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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
Euroopa kodanikud ja intellektuaalomand: tajumine, teadlikkus ja käitumine 

 

2013. aastal tellis Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet uuringu Euroopa kodanikud ja 
intellektuaalomand: tajumine, teadlikkus ja käitumine, et selgitada välja, millised on eurooplaste hoiakud 
intellektuaalomandi suhtes, mis määral eurooplased intellektuaalomandiõigusi austavad ja milline on 
intellektuaalomandi mõiste tervikuna. Käesolevas uuringus, mis tehti 2016. aastal, esitatakse 
ajakohastatud analüüs ja võrreldakse saadud tulemusi 2013. aasta uuringu tulemustega, tuginedes 
uuele kvantitatiivsele analüüsile ja erialakirjanduse ülevaatele. Uuringus osalesid 28 ELi liikmesriigi 
15aastased või vanemad kodanikud ja elanikud. Kokku küsitleti 26 555 inimest. 

80% küsimustikust sarnanes 2013. aasta uuringu küsimustikuga, mis võimaldas tulemusi võrrelda ja 
teha kindlaks suundumused. Et oleks võimalik uurida põhjalikumalt 2013. aasta uuringust ilmnenud 
seisukohti ja jälgida nende muutumist, lisati uusi küsimusi.  
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EUROOPLASTE TEADLIKKUS JA NENDE HOIAKUD 
INTELLEKTUAALOMANDI SUHTES 

Euroopa kodanikud ja intellektuaalomand: tajumine, teadlikkus ja käitumine 

 

ÜLDINE SUBJEKTIIVNE ARUSAAMINE INTELLEKTUAALOMANDIST 
SUURENEB, KUID NOOREMA PÕLVKONNA SEAS VÄHENEB 
 

Kokkuvõttes mõistetakse seda, mis on intellektuaalomand, võrreldes 2013. aastaga subjektiivselt 
paremini, ent paraku peidab see üldine paranemine teatud vasturääkivusi. Uuringus osalenud 
eurooplaste osakaal, kes ütlesid, et nad mõistavad intellektuaalomandit „võrdlemisi hästi“, suurenes 
10% võrra. Siiski tundub, et arusaamine on vähenenud, sest nende vastanute osakaal, kes mõistavad 
„väga hästi“, vähenes. 

Märkus: (+ xx) (– xx) ja (=) näitavad, kuidas on tulemused alates 2013. aastast muutunud. 

 

 

 

Tuleb mainida, et kokkuvõttes on vastus „hästi“ alates 2013. aastast 25–54aastaste vastanute seas 
suurenenud (+5%) ning püsinud 55aastaste või vanemate vastanute seas muutumatuna. Noorimate 
vastanute hulgas on pilt siiski teistsugune. Nii nagu 2013. aastal, on noorima põlvkonna „hästi“ 
mõistmise tase võrreldes teiste vanuserühmadega madalam ja see langeb: 64% uuringus osalenud 15–
24aastastest eurooplastest leiab, et nad mõistavad intellektuaalomandit üldiselt hästi, võrreldes 
2013. aasta 68%ga. 

 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Väga halvasti  

Väga hästi 

Võrdlemisi hästi 

Võrdlemisi halvasti 

Kokku „hästi“  
75% 

Ei tea / vastus puudub (+2) 
(+10) 

(-8) 

Kokku positiivseid vastuseid   
(väga hästi + võrdlemisi hästi) 
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INTELLEKTUAALOMANDI ROLLI TUNNISTAMINE LEIUTAJATE, LOOJATE 
JA KUNSTNIKE ÕIGUSTE KAITSMISEL SUURENEB 
 

Intellektuaalomandi kaitsmise olulisust tunnistatakse üha enam – pea kõikide vastanute meelest on 
tähtis, et leiutajad, loojad ja kunstnikud saaksid kaitsta oma õigusi ning et neile makstaks nende töö 
eest tasu. See veendumus näitab intellektuaalomandiõiguste põhimõtete toetamist ja 
intellektuaalomandiõiguste kaitsest tuleneva kasu tunnistamist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUUR OSA EUROOPLASTEST PEAB INTELLEKTUAALOMANDIT 
MAJANDUSLIKU STABIILSUSE SAMBAKS, EHKKI TEATAVATE 
PIIRANGUTEGA 
 

