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Tuoteväärennökset ovat laittomasti valmistettuja ja myytyjä tuotteita, jotka 

muistuttavat aitoja tavaroita, ja joissa on käytetty luvattomasti toisen tavaramerkkiä 

tai mallioikeudella suojattua ulkomuotoa. Tuoteväärennökset poikkeavat usein 

alkuperäisistä tuotteista laadultaan, luotettavuudeltaan ja suorituskyvyltään. 

 

Tuoteväärennöksiä on tarjolla enemmän ja useammista tuoteryhmistä kuin koskaan 

aikaisemmin. Tuotantomenetelmien kehittymisen johdosta ja verkkoalustoilla 

tapahtuvan lisääntyvän kaupankäynnin seurauksena tuoteväärennökset ovat tulleet 

laadukkaammiksi ja ne ovat helpommin saatavilla. 

 

Tuoteväärennöstoiminta on rikollista toimintaa. Tavaramerkkilain (544/2019) 7 luvun 

74 §:ssä säädetään tavaramerkkirikkomuksesta, ja mallioikeuslain (221/1971) 7 luvun 

35b §:ssä puolestaan mallioikeusrikkomuksesta. Kummassakin laissa on 

viittaussäännös rikoslain (39/1889) 49 luvun 2 §:ään, jossa säädetään 

teollisoikeusrikoksesta. 

 

 

Tuoteväärennöksillä on laaja-alaisia negatiivisia vaikutuksia: 

 

Taloudelliset vaikutukset: Tuoteväärennökset ovat suoraan pois alkuperäisten 

tuotteiden valmistajien myynnistä, kun kuluttajat erehtyvät ostamaan 



tuoteväärennöksiä aitojen tuotteiden sijasta, tai kun kuluttajat ostavat tietoisesti 

tuoteväärennöksiä aitojen tuotteiden sijasta. Tuoteväärennösten negatiiviset 

vaikutukset näkyvät myös brändihaittana, mikäli kuluttajat virheellisesti yhdistävät 

tuoteväärennöksen alkuperäiseen brändiin tai tuoteväärennösten tulviessa 

markkinoille. Negatiiviset vaikutukset ulottuvat myös välillisesti esimerkiksi 

tavarantoimittajiin, logistiikka-alaan sekä markkinointipalveluihin. 

 

Yhteiskunnalliset vaikutukset: Tuoteväärennöksistä ei kerry veroja yhteiskunnalle, ja 

samalla ne myös syövät verotuloja, kun kuluttajat ostavat tuoteväärennöksiä aitojen 

sijasta. Tuoteväärennöstoiminnan tiedetään myös vievän tuhansia työpaikkoja 

suoraan ja välillisesti. Tuoteväärennöstoiminnan taustalta on paljastunut myös 

rikollisuutta sen eri muodoissa sekä kytköksiä terrorismin rahoittamiseen. 

 

Terveydelliset vaikutukset: Tuoteväärennökset ovat laittomasti valmistettuja 

tuotteita, joten niitä eivät sido yleiset terveysmääräykset, eikä niiden tarvitse läpäistä 

turvallisuustestejä. Tuoteväärennökset valmistetaan usein kyseenalaisista 

materiaaleista, jotka voivat aiheuttaa ihottumaa, allergiaa, myrkytyksiä ja etenkin 

sähkölaitteisiin liittyy tulipaloriski. Turvallisuuskriittisimpiin tuotteisiin kuten 

esimerkiksi auton varaosiin tai lääkkeisiin liittyy myös riski vakavammasta 

vammautumisesta. 

 

Ympäristö: Kuten yleisien terveysmääräysten kohdalla, myöskään yleiset 

ympäristömääräykset eivät lähtökohtaisesti sido laittomien tuotteiden valmistajia, 

joten ympäristölle aiheutuvat negatiiviset vaikutukset alkavat jo valmistusprosessista 

haitallisten aineiden päätyessä luontoon. Takavarikoituja tuoteväärennöksiä ei 

kustannussyistä aina kaikissa maissa kierrätetä asianmukaisesti, mikä johtaa siihen, 

että etenkin haitallisimmista materiaaleista valmistetut tuotteet aiheuttavat 

ympäristöhaittaa. Joistakin tuoteväärennöksistä aiheutuu ympäristöhaittaa myös 

käytössä, kuten esimerkiksi väärennettyjen lannoitteiden ja torjunta-aineiden 

käytöstä. 

