
Väärennettyjen  
tuotteiden 

todellinen hinta

LIIAN HYVÄÄ 
OLLAKSEEN TOTTA?



EU:n kansalaiset menettävät paljon ostaessaan 
niitä. 

Ensinnäkin on kysymys etiikasta. Suurimman 
hyödyn tästä laittomasta liiketoiminnasta  saa 
järjestäytynyt rikollisuus. Kaikkialla maailmassa 
järjestäytynyt rikollisuus on vahvasti mukana 
tuoteväärennösten jakelussa. Toiminta tarjoaa 
rikollisuudelle suuret kasvumahdollisuudet. 

Nämä tuotteet voivat olla myös vakava turval-
lisuus- ja terveysriski. Rikolliset eivät välitä sinun 
turvallisuudestasi.

Kansalaiset menettävät myös kuluttajina. Hyvä 
tarjous  paljastuukin usein rahan haaskaukseksi, 
sillä väärennetyt tuotteet ovat laadultaan huo-
nompia.

Kansalaiset menettävät myös tuottajina, niin  
työntekijöinä kuin  yrittäjinä: jäljitelmäkauppiaat 
vahingoittavat Euroopan taloutta, sillä niiden 
toiminta haittaa laillista liiketoimintaa ja näivet-
tää innovointia. Lisäksi  tuoteväärennökset kilpai-
levat epäreiluin keinoin aitojen tuotteiden kassa, 
mikä vaarantaa monta työpaikkaa Euroopassa. 

Viime kädessä me kaikki menetämme veronmaksa-
jina. Laittomat tuottajat ja kauppiaat eivät maksa 
veroja, joten me maksamme enemmän vajauksen 
kattamiseksi. 

Ongelmaan on vain yksi lääke.

Jätä väärennös hankkimatta. 
Osta aito.

Tuoteväärennösten uskotellaan olevan jotakin, mitä ne 
eivät ole. Ne jäljittelevät aitoja tuotteita tai niiden väitetään 
täyttävän lakisääteiset vaatimukset, vaikka niin ei ole. Ne 
EIVÄT ole halpa ja helppo vaihtoehto. 
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Vakava maailmanlaajuinen 
ongelma
Luvattomia tuotteita eri muodoissaan – suoranaisina väärennöksinä 
tai tavaroina, jotka eivät täytä käyttäjien suojelemiseksi asetettuja 
vaatimuksia – tarjotaan ostajien hämäämiseksi ja pettämiseksi. 
Ne johtavat harhaan näyttämällä olevan muuta kuin mitä ovat, 
niiden laatu on paljon alkuperäisiä huonompi ja kaiken lisäksi ne 
voivat olla uhka terveydelle ja turvallisuudelle.

Sellaiset tuotteet syntyvät varjotaloudessa, jossa päätekijöitä ovat 
rikolliset ja josta ei saada verotuloja eikä sosiaaliturvamaksuja. 
Puuttuvia tuloja on sitten kompensoitava nostamalla kaikkien 
kansalaisten veroja. Se kasvattaa sinunkin verotaakkaasi.

Tuoteväärennökset hävittävät myös työpaikkoja EU:sta. Aitojen tuot-
teiden useiden vuosien ajan rakennettua tuotekuvaa ja tavaramerk-
kejä käytetään hyväksi ja heikennetään, yritykset menettävät mark-
kinoita, toiminta supistuu ja työpaikkoja menetetään.

Tämä nakertaa myös tulevaa hyvinvointia. Innovatiivisia uusia 
tuotteita saadaan tutkimuksen ja kehittämisen kautta. Pysyäkseen 
kilpailukykyisenä Euroopan on tuotettava innovatiivisia ja lisäarvoa 
sisältäviä tuotteita. Luotamme siihen, että innovoinnin kautta 
nyky-yhteiskunnan ongelmat ratkeavat. Mutta jos yritykset eivät 
kykene hyötymään investoinneistaan, ne lopettavat investoimisen.

Siksi pyydämme kaikkia eurooppalaisia vastustamaan tuotevää-
rennöksiä.

Eurooppalaiset, vaatikaa ja ostakaa alkuperäisiä tuotteita! Antonio Tajani, 
teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava

Euroopan komission varapuheenjohtaja

Michel Barnier, 
sisämarkkinoista ja palveluista vastaava  

Euroopan komission jäsen
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Piraattituotteet tulevat 
kalliiksi
Väärennetyn tuotteen ostaja ei tee hyviä kauppoja.