Nende vastanute osakaal, kes võrdsustavad intellektuaalomandi kaitse majandusliku stabiilsuse 
säilitamisega, püsib muutumatuna 67% juures. Lisaks tunnistab kaks kolmandikku vastanutest 
intellektuaalomandiõigusmahukate ettevõtete tähtsust töökohtade loomisel, kuigi võrreldes 
2013. aastaga on nõustumine veidi väiksem. Samas on pool uuringus osalenud eurooplastest 
arvamusel, et intellektuaalomandi range kaitsmine võib pärssida uuendusi, ja üle poole leiab, et 
intellektuaalomandialased põhimõtted ei kehti internetis1. 

 

 

Olen nõus, et  
ilma intellektuaalomandi kaitseta 

valitseks majanduslik kaos 

Olen nõus, et  
ettevõtjad, kes loovad palju 

intellektuaalomandit, 
panustavad teistest märksa 

rohkem töökohtade loomisse ja 
majanduskasvu 

 

U
U
S Olen nõus, 

et intellektuaalomandi 
range kaitsmine võib 
pärssida uuendusi 

U
U
S Olen nõus, 

et intellektuaalomandialased 
põhimõtted ei kehti 

internetis 

  

 

																																																																				

1	Neid	kahte	küsimust	2013.	aasta	aruandes	ei	uuritud.	

82% 15%

Täiesti nõus 

On tähtis, et leiutajad, loojad ja 
kunstnikud saaksid kaitsta oma õigusi 

ning et neile makstaks nende töö eest 
tasu. 

Kokku „nõus“ (+1) 

(+5) 97%	

Pigem nõus 
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Nii nagu ka 2013. aastal, seostatakse intellektuaalomandialaste eeskirjade puudumist majandusliku 
kaosega valdavalt kõige nooremas ja kõige vanemas vanuserühmas. Sellel arvamusel on 73% 15–
24aastastest vastanutest ja 70% 55aastastest või vanematest vastanutest. Huvitaval kombel on alates 
2013. aastast olnud kõnealuses mõjus vähem veendunud kõige haritumad eurooplased (63%) ja 
intellektuaalomandi mõistmise ulatus ei mängi siin mingit rolli. 

Arvamus, et intellektuaalomand pärsib uuendusi, tundub olevat rohkem levinud noorimate uuringus 
osalenud eurooplaste seas: selle väitega on nõus kuus 15–24aastast vastanut kümnest (59% vs ELi 
keskmine 50%). See on sage veendumus ka võltsitud toodete ostjate ja inimeste hulgas, kes kasutavad 
infosisu allalaadimiseks või voogedastamiseks ebaseaduslikke allikaid: nimetatud väitega on nõus 57% 
selle alamrühma vastanutest. 

 

INTELLEKTUAALOMAND JÄÄB KODANIKE JAOKS SUURESTI 
ABSTRAKTSEKS MÕISTEKS – PEAAEGU POOLED USUVAD, ET 
INTELLEKTUAALOMANDI KAITSEST SAAB KÕIGE ROHKEM KASU NN 
ELIIT 
 

Intellektuaalomand jääb kodanike jaoks suuresti abstraktseks mõisteks, sest intellektuaalomandi kaitset 
kiputakse jätkuvalt seostama nn eliidiga, näiteks suurettevõtete ja kuulsate kunstnikega. Kümnest 
uuringus osalenud eurooplasest enam kui neli leiab, et need rühmad saavad intellektuaalomandist 
kõige rohkem kasu. Samal ajal arvavad vastanud, et „tarbijad nagu mina“ saavad kasu märksa vähem. 
Sama seaduspära ilmnes ka 2013. aastal. 