 

Vaikka tuoteväärennöksiä ostetaan usein tietoisesti, niitä ostetaan myös 

tiedostamatta. Yleensä tiedostamatta ostetut ns. petolliset tuoteväärennökset ovatkin 

juuri niitä, joiden toivoisi toimivan mahdollisimman laadukkaasti tarpeen tullen, 



kuten esimerkiksi auton jarrut tai pyöräilykypärä. Kuluttajien tulisikin osata 

noudattaa tietynlaista varovaisuutta verkko-ostoksissaan. Tuoteväärennösten 

kaupittelijoiden tunnistaminen joukosta on aina tapauskohtaista, mutta tässä 

muutama koottu vinkki, jotka auttavat tunnistamaan laittomasti valmistetun 

tuotteen kaupittelijan: 

 

- Alhainen hinta. Tarjous, joka tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, on yleensä 

juuri sitä. Aitojakin tuotteita saatetaan kuitenkin myydä runsailla alennuksilla, 

ja harmaiden markkinoiden kautta myytävät tuotteet usein poikkeavat yleisestä 

hintatasosta. Hinta ei kuitenkaan aina ole ainoa indikaattori, vaan sitä 

kannattaa tarkastella rinnakkain seuraavien kohtien kanssa. 

 

- Kuvat tuotteesta. Tuoteväärennösten myynti-ilmoitukset sisältävät usein 

valmistajien verkkosivuilta luvattomasti kopioituja kuvia. Tällaisen kuvan 

perusteella voi lähtökohtaisesti olla vaikea tunnistaa ilmoitus 

tuoteväärennöksen myynti-ilmoitukseksi. Joskus tuoteväärennösmyyjien 

käyttämät geneeriset myyntikuvat ovat kuitenkin rakeisia ja epäselviä versioita 

alkuperäisistä johtuen kuvan koon säätelemisestä. 

 
Vaihtoehtoisesti kuvat voivat olla epäselviä otoksia tuoteväärennöksestä, jotta 

kuluttajat eivät kuvan perusteella erottaisi tuoteväärennöstä väärennökseksi. 

Jos asia epäilyttää, kannattaa pyytää myyjältä lisäkuvia tuotteesta. Kiinnitä 

huomiota myös ilmoitukseen kokonaisuutena, sillä tuoteväärennösten 

ilmoitukset sisältävät usein myös kirjoitusvirheitä. 

 
- Myyjän kommunikaatio. Tuoteväärennösten myyjät eivät välttämättä ole kovin 

asiakaspalvelualttiita toimijoita. Joustamattomuus lisäkuvien lähettämisessä, 

tai tarkempien tietojen antaminen tuotteesta tai yrityksestä voi antaa aihetta 

epäilykselle. 

 
- Maksutapa. Kapeat rahansiirtopalveluihin rajoittuvat maksuvaihtoehdot voivat 

kieliä siitä, että myyjällä ei ole puhtaat jauhot pussissa. 

 
- Tarkista myyjän yhteystiedot. Tarkista verkkosivuston ”yhteystiedot”, 

”contact us” tai ”about us” kohta, että löytyykö sieltä tarkempia tietoja 



verkkokaupan takana olevasta yrityksestä tai tämän yhteystiedoista. Mikäli 

tarkempia tietoja ei löydy, voi kyseessä olla tuoteväärennöskauppias. 

 
- Tee taustatutkimus. Ennen ostopäätöksen tekemistä tarkista myyjän 

sosiaalisen median sivustot ja suorita perinteinen hakukonetaustoitus. Myyjää 

voi myös etsiä valmistajan verkkosivuilta, sillä monet valmistajat pitävät 

verkkosivuillaan listaa virallisista jälleenmyyjistä. Myyjästä voi myös etsiä 

arvosteluja, vaikka monesti myös arvostelut saattavat olla tekaistuja. 