Laillisesti EU:n markkinoilla olevien tuotteiden on pitänyt 
läpäistä monta laatutarkastusta sen varmistamiseksi, että ne 
ovat turvallisia. Hämäräkauppiaat sen sijaan eivät välitä nähdä 
tarkastuksista johtuvaa vaivaa tai maksaa niiden kustannuksia. 
Väärennetyn tuotteen laatu on heikompi, ja tavallisesti sellaisen 
joutuu uusimaan aitoa useammin. Osta halvalla, osta kahdesti!
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Jäljitelmätalous myös kasvattaa verotaakkaasi.

Kansalaisena maksat veroja ja saat vastineeksi julkisia palveluja, mutta laittomien 
tavaroiden kauppa kasvattaa rehellisenkin kansalaisen maksuosuutta.

Työpaikkojen menetys näkyy työttömyyden lisääntymisenä ja sosiaalikulujen 
kasvuna. Kulujen kasvu ja valtion tulojen väheneminen yhtäällä  merkitsevät verojen 
nousua toisaalla. Tämä kasvattaa kansalaisten maksuosuutta, ja verot nousevat.

Vaikutus on erityisen suuri taloudellisesti tiukkoina aikoina.

Vastakeinot

Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot pyrkivät entistä paremmin panemaan 
täytäntöön säännöt ja määräykset, jotka suojaavat kansalaisia ja yrityksiä tavaroilta 
ja tuotteilta, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia. Vuodesta 2013 jäsenvaltioilla 
on entistä paremmat mahdollisuudet poistaa välittömästi markkinoilta vaatimusten 
vastaiset ja vaaralliset tuotteet. Vaaralliset jäljitelmät jäävät viranomaisten haaviin 
ja ne pidetään poissa kuluttajien ulottuvilta.

Valvonnan tehostamiseksi EU:n komissio on laatinut suunnitelman, johon sisältyy 
resurssien yhteiskäytön tehostaminen, tietoteknisten välineiden parantaminen, 
tarkastusten kiristäminen ja entistä parempi kohdentaminen unionin rajoilla sekä 
rangaistusten tiukentaminen.

Komissio ja jäsenvaltiot torjuvat väärentämistä sen kaikissa muodoissa: 
ilmiötä tutkitaan, jotta voitaisiin laatia entistä tehokkaampia vastakeinoja ja 
valistuskampanjoita, tavaramerkkien omistajille annetaan tehokkaita välineitä 
oikeuksien valvontaa varten, tavaravirtoja tarkastetaan rajoilla ja väärennöksiä 
takavarikoidaan.
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Tuoteväärennökset voivat 
vaarantaa terveytesi
Väärennetyt terveydenhoitotuotteet ovat 
vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

Toisin kuin alkuperäislääkkeet (rinnakkaisvalmisteet mukaan 
luettuina), väärennetyt lääkkeet on voitu valmistaa mistä 
tahansa. Ne voivat  vaarantaa vakavasti terveytesi. Lääkkeitä 
säännellään tiukasti ja hyvästä syystä – väärennöksiä käyttä-
mällä voit vahingoittaa itseäsi vakavasti.
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Myös lääkinnällisiä laitteita väärennetään. Esimerkiksi piilolinssien ja veriarvojen 
mittauslaitteiden jäljitelmiä on ollut myynnissä internetissä ja jopa tavallisissa 
kaupoissa.

Ne maksavat ehkä vähemmän, mutta haittavaikutukset voivat olla vakavat, 
sillä tuotteet voivat olla huonolaatuisia, vääristä materiaaleista valmistettuja ja 
teholtaan kyseenalaisia tai jopa tehottomia.

Euroopan komissio aikoo ottaa EU:ssa käyttöön maailmanlaajuisesti yhteensopivan 
laitetunnistusjärjestelmän, joka helpottaa laittomien tuotteiden tunnistamista.

Eivätkä ainoastaan väärennetyt lääkkeet voi vaarantaa terveyttäsi. Väärennetyt 
vaatteet voivat myös olla haitallisia.

Euroopassa tekstiileissä, vaatteissa ja jalkineissa käytettävät kemikaalit 
analysoidaan tarkasti ja niiden käyttö kielletään, jos ne todetaan haitallisiksi. 
Kattavassa REACH-lainsäädännössä edellytetään, että Euroopan unionissa 
käytettävät kemikaalit testataan. Siksi Euroopassa laillisesti kaupan olevat vaatteet 
aiheuttavat hyvin harvoin allergioita tai ärsytystä.