 

Suurettevõtted: 24% (-1) 

Kuulsad kunstnikud: 20% (+3) 

Tarbijad nagu mina: 5% (+1) 

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad: 3% (=) 

Suurettevõtted + Kuulsad kunstnikud 44%  
 

Ehkki 2013. ja 2016. aasta uuringu tulemused on kokkuvõttes sarnased, on vanuserühmiti märgata 
nihet. 2013. aastal oli veendumus, et intellektuaalomandist saavad kasu eeskätt suurettevõtted ja 
kuulsad kunstnikud, juurdunud rohkem noorte eurooplaste seas. 2016. aastal on see veendumus aga 
levinud kõikides vanuserühmades: seda meelt on 40% 15–24 aastastest vastanutest (–7%), 47% 25–
39aastastest vastanutest (sama mis 2013. aasta uuringus), 49% 40–54aastastest vastanutest (+5%) ja 
40% 55aastastest või vanematest vastanutest (+4%).	

  



	
Euroopa kodanikud ja intellektuaalomand: tajumine, 

teadlikkus ja käitumine 

	

www.euipo.europa.eu  
	

8 

Võltsimine 
Euroopa kodanikud ja intellektuaalomand: tajumine, teadlikkus ja käitumine 

 

VÕLTSITUD KAUBA OSTMINE PÄLVIB ENDISELT TUGEVAT 
HUKKAMÕISTU, ENT SEDA PEETAKSE ÜHA ENAM VASTUVÕETAVAKS 
 

Uuringus osalenud eurooplased peavad intellektuaalomandit endiselt alusväärtuseks, mis on tihedalt 
seotud võltsitud kauba ostmise tugeva hukkamõistmisega. Kümnest uuringus osalenud eurooplasest 
seitse leiab, et võltsitud kauba ostmist ei õigusta miski. See tugev hukkamõist saab veelgi kinnitust 
allpool esitatud uuringus, kus kõige jõulisema vastuse „ei ole üldse nõus“ andnute osakaal on kõikide 
väidete korral 49–59%. 

 

 

Ehkki võltsimist mõistetakse endiselt tugevalt hukka, peetakse seda üha enam vastuvõetavaks, eriti kui 
võltsitud toote ostmise põhjus on hind või kättesaadavus. 

	

SUUREM OSA VASTANUTEST LEIAB, ET VÕLTSIMINE KAHJUSTAB 
MAJANDUST, AGA MÕJU UUENDUSTELE TAJUTAKSE VÄIKSEMANA 
 

Nii nagu ka 2013. aastal, kontrolliti nelja väidet (kahjulik mõju majandusele, salakaubanduse 
soodustamine, oht rahvatervisele ja uuenduste pärssimine) ja ka nüüd sundis võltsitud toodete 
ostmisest enim hoiduma majanduslik tegur: 78% (–3%) vastanutest leiab, et võltsitud toodete ostmine 
kahjustab ettevõtteid ja tööhõivet, ning vaid 20% vastanutest ei jaga seda arvamust. Paraku kasvab 
nende isikute osakaal, kes ei tunnista võltsimisega kaasnevat kahju. 

10%

8%

5%

6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Võltsitud tooteid võib osta, kui ehtsad ja 
originaaltooted on liiga kallid

Võltsitud tooteid võib osta, kui originaaltooteid minu 
elukohas veel ei müüda

Võltsitud tooteid võib osta, kui nende kvaliteet ei ole 
tähtis

Võltsitud tooteid võib osta, kui need on 
luksuskaubad

Täiesti nõus Pigem nõus Pigem ei ole nõus Ei ole üldse nõus Ei tea / vastus puudub

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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Kõigist neljast põhjendusest nõustutakse kõige vähem võltsitud toodete ostmise kahjuliku mõjuga 
uuendustele, mis on uuringus osalenud eurooplaste jaoks 2016. aastal isegi vähem ilmne, kui see oli 
2013. aastal. Peaaegu pool uuringus osalenud eurooplastest (48%) ei usu, et võltsitud toodete ostmine 
pärsib uuendusi. 

