramerkki tai jota ei olennaisten tuntomerkkiensä 

perusteella voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä.

Piraattituote
Tavaroita, joihin liittyy tekijänoikeutta tai lähioikeutta 

taikka mallia loukkaava teko jäsenvaltiossa, jossa 

tavarat havaitaan, ja jotka ovat tai joihin sisältyy 

kopioita, jotka on valmistettu ilman tekijänoikeuden tai 

lähioikeuden taikka mallin haltijan suostumusta, tai 

jotka on valmistettu ilman tällaisen oikeuden tai mallin 

haltijan asianomaisessa tuotantomaassa 

valtuuttaman henkilön lupaa.

Kuva: Unsplash/Aaron Burden



Tuoteväärennösilmiö

• Tuoteväärennösten osuus
maailmankaupasta oli v. 2016 n. 509 
mrd USD eli n. 3,3% koko
maailmankaupasta.
• Tuoteväärennöksiä on tarjolla
lentokoneen osista elintarvikkeisiin ja 
elektroniikkaan.
• Kiina on yleisin alkuperämaa

• Kiinan kokonaisviennistä 12,5% ja 
BKT:sta 1,5% muodostuu
tuoteväärennöskaupasta.

• Ongelma:
• tuoteväärennöstoiminnan hyvä riski-

tuottosuhde
• tuoteväärennöstoiminnan mieltäminen

uhrittomaksi rikollisuudenalaksi



Tuoteväärennösilmiö ja 
verkkoalustat
• Tuoteväärennöskauppa on siirtynyt kadunkulmista
verkkoalustoille

• Verkkoalustat ovat tuttuja ja turvallisia
• Saattaa madaltaa kynnystä ostaa tuoteväärennöksiä

• Alhaiset markkinointikustannukset
• Johtanut ilmiöön, jossa tuoteväärennökset lähetetään
yksittäin pienissä pakkauksissa

• Lisää tuoteväärennösten petollisuutta

Kuva: Unsplash/Charles Lamb



Miten tunnistaa 
tuoteväärennös 
verkkokaupassa?

• 1. Alhainen hinta –Jos hintaero valmistajan hintaan 
nähden on suuri, voi tuote olla väärennetty

• 2. Tuotteen kuva – Vertaa kuvaa/ tuotetietoja valmistajan 
sivuilla oleviin tietoihin ja kuviin

• 3. Varmasti aito – Jos tuotteen vakuutetaan olevan aito tai 
alkuperäinen tai sivustolla muuten alleviivataan tuotteiden 
aitoutta, ovat tuotteet usein väärennettyjä

• 4. Muiden kokemukset – Jos sivusto on epäilyttävä, 
kannattaa tarkistaa muiden kokemukset

• 5. Sivuston salaus maksutapahtuman yhteydessä –

• 6. Myyjän tiedot – Löytyykö verkkosivustolta myyjän 
nimeä ja yhteystietoja?

Kuva: Unsplash/Agence Olloweb



Kuva: Unsplash/HS Spender



1) Miten tuoteväärennökset vaikuttavat ohessa 
oleviin kestävän kehityksen tavoitteisiin? 

2) Kenellä on vastuu aiheutuneista haitoista?
(Alkuperä- tai määränpäämaalla vai brändeillä?)

3) Miten tuoteväärennökset voisivat vaikuttaa 
omalla alallasi?
(Omat kokemukset)

4) Mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä, jotta 
tuoteväärennösten valmistaminen ja ostaminen 

vähenisi?

5) Miten tietoisuutta tuoteväärennösten 
aiheuttamista haitoista tulisi lisätä?



Tuoteväärennökset – terveys
ja hyvinvointi

• Väärennösten valmistajat voivat käsitellä
vaarallisia aineita ja saada vakavia terveyshaittoja
valmistusmaassa.

• Mahdollisia terveys- tai turvallisuusvaikutuksia ei
testata.

• Tuoteväärennökset saattavat sisältää
vaarallisia kemikaaleja (esim. lelut).

• Väärennettyyn elektroniikkaan liittyy usein
tulipaloriski.

• Kulkuvälineiden väärennetyt varaosat
muodostavat riskin onnettomuuksille.

• Väärennetyt lääkkeet sisältävät
pahimmillaan myrkyllisiä ainesosia.



Tuoteväärennökset –
ympäristövaikutukset

• Tuoteväärennösten vaikutukset ympäristölle
näkyvät koko elinkaaren ajan:

• materiaalien hankinta
• valmistus
• kuljetus
• takavarikko
• käyttö



Tuoteväärennökset –
rikollisuus

• järjestäytynyt rikollisuus

• epäsuoria ja suoria yhteyksiä terrorismin
rahoittamiseen

• monirikollisuus

• liittyy myös muita rikoksia



Tuoteväärennökset –
taloudelliset vaikutukset

• Yhteiskunta:
• vähentää työllisyyttä
• heikentää talouskasvua
• verotulojen menetykset
• vähentää innovoinnin kannustimia

• Oikeudenhaltijat:
• epäreilu kilpailuasetelma
• menetetyt myynnit
• brändihaitta
• oikeudenkäynti- ja tuhoamiskulut



1) Miten tuoteväärennökset vaikuttavat ohessa 
oleviin kestävän kehityksen tavoitteisiin? 

2) Kenellä on vastuu aiheutuneista haitoista?
(Alkuperä- tai määränpäämaalla vai brändeillä?)

3) Miten tuoteväärennökset voisivat vaikuttaa 
omalla alallasi?
(Omat kokemukset)

4) Mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä, jotta 
tuoteväärennösten valmistaminen ja ostaminen 

vähenisi?

5) Miten tietoisuutta tuoteväärennösten 
aiheuttamista haitoista tulisi lisätä?


	Tuoteväärennökset ja kestävä kehitys
	Tuoteväärennös vai piraattituote?
	Tuoteväärennösilmiö
	Tuoteväärennösilmiö ja verkkoalustat
	Miten tunnistaa tuoteväärennös verkkokaupassa?
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Tuoteväärennökset – terveys ja hyvinvointi
	Tuoteväärennökset – ympäristövaikutukset
	Tuoteväärennökset – rikollisuus
	Tuoteväärennökset – taloudelliset vaikutukset
	Slide Number 12