Tekaistujen arvostelujen tunnistamiseen puolestaan löytyy hakukonehaulla jopa 

verkkoalustakohtaisia vinkkejä. 

 

- Tutustu aitoon tuotteeseen. Valmistajilla on tapana lisätä tuotteisiinsa 

yksityiskohtia tai hologrammeja, jolla nämä pyrkivät tekemään väärentäjien 

työn haastavammaksi. Saatuasi ostamasi tuotteen, käy läpi nämä kohdat 

verraten niitä esimerkiksi kuviin alkuperäisestä tuotteesta. Myös väärentäjillä 

on tapana lisätä omia yksityiskohtia ja hologrammeja, mutta monesti nämä 

ovat alkuperäistä karkeammin toteutettuja. 

 
- Kiinnitä huomiota pakkaukseen. Laadukkaat merkkituotteet ovat yleensä myös 

pakattu laadukkaasti. Jos luksustuote tulee kirjoitusvirheitä sisältävässä 

ryhdittömässä pahvilaatikossa, tai muu tilaamasi tuote saapuu muuten 

epäilyttävissä kääreissä, kyse voi olla tuoteväärennöksestä. 

 
- Kiinnitä huomiota laatuun. Vaikka tuoteväärennösten laatu on keskimäärin 

parantunut, ja joukosta löytyy laadukkaitakin väärennöksiä, on suurin osa 

tuoteväärennöksistä silti tunnistettavissa alkuperäisestä heikon laadun 

perusteella. Jos epäilet ostaneesi väärennöksen, voit selvittää, tarjoaako 

paikallinen valtuutettu jälleenmyyjä aitoutuspalvelun aitouden 

varmistamiseksi. 

 
 

Edellä luetellut kohdat eivät kerro absoluuttista totuutta tuoteväärennösilmoituksista, 

ja lopulta kyse on aina ilmoituksen kokonaisarvioinnista ja tapauskohtaisesta 

harkinnasta. Joskus tunnetut ja luotettavatkin toimijat myyvät tuotteitaan runsain 

alennuksin ja tavanomaisesta poikkeavasti pakattuna. Esimerkiksi 



harmaamarkkinoilla on yleistä, että myytävät tuotteet poikkeavat hinnaltaan, ja 

joskus ne on jopa saatettu pakata uudelleen (lue lisää harmaamarkkinoista täältä). 

Edellä luetellut kohdat antavat kuitenkin kuvan siitä, mitä sinun tulisi huomioida 

tehdessäsi ostoksia verkossa tai vaikkapa kadunkulmassa. Lähtökohtaisesti hyvä 

ohjenuora on ollut, että käytä maalaisjärkeä!  

 

Jos olet jo ostanut tuoteväärennöksen: 

 

- Ole yhteydessä myyjään purkaaksesi kaupan. Mikäli myyjä on tietoisesti 

myynyt tuoteväärennöksen, on todennäköistä, ettei hänestä enää kuulu. 

- Ole yhteydessä korttiyhtiöösi. Jotkut luottokorttiyhtiöt palauttavat rahat 

tällaisissa tilanteissa. 

- Älä myy tuoteväärennöstä. Tuoteväärennösten myynti on laitonta, eikä 

vahinkoa ole syytä laittaa kiertämään. On parempi saada laittomasti valmistettu 

tuote pois markkinoilta, jotta vältetään enemmät vahingot. 

 

Lisää aiheesta: 

- Tullin ohjeistus tuoteväärennöksistä 

- Euroopan komission IPR-sivut 

- Euroopan komission ohjeistus väärennösten tunnistamiseen 

- EU:n IPR-Observatory  

- Fimea: Lääkeväärennökset 

- Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus 

- Suomen Anti-piratismiyhdistys ry 

 
 
 
 

https://iprinfo.fi/artikkeli/harmaat-markkinat-uhkana-brandeille-ja-kuluttajille/
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/netista-tilaajalle/tuotevaarennokset
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/how-identify-fakes-other-ipr-infringing-goods_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/laakevaarennokset
https://ttvk.fi/
https://facg.fi/
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