 

 

VÕLTSITUD KAUBA OSTMIST TUNNISTATAKSE ENDISELT HARVA, 
KUID SEE SAGENEB, ERITI NOOREMA PÕLVKONNA SEAS 
 

Nende küsitletud eurooplaste osakaal, kes tunnistavad võltsitud toodete teadlikku ostmist, on 
kokkuvõttes endiselt väike, kuid on alates 2013. aastast kasvanud 3% (4%-lt 7%-le). Võltsitud toodete 
teadlikku ostmist tunnistanud isikute seas on ülekaalukalt esindatud noored: sellist teadlikku käitumist 
tunnistab 15% vastanutest vanuses 15–24 aastat (+9%), kusjuures Euroopa keskmine on 7% ning 
55aastate või vanemate vastanute seas vaid 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

ostis võltsitud toote teadlikult 

15–24aastased: 15% (+9) 

töölised: 11% (+6) 

25–39aastased: 9% (+4) 

(+3) 
 

See tähendab, et… 
15% eurooplastest 
vanuses 15–24 aastat on 
ostnud võltsitud toote 
teadlikult, võrrelduna 
7%ga kogu ELi 
elanikkonnast 
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VÕLTSITUD KAUBA OSTMINE EKSITAMISE TÕTTU ON ENDISELT 
HARV, KUID SEE SAGENEB, ERITI TÖÖLISTE JA FÜÜSILISEST ISIKUST 
ETTEVÕTJATE SEAS 
 

Nende isikute osakaal, kes ostsid võltsitud kaupa eksitamise tõttu, kasvas 4% (2013. aasta 6%-lt 10%-
le). 

 

10% ostis võltsitud tooteid 
eksitamise tõttu 

(-4) 

 

 

Kui 2013. aastal ostis võltsitud tooteid eksitamise tõttu kõige suurema tõenäosusega noorim põlvkond, 
siis käesolevas uuringus ilmneb sellist käitumist 25–39aastaste vastanute seas rohkem. Kokku ütleb 
12% vastanutest vanuses 25–39 aastat, et nad on ostnud võltsitud tooteid eksitamise tõttu (+6%), 
samas kui 15–24aastastest vastanutest tunnistab sellist käitumist 11% (+4%). 

Ehkki neid uuringus osalenud eurooplasi, kes ostavad võltsitud kaupa, on rohkem, on neist märgatav 
osa (35%) murdnud pead selle üle, kas toode, mille nad ostsid, on ehtne või võltsitud. 

 

UURINGUS OSALENUD KODANIKUD PÕHJENDAVAD VÕLTSITUD 
TOODETE OSTMIST ÜHA VÄHEM NUTIKA TEHINGU VÕI PROTESTINA 
 

Kuigi võltsitud toodete ostmise kahjulikku mõju tunnistatakse üha vähem ja võltsitud tooteid ostetakse 
üha enam, harveneb võltsitud toodete ostmise põhjendamine ostujõu suurendamise soovi või 
protestiga. 

Uuringus osalenud eurooplastest peab võltsitud toodete ostmist protestiks 34% (–4%), aga 62% 
vastanutest seda arvamust ei jaga. Samuti peavad eurooplased võltsitud toodete ostmist üha harvem 
leidlikkuse märgiks. Nende küsitletute osakaal, kelle meelest võltsitud toodete ostmine on nutikas 
tehing, mis aitab säilitada ostujõudu, on võrreldes 2013. aastaga vähenenud (30%-le, seega 4% võrra). 	
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Võltsitud kauba ostmist kui ostujõu säilitamise ja turumajanduse vastu protestimise viisi toetavad kõige 
suurema tõenäosusega noored ja töölised. Sama suundumust oli märgata juba 2013. aasta uuringus. 
Ehkki nimetatud rühmades valitseb kõige suurem tõenäosus, et võltsitud toodete ostmist põhjendatakse 
leidlikkuse ja protestina, võib täheldada, et mõlemad rühmad nõustuvad nende põhjendustega 
2013. aastaga võrreldes vähem. 

 

TASKUKOHASTE TOODETE KÄTTESAADAVAMAKS MUUTUMISEL 
LÕPETAVAD OSTJAD VÕLTSITUD KAUBA OSTMISE 
 

Ostjaid, kes tunnistavad, et on teadlikult ostnud võltsitud kaupa, ei tundu sellise käitumise mõju ELi 
majandusele ega originaaltoote tootjale tekitatav kahju eriti mõjutavat. Nii nagu võltsimise 
vastuvõetavuse suurenemine paistab sõltuvat hinnast, on hind ajendiks ka neil, kes on viimase 12 kuu 
jooksul teadlikult võltsitud toote ostnud. Taskukohaste toodete kättesaadavus on peamine põhjus, mis 
paneks võltsitud kauba ostjad lõpetama sellise käitumise. Järgnevad halb isiklik kogemus ja oht saada 
karistatud. 
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Kui vaadelda peamist põhjust, mis paneks uuringus osalenud eurooplased lõpetama võltsitud toodete 
ostmise, siis torkavad silma 15–24aastased, sest 72% nooremast põlvkonnast seostab oma käitumist 
hinnaga, võrreldes 58%-ga 55aastaste ja vanemate vastanute seas. Ka kõige haritumad vastanud 
(65%), mehed (65%) ja töölised (67%) peavad taskukohaste toodete kättesaadavust peamiseks 
põhjuseks, mis paneks nad lõpetama võltsitud toodete ostmise. 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Ei tea / vastus puudub

Mind ei heiduta miski

Maine kahjustamine: teised mõistavad mu võltsitud toodete 
omamise või kandmise eest hukka

Parem arusaamine kahjust, mida minu käitumine põhjustab 
originaaltoote tootjale

Parem arusaamine kahjust, mida minu käitumine põhjustab 
tööhõivele ja ELi majandusele

Teiste halvad kogemused võltsitud tootega

Oht saada karistada

Isiklik halb kogemus võltsitud tootega

Taskukohase originaaltoote kättesaadavus
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DIGITAALNE SISU	
Euroopa kodanikud ja intellektuaalomand: tajumine, teadlikkus ja käitumine 

 

AUTORIÕIGUSTE RIKKUMISE ÜLDINE VASTUVÕETAVUS VÄHENEB, 
EHKKI EBASEADUSLIKE ALLIKATE KAUDU 
ALLALAADIMISE/VOOGEDASTAMISE VASTUVÕETAVUS SEADUSLIKU 
ALTERNATIIVI PUUDUMISEL SUURENEB 
 

Kuigi autoriõiguste rikkumise üldine vastuvõetavus väheneb – vaid 35% (–7%) vastanutest leiab, et 
isiklikuks tarbimiseks ettenähtud veebisisu ebaseaduslik hankimine on vastuvõetav – tunduvad 
tarbimisvajadused üha enam varjutavat õiguslikke kaalutlusi, sest 31% (+9%) uuringus osalenud 
eurooplastest väidab, et veebisisu hankimine ebaseadusliku allika kaudu on vastuvõetav, kui puudub 
seaduslik alternatiiv. 

 

 

 

Ebaseadusliku allalaadimise vastuvõetavus kohe kättesaadava seadusliku alternatiivi puudumisel 
väheneb vanusega. Võrreldes 2013. aastaga on noorema ja vanema põlvkonna lõhe siiski märgatavalt 
vähenenud. 2013. aastal oli lõhe noorimate ja vanimate uuringus osalenud eurooplaste vahel 31%, 
2016. aastaks kahanes see vaid 19%-le. Kuivõrd vanemad eurooplased kasutavad järjest enam 
digitaalset sisu, suureneb nende silmis ka ebaseaduslike allikate kasutamise vastuvõetavus kohe 
kättesaadava alternatiivi puudumise korral. 

 

SEADUSLIKE ALLIKATE ÜHA SUUREM EELISTAMINE 
EBASEADUSLIKELE 
 

Kuigi üha suurem osa uuringus osalenud kodanikest väidab, et rikkumine võib olla õigustatud, kui 
puudub seaduslik alternatiiv, valiks suurenev enamus uuringus osalenud eurooplastest ebaseadusliku 
allika asemel seadusliku. Veebisisule juurdepääsul eelistatakse selgelt seaduslike vahendite 
kasutamist, kui selleks on taskukohane võimalus, sest 83% uuringus osalenud eurooplastest ütleb, et 
nad eelistavad hankida digitaalset sisu seaduslike/tegevusloaga teenuste kaudu, mitte kasutades 
ebaseaduslikke meetodeid. 