Mutta väärennetyissä tuotteissa voi olla kemikaaleja, joita ei ole testattu. Ne voivat 
olla terveydellesi haitallisia.
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Väärennetyt tavarat 
vaarantavat turvallisuutesi 
Jos välität omasta ja läheisesi turvallisuudesta, varo väärennettyjä 
tavaroita! Tuotteet, joiden katsottiin voivan vaarantaa kuluttajien 
terveyden ja turvallisuuden, muodostivat lähes kolmanneksen EU:n 
tullin vuonna 2011 takavarikoimien tavaroiden kokonaismäärästä. 
Osuus on lähes kaksinkertainen vuoteen 2010 verrattuna. 
Väärennettyjen tavaroiden kauppiaat ovat rikollisia. Heillä ei 
ole mainetta suojeltavanaan – miksi he siis välittäisivät sinun 
turvallisuudestasi?

Autonosat ovat suosituimpia väärennöskohteita. Väärennetyistä 
autonosista koituu toimittajille 5–10 miljardin euron tappiot joka vuosi. 
Mutta kyse ei ole vain laillisen liiketoiminnan rahanmenetyksestä. 
Kyse on sinun turvallisuudestasi, sillä hairahtuminen ostamaan 
väärennettyjä tuotteita altistaa merkittäville riskeille liikenteessä.

Euroopan lainsäädännössä edellytetään, että moottoriajoneuvojen 
turvallisuuden ja ympäristöominaisuuksien kannalta keskeiset osat 
on testattava ennen niiden tuomista EU:n markkinoille.

Väärennöskauppiaat vähät välittävät näistä 
vaatimuksista. Jarrupalat ovat yleisimmin 
jäljiteltyjä autonosia. Väärennöksiä on 
tehty puuhakkeesta ja jopa ruohosta! Ole 
varovainen, jos teet hankintoja tuntematto-
missa olosuhteissa.

Vaarallisia voivat olla myös tuotteet, joihin 
liittyvät riskit eivät ole niin selviä. Ajatellaanpa 
leluja. Luulisi, että lapsille tarkoitettuina ne 

juuri ovat kaikkein turvallisimpia tuotteita. Mutta jos ne eivät vastaa 
turvallisuusmääräyksiä, ne voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa.

Väärennettyjä leluja on liikkeellä paljon. Niitä myyvät eivät välitä 
reiluista ja rehellisistä kauppatavoista, joten tuskinpa he välittävät 
lastesi turvallisuudestakaan.  Leluväärennöksissä on ehkä käytetty 
vaarallisia materiaaleja, kuten myrkyllisiä kemikaaleja sisältäviä 
maaleja. Niissä voi olla pieniä irtoavia osia, jotka aiheuttavat lapsille 
tukehtumisvaaran ja jotka EU:n leluturvallisuussäännöksissä on 
kielletty.

Emme voi tietää, onko väärennetylle tavaralle tehty turvallisuustar-
kastuksia. Väärennetyissä tavaroissa piilee vaara.
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Väärennetyt tavarat voivat heikentää 
luottamusta verkkokauppaa kohtaan 
Internet on avannut valtavasti uusia mahdollisuuksia kaupankäynnille. 
Sen kautta on tarjolla entistä laajempi valikoima tavaroita, ja se tarjoaa 
mahdollisuuden etsiä parhaita tarjouksia laajoilta EU:n sisämarkkinoilta.

Sähköinen kaupankäynti on lahja sekä kuluttajille että yrityksille. Mutta kasvavat 
markkinat houkuttelevat myös huijareita. Joillekin internet on uusi väylä jäljitelmien 
markkinoinnille.

Verkossa ostajan valintaan vaikuttaa voimakkaasti merkki ja maine. Vilpilliset 
verkkosivustot ovat nykyään taitavasti tehtyjä, ja niitä on vaikea erottaa aidoista 
sivustoista. Kuluttajaa yritetään harhauttaa käyttämällä verkkotunnuksia, jotka 
muistuttavat tunnettujen huippumerkkien ja yritysten nimiä. Ole tarkkana!

Yrityksillä ei ole paljon keinoja suojautua tällaiselta harhaanjohtamiselta eikä 
suojata siltä kuluttajia. Internetissä petollisia kauppiaita on vaikea jäljittää, varsinkin 
jos ne toimivat EU:n ulkopuolella. 

EU:n tulliviranomaisilla on kuitenkin keinoja tällaisen laittoman kaupan suitsimiseksi. 
Nyt kiinnitetään entistä enemmän huomiota postipaketteihin, jollaisina verkko-
ostokset yleensä tulevat ostajille. Yksi Euroopan unionin tullitoimintaa kaudella 
2013–2017 koskevan toimintaohjelman ensisijaisista tavoitteista on kehittää 
räätälöityjä menetelmiä paketti- ja postiliikenteen seurantaa varten.

