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LEHDISTÖTIEDOTE: MAAILMAN ANTIPIRATISMIPÄIVÄ 7.6.2018 

 
 
SUOMEN ANTIPIRATISMIYHDISTYS RY. 20 VUOTTA 

 
Suomen Anti-Piratismiyhdistys ry.:n (FACG) tarkoituksena on toimia tuoteväärentä-
mistä ja piratismia vastaan. Yhdistys välittää tietoa tuoteväärennöksistä ja piratis-
mista sekä keinoista, lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä tuoteväärennöstoimin-
nan ja piratismin ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. FACG toimii osana kansainvälistä 
Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) -verkostoa.   

 
Maailman Anti-piratismijärjestö (GACG) on järjestö, joka yhdistää kansalliset ja alu-
eelliset anti-piratismijärjestöt. GACG toimii antipiratismin keskustelufoorumina ja in-
formaatiokanavana jäsenjärjestöilleen. GACG:llä on yhteistoimintaa YK:n, EU:n, Inter-
polin, WIPO:n, WHO:n sekä useiden alan järjestöjen kanssa, kuten EUIPO, WIPO, ICC-
BASCAP ja INTA. GACG:ssä on 21 jäsenyhdistystä 40 maasta. Suomessa järjestön jäse-
nenä on FACG. 
 
FACG on perustettu vuonna 1998.  Viime viikon torstaina järjestettiin FACG:n 20-vuo-
tisjuhlaseminaari.  
 
Seminaarissa huomioitiin, että tuoteväärennöksiin puuttuminen oikeudenhaltijoiden 
puolesta on yhä haastavampaa, koska tuoteväärennöstoiminta on siirtynyt verkkoon. 
Tuoteväärennökset toimitetaan yhä useammin suoraan kuluttajalle pieninä postilä-
hetyksinä1.  Väärennösten ja piraattituotteiden valmistajille yksittäisten postilähetys-
ten lähettämiseen liittyvä kiinnijäämisen riski on huomattavan matala, mutta tuotot 
ovat hyvät. Tämän vuoksi järjestäytynyt rikollisuus rahoittaa toimintaansa tuotevää-
rennösten ja piraattituotteiden kaupalla.   

 
TUOTEVÄÄRENNÖKSISTÄ AIHEUTUU JOPA 100 MILJARDIN EURON VUOTUISET TALOUDELLISET 
MENETYKSET EU-ALUEELLA 
 

Tuoteväärennöksiä ovat tavarat, joissa luvattomasti käytetään tai jäljitellään toiselle 
kuuluvaa tavaramerkkiä, tai jotka luvattomasti jäljittelevät toisen tuotteen mallioi-
keudella suojattua ulkomuotoa. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EU-
IPO:n) viime vuotisesta tutkimuksesta selviää, että tutkimukseen vastanneista 

                                                 
1 Europolin ja EUIPO:n tilanneraportin mukaan vuonna 2015 tuoteväärennöstapauksista 70 % koostui postipakettilähe-

tyksistä. 
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suomalaisista 4 % on ostanut tuoteväärennöksen harhaanjohtamisen seurauksena ja 
33 % on epäillyt ostamansa tuotteen aitoutta.   
 
EUIPO:n tutkimukseen vastanneista suomalaisista 4 % osti tuoteväärennöksiä tarkoi-
tuksella, kun taas koko EU:n osalta luku oli 7 %. Tutkimukseen vastanneet suomalai-
set pitivät tuoteväärennösten ostamista hyväksyttävänä, jos aidon tuotteen hinta on 
liian korkea (23 % vastanneista), aitoa tuotetta ei ole saatavilla (22 % vastanneista) ja 
kun tuotteen laadulla ei ole merkitystä ostajalle (18 % vastanneista).  
 
Tuoteväärennösten ja piraattituotteiden myynnissä on kyse laajasta kansainvälisestä 
ilmiöstä. EUIPO:n viimeaikaisessa tutkimuksessa2 on arvioitu EU-talousalueen menet-
tävän jopa 100 miljardia euroa vuosittain tuoteväärennösten vuoksi 13 eniten vää-
rennetyllä toimialalla. Vastaava luku Suomen osalta on noin 380 miljoonaa euroa eli 
69 euroa Suomessa asuvaa kohti.  
 
Tuoteväärennökset aiheuttavat taloudellisia menetyksiä etenkin yrityksille, jotka ovat 
suojanneet tuotteensa muun muassa tavaramerkeillä. Tuoteväärennöksistä aiheutu-
vien laajempien taloudellisten ja sosiaalisten kustannusten on arvioitu olleen vuonna 
2013 jopa 898 miljardia dollaria.  Tuoteväärennösten johdosta oikeudenhaltijoille ai-
heutuvien menetysten vuoksi menetetään vuosittain jopa 434 000 työpaikkaa EU-
alueella. 
 
Lisäksi tuoteväärennöksiä ja piraattituotteita ostamalla tuetaan terrorismia ja muuta 
järjestäytynyttä rikollisuutta. Euroopan poliisiviraston (Europol) ja EUIPO:n yhteis-
työssä vuonna 2015 julkaiseman tilanneraportin mukaan tuoteväärennösten kautta 
saaduilla tuloilla rahoitetaan muuta lainvastaista toimintaa. Esimerkiksi Madridissa 
vuonna 2004 tehty junapommitus rahoitettiin osittain tuoteväärennöksistä saaduilla 
tuloilla.  Samoin Afganistanin terroristiryhmät ovat rahoittaneet toimintaansa design-
tuotteiden myynnillä.3  
 
Tuoteväärennökset ovat rikollisjärjestöille lukratiivinen markkina-alue, koska tuotot 
ovat hyvät, kiinnijäämisriski vähäinen ja sanktiot alhaisempia kuin esimerkiksi 
huume- tai ihmiskaupassa. Toimijat käyttävät kuitenkin samoja jakelukanavia ja to-
dennäköisesti harjoittavat muutakin rikollista toimintaa, jota rahoitetaan nimen-
omaisesti tuoteväärennöksillä. Lisäksi tuoteväärennösten kautta voidaan kiertää ve-
roja ja muita maksuja. 

 
MITEN TUNNISTAA VÄÄRENNETTY TUOTE? 
 

                                                 
2 EUIPO 2018 
3 EUROPOL 2015, s. 44-45 
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Tuoteväärennös voi olla mikä tahansa tuote. Euroopan kuluttajakeskusten verkoston 
raportissa annetaan kuluttajille ohjeita tuoteväärennösten tunnistamiseksi ja niiden 
välttämiseksi internetissä. Ennen tuotteen tilaamista kuluttajien tulisi pyrkiä selvittä-
mään, onko tuotteiden myyjä luotettava. Tämä onnistuu esimerkiksi tarkistamalla 
löytyvätkö myyjän yhteystiedot verkkosivuilta ja onko kyseessä tuotemerkin valtuu-
tettu jälleenmyyjä, etsimällä muiden kuluttajien kirjoittamia kokemuksia myyjästä 
sekä analysoimalla verkkosivujen ulkonäköä ja kieltä.  Lisäksi kuluttajia kehotetaan 
vertailemaan tuotekuvia aitojen tuotteiden kuviin sekä vertailemaan tuotteen hintaa 
virallisen verkkosivuston tuotteisiin4.  
 

  
 
5 päivänä kesäkuuta 2018 
 
 
Suomen Anti-Piratismiyhdistys ry.  
 
 
Marianne Hollands 
Yhdistyksen hallituksen pj, OTM 
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