 

Infosisu ebaseaduslik hankimine internetist on 
vastuvõetav, kui see on isiklikuks 

tarbimiseks  

Infosisu ebaseaduslik hankimine internetist on 
vastuvõetav, kui puudub kohe kättesaadav 

seaduslik alternatiiv 

Kokku „nõus“ 
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Vaid 8% vastanutest väidavad, et nad ei pruugi ilmtingimata valida seaduslikku võimalust, isegi kui see 
oleks kättesaadav ja taskukohane. Selliste isikute osakaal on märksa suurem autoriõiguste rikkujate 
seas, kus seda arvamust väljendab 15% võltsitud toodete ostjatest ja 20% infosisu ebaseaduslikult 
allalaadivatest või voogedastavatest inimestest. Samuti jagavad seda arvamust noorimad uuringus 
osalenud eurooplased. 15–24aastastest vastanutest kasutaks 13% ikkagi ebaseaduslikku võimalust. 
Selliste noorte osakaal on võrreldes 2013. aastaga siiski 4% vähenenud, samas kui üldine vähenemine 
on olnud 2%. See vähenemine on kooskõlas seaduslike teenuste kasutamise sagenemisega noorimate 
eurooplaste seas. 

	

SEADUSLIKE TEENUSTE ÜHA SAGEDASEM KASUTAMINE  
 

Sellele, et infosisu eelistatakse hankida seaduslike vahendite kaudu, viitab nende uuringus osalenud 
eurooplaste arvu suurenemine, kes annavad teada seaduslike pakkumiste kasutamisest. 27% (+7%) 
uuringus osalenud eurooplastest on maksnud, et pääseda ligi digitaalsele sisule. 

Veebisisule juurdepääsu eest tunduvad maksvat eeskätt noored, linnaelanikud ja mehed. 41% 
vastanutest vanuses 15–24 aastat (+8%), 41% vastanutest vanuses 25–39 aastat (+12%), 30% 
vastanutest, kes elavad suurlinnades (+7%), ja 32% meestest (+8%) kinnitavad maksmist seadusliku 
teenuse eest, et pääseda ligi digitaalsele sisule.	

 

 

 

Kokku „nõus“ 

Alati, kui on olemas taskukohane seaduslik 
võimalus, hangin infosisule 

juurdepääsu / laadin infosisu 
alla / voogedastan infosisu tegevusluba 

omavate platvormide kaudu, mitte ei tee seda 
ebaseaduslikult 

 

maksis selle eest, et pääseda ligi autoriõigustega kaitstud infosisule 
(muusika, video, film, teleseriaal), seda alla laadida või seda 
voogedastada seadusliku veebipõhise teenuse kaudu 

15–24aastased: 41% (+8) 

25–39aastased: 41% (+8) 

(+8) 

suurlinnade elanikud: 30%  (+7) 

kõige haritumad (haridustee lõppes pärast 
20. eluaastat): 32% (+8) 

See tähendab, et… 

41% eurooplastest vanuses  
15–24 aastat on maksnud selle 
eest, et pääseda ligi autoriõigustega 
kaitstud infosisule, seda alla laadida 
või seda voogedastada (vs 27% 
kogu ELi elanikkonnast) 
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Selles küsimuses pärast 2013. aastat toimunud arengut on mõjutanud ka kõige haritumad vastanud, 
kellest 32% (+8%) on maksnud, et pääseda ligi infosisule seadusliku veebipõhise teenuse kaudu. 

	

SEADUSLIKE ALLIKATE SUUREM EELISTAMINE JA KASUTAMINE EI 
OLE VEEL VÄHENDANUD EBASEADUSLIKE ALLIKATE KASUTAMIST 
 

Väiksem osa uuringus osalenud eurooplastest (10%; +1%) ütleb, et nad on teadlikult kasutanud 
ebaseaduslikke veebipõhiseid allikaid. Ehkki nooremad põlvkonnad on kõige suurema tõenäosusega 
infosisule juurdepääsemise eest maksnud, on nad ka kõige suurema tõenäosusega kasutanud 
infosisule juurdepääsemiseks teadlikult ebaseaduslikke allikaid. Eriti märkimisväärselt on see tava 
sagenenud 25–39aastaste vastanute seas: seda tunnistab 27% vastanutest vanuses 15–24 aastat 
(+1%) ja 18% vastanutest vanuses 25–39 aastat (+4%). 	