Pidä mielessä, että verkossa voit päätyä ostamaan väärennettyjä tai huonolaatuisia 
tavaroita, joita  on tarjolla paljon, joten ole erityisen tarkkana verkko-ostoksilla.
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Euroopassa työntekijöitä suojellaan riistolta eikä lapsia pakoteta töihin. 
Kunnialliset ulkomailla toimivat yritykset noudattavat näitä periaatteita, 
vaikka paikallinen lainsäädäntö ei siihen velvoittaisikaan. Kun johtavia 
urheiluvaatteiden valmistajia syytettiin lapsityövoiman käytöstä, 
ne ryhtyivät päättäväisesti toimenpiteisiin. Mutta väärennösten 
kaupittelijoilla ei ole mainetta suojeltavanaan, joten ne voivat vapaasti 
riistää työntekijöitään – lapsiakin.

Väärennettyihin tavaroihin liittyvä riisto alkaa valmistuksesta ja jatkuu 
aina toimitusketjun loppuun saakka. Väärennöksiä myyvät katukauppiaat 
työskentelevät täysin suojattomissa olosuhteissa. Kun ostat väärennöksen, 
tuet heidän kohtaloaan elää suojattomina lain ulkopuolella ja jatkuvasti 
virkavaltaa pakoillen.

He ovat usein järjestäytyneen rikollisuuden uhreja. Suurin osa maksamistasi 
rahoista valuu suoraan rikollisjärjestöjen kirstuihin.

Aluksi toiminta oli perinteisen rikollisuuden, kuten huume- ja asekaupan sekä  
prostituution, sivujuonne. Mutta nykyisin se on niin tuottavaa, että siitä on 
tullut rikollisjärjestöjen ydintoimintaa.

Rikolliset saavat väärennettyjen tavaroiden myynnistä lähes yhtä paljon 
rahaa kuin laittomien huumeiden kaupasta: YK:n lukujen mukaan yli 200 
miljardia euroa joka vuosi.

En osta väärennöksiä – se on vastuullinen valinta
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Väärennökset nakertavat työpaikkoja
Aitojen tuotteiden myynti on työpaikkojen perusta. Kun ostat aidon 
tuotteen, autat ylläpitämään työllisyyttä Euroopassa.
Väärennetyt tavarat sen sijaan aikaansaavat Euroopan käsityöläisten ja yritysten 
kannalta epäreilun kilpailutilanteen ja lisäävät siten työttömyyttä. 

Vaikutus on erityisen suuri muodin ja arvotuotteiden, kuten tekstiilien, vaatteiden, 
nahkatavaroiden, kenkien, kellojen ja korujen kohdalla. Niiden osuus tullin takavarikoimien 
jäljitelmätuotteiden kokonaisarvosta on yli puolet. Nämä teollisuudenalat tarjoavat 
työpaikkoja Euroopassa.

Tuoteväärennösten markkinat ovat kasvaneet tasaisesti tällä vuosisadalla. Vain 
parissa vuodessa vuosina 2009–2011 tullin havaitsemien tapausten määrä 
Euroopassa yli kaksinkertaistui 91 000:een. 

Käytettävissä olevien tietojen mukaan tulli pysäytti EU:n rajoilla lähes 115 
miljoonaa epäilyttävää tavaraa vuonna 2011. Arvioidaan, että vastaavien 
aitojen tavaroiden arvo on yli 1,2 miljardia euroa. 

Euroopan komissio on työskennellyt lähes vuosikymmenen ajan tämän tilanteen 
korjaamiseksi. Vuonna 2004 komissio hyväksyi strategian teollis- ja tekijänoikeuksien 
täytäntöön panemiseksi yhteisön ulkopuolisissa maissa. Jotta voisimme torjua uhan, 
meidän on tunnettava se paremmin: äskettäin perustettu teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten eurooppalainen seurantakeskus kerää parhaillaan tästä joka suuntaan 
leviävästä laittomasta liiketoiminnasta tarkempia tietoja, joiden avulla voidaan laatia 
entistä tehokkaampia menetelmiä sen torjumiseksi.
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Väärennetyt tavarat voivat tahrata 
lomamuistosi
Lomamatkalle mennään rentoutumaan, mutta silloin myös harkinta voi 
unohtua. Älä anna huijata itseäsi – väärennökset ovat väärennöksiä, vaikka 
aurinko paistaakin. Tavaroilla on silti riskinsä ja tuotto menee rikollisille.

Luksustuotteet kojussa viehättävällä torilla ovat kyllä houkuttelevia, mutta eipä 
anneta sen petkuttaa itseämme. Ne ovat halpoja, koska ne ovat väärennöksiä. 
Jäljitelmiä on usein myynnissä harmittomilta vaikuttavissa katukojuissa suosituissa 
lomakohteissa. 

Ajattele seurauksia! Jos sinut tarkastetaan kotimatkalla ja sinun havaitaan 
kuljettavan väärennettyjä tavaroita kaupallisessa tarkoituksessa, voivat 
rangaistukset joissakin maissa olla ankarat.

Väärennettyjä tuotteita kaupallisiin tarkoituksiin hallussaan pitäville voidaan 
määrätä roimat sakot, ja rikkomuksen toistuessa voi odottaa vankila.

On syytä pitää mielessä, että väärennetyt tuotteet voivat tulla paljon luultua 
kalliimmaksi.
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Joitakin numerotietoja
•	 Väärennettyjen tavaroiden kaupan arvo maailmanlaajuisesti 

on yli 200 miljardia euroa vuosittain – se on samaa luokkaa 
kuin laittoman huumekaupan arvo.

•	 Tullin takavarikoimien väärennettyjen tavaroiden määrä 
Euroopassa kasvoi 11 prosentilla vuosina 2010–2011. 

•	 Vuonna 2009 EU-maiden kymmenen tärkeimmän tavaramer-
kin arvo suhteessa BKT:hen oli lähes 9 prosenttia.

•	 Muodin ja henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitettujen 
kalliimman hintaluokan tuotteiden osuus rajoilla pysäytet-
tyjen tavaroiden kokonaisarvosta on 54 prosenttia. 

•	 Pelkästään vuonna 2011 EU:n rajoilla pysäytettiin 115 
miljoonaa väärennettyä tavaraa, joiden kokonaisarvo oli 
yli 1,2 miljardia euroa.

•	 Lähes kolmannes EU:n tullin vuonna 2011 takavarikoimista 
tavaroista katsottiin mahdollisesti vaarallisiksi kuluttajien 
terveydelle ja turvallisuudelle, ja tämä osuus oli lähes 
kaksinkertainen vuoteen 2010 verrattuna.

•	 Vuonna 2011 Euroopan viranomaiset takavarikoivat 27 mil-
joonaa väärennettyä lääkettä.  
 

 
 
 
 
 

•	 Postilähetykset ovat yleisin tapa toimittaa verkossa ostettuja 
väärennettyjä tavaroita. Vuonna 2011 postia käytettiin 63 
prosentissa havaituista tapauksista, ja seuraavaksi yleisimpiä 
olivat lentorahti (22 %) ja kuriiripalvelut (7 %).

•	 Kiina on selvästi suurin Euroopassa takavarikoitujen 
väärennettyjen tavaroiden lähde. Sen osuus on lähes 73 
prosenttia pysäytettyjen tavaroiden kokonaismäärästä. 

•	 Mutta ongelma ei ole pelkästään lähtöisin muista maista. 
Euroopan komissio ja kansalliset viranomaiset selvittävät 
parhaillaan tuoteväärennöstoiminnan laajuutta Euroopan 
unionin sisällä.

Some figures
•	 The global volume of trade in fake goods stands at over 

€200 billion euro per year – a similar magnitude to the 
market for illegal drugs

•	 Between 2010 and 2011, the volume of fake articles 
detained by European customs grew by 11% 

•	 In 2009, the value of the top 10 brands in EU countries 
amounted to almost 9% of GDP

•	  Fashion and high-end personal products encompass 54% 
of the total value of detained goods 

•	 In 2011 alone, 115 million fake goods were detained at the 
EU borders, with an overall value of over €1.2 billion

•	 Almost one third of the articles detained by EU customs in 
2011 were found to be potentially dangerous to the health 
and safety of consumers, almost double the proportion in 
2010

•	 In 2011, 27 million fake medicines were detained by 
European authorities
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Lisätietoja 
EUROOPAN UNIONIN 
TOIMIELIMET JA VIRASTOT:

Euroopan komissio:
Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto
http://ec.europa.eu/enterprise/stopfakes_en.htm 

Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto 
 http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Ota yhteyttä:
 @AntonioTajaniEU 
 @ECSpokesCorazza 
 @EU_Enterprise

      @MBarnierEU 
 @EU_Markt 
 #EUdeb8
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ec.europa.eu/enterprise/stopfakes

Jätä väärennös hankkimatta.
Osta aito.

Euroopan komissio 
Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto (DG ENTR) 
Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto (DG MARKT)