 

 

 

 

 

TARBIMISVAJADUS TUNDUB VARJUTAVAT ÕIGUSLIKUD 
KAALUTLUSED 
 

Uuringus osalenud eurooplastest hankis seaduslikult või ebaseaduslikult juurdepääsu autoriõigustega 
kaitstud veebisisule umbes kolmandik (32%), kellest 22% kasutas selleks vaid seaduslikke allikaid, 
samas kui 5% kasutas vaid ebaseaduslikke allikaid ning 5% kasutas nii tasulisi seaduslikke allikaid kui 
ka ebaseadusikke allikaid. See viitab asjaolule, et vastanud on infosisule juurdepääsuks valmis 
kasutama nii seaduslikke kui ka ebaseaduslikke allikaid. 

 

 

 

 

 

See tähendab, et… 
27% eurooplastest vanuses 
15–24 aastat on hankinud 
juurdepääsu infosisule, infosisu 
alla laadinud või selle 
voogedastanud ebaseadusliku 
veebipõhise allika kaudu (vs. 
10% kogu ELi elanikkonnast) 
 

hankis juurdepääsu infosisule, laadis infosisu alla või voogedastas selle teadlikult 
ebaseadusliku veebipõhise allika kaudu 

15–24aastased: 27% (+1) 

25–39aastased: 18% (+4) 

(+1) 

suurlinnade elanikud: 13% 

kõige haritumad (haridustee lõppes pärast 
20. eluaastat):	11% (+1) 
 

(+1) 
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SEGADUS KÜSIMUSES, MIDA KUJUTAB ENDAST SEADUSLIK VÕI 
EBASEADUSLIK ALLIKAS, SUURENEB 
 

Koos seaduslike allikate kasutamise sagenemisega on suurenenud ka teadlikkus veebisisu 
seaduslikkusest. Küsimus, mida kujutab endast seaduslik või ebaseaduslik pakkumine, tundub aga 
tekitavat üha rohkem segadust. 24% uuringus osalenud eurooplastest (võrreldes 2013. aasta uuringuga 
5% võrra rohkem) kahtles, kas allikas on seaduslik või mitte, ning 4% uuringus osalenud eurooplastest 
(2% võrra rohkem) ütleb, et ta pidi kontrollima, kas allikas on seaduslik või mitte.	

 

24% 
(+5) 

kahtles, kas allikas, kust sai laadida 
alla muusikat ja videoid, on seaduslik 

või mitte 
 

14% 
(+2) 

kontrollis, kas allikas, kust sai laadida 
alla muusikat ja videoid, on seaduslik 

või mitte 
 

 

SEADUSLIKE PAKKUMISTE PAREMAT KVALITEETI TUNNISTAB ENAMIK 
UURINGUS OSALENUD EUROOPLASI, KUID PAKKUMISTE 
MITMEKESISUS VAJAB SUURENDAMIST  
 

Eurooplastel tundub olevat selgem seisukoht seaduslike teenuste kaudu pakutava infosisu kvaliteedi 
kohta, sest pea seitse kümnest vastanust leiab, et seaduslike teenuste kaudu pakutava infosisu 
kvaliteet on ebaseaduslikest allikatest pärit infosisu omast parem. Seaduslike teenuste kaudu pakutava 
infosisu mitmekesisuse osas on veel arenguruumi: 54% uuringus osalenud eurooplastest leiab, et 
seaduslike teenuste kaudu pakutav infosisu on mitmekesisem kui infosisu, mida on võimalik saada 
ebaseaduslike lahenduste abil, ehkki 27% ei ole sellega nõus.	

kasutas	nii	
tasulisi	

seaduslikke	
allikaid	kui	ka	
ebaseaduslikke	

allikaid 

kasutas VAID tasulisi 
seaduslikke allikaid 
 

kasutas	VAID	
ebaseaduslikke	

allikaid 
eurooplastest 

kasutas 
ebaseaduslikke 

allikaid 

eurooplastest 
kasutas tasulisi 
seaduslikke 
allikaid 
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 Total Agree 

% 
accessed	content	

illegally 

% 
Did	not	access	content	

illegally 

U
U
S  

Seaduslike teenuste kaudu pakutava 
infosisu kvaliteet on ebaseaduslike 
pakkumiste kaudu saadava infosisu 

kvaliteedist parem 

 

70%* 70% 

U
SS

 

 

Seaduslike teenuste kaudu pakutava 
infosisu mitmekesisus on 

ebaseaduslike pakkumiste kaudu 
saadava infosisu mitmekesisusest 

suurem 

45% 56% 

 

 

 

Veendumus, et seaduslike teenuste kaudu pakutakse kvaliteetsemat infosisu kui ebaseaduslike allikate 
kaudu, on kõige rohkem levinud nooremate põlvkondade seas, sest nii arvab kaks kolmandikku 15–
24aastastest ja 25–39aastastest vastanutest. Noorimad põlvkonnad leiavad ka seda, et seaduslike 
teenuste infosisu on ebaseaduslike lahenduste omast mitmekesisem: sel seisukohal on kuus kümnest 
15–24aastasest vastanust ja veidi enam kui pool 25–39aastastest vastanutest. 

Arvamust, et seaduslike pakkumiste infosisu on kvaliteetsem, jagavad nii rikkujad (70%) kui ka 
mitterikkujad (70%). Sisu mitmekesisuse vaatenurgast peavad rikkujad seaduslikke pakkumisi 
väiksema tõenäosusega ebaseaduslikest allikatest paremateks. Infosisule ebaseaduslikult juurdepääsu 
hankinud vastanutest usub 45%, et seaduslikud platvormid on sisult mitmekesisemad, samas kui 
mitterikkujatest jagab seda veendumust 56%2.	

 

TASKUKOHASE INFOSISU KÄTTESAADAVUS ON PEAMINE PÕHJUS, 
MIS PANEKS AUTORIÕIGUSTE RIKKUJAD LÕPETAMA INFOSISULE 
JUURDEPÄÄSU HANKIMISE EBASEADUSLIKE ALLIKATE KAUDU 
 

Vastanute seas, kes tunnistavad ebaseaduslike allikate kasutamist autoriõigustega kaitstud veebisisule 
juurdepääsu hankimisel, on sellise käitumise ajenditeks ilmselgelt eeskätt hind ja kättesaadavus. 71% 
uuringus osalenud eurooplastest nimetab seaduslikest allikatest pärit taskukohase infosisu 
kättesaadavust peamise põhjusena, mis paneks nad lõpetama ebaseadusliku käitumise. Seaduslikult 
pakutava taskukohase infosisu kättesaadavust nimetavad peamise ebaseaduslikku käitumist peatava 
põhjusena 25–39aastased vastanud (74%), töötavad vastanud (76%), suurlinnades elavad vastanud 
(75%) ja kõige haritumad vastanud (72%), mis on kooskõlas ettekujutusega tüüpilisest 
internetikasutajast. 

 

 

																																																																				

2	See	on	uus	väide,	mis	esitati	2016.	aasta	uuringus	7.	küsimusena.	Küsimus	nr	7:	Palun	valige	 iga	 järgmise	väite	puhul,	mis	käsitleb	
autoriõiguste	 ja	 seotud	 õigustega	 kaitstud	 veebisisu	 (nt	 muusika,	 filmid)	 pakkuvaid	 seaduslikke	 teenuseid,	 vastus	 „täiesti	 nõus“,	
„pigem	nõus“,	„pigem	ei	ole	nõus“	või	„ei	ole	üldse	nõus“.	

 

 

* Infosisule ebaseaduslikult juurdepääsu hankinute ja sellest hoidunute arvu liitmisel saadav summa ei vasta ELi üldise valimiga hõlmatute arvule, 
sest 3% uuringus osalenud eurooplastest eelistas sellele küsimusele mitte vastata. Sellest tuleneb erinevus väitega nõustunute osakaalus ning 
lahknevus rikkujate ja mitterikkujate vahel. 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Ei tea / vastus puudub

Mind ei heiduta miski

Parem arusaamine kahjust, mida minu käitumine põhjustab 
tööhõivele ja ELi majandusele 

Parem arusaamine kahjust, mida minu käitumine põhjustab 
muusikutele, kirjanikele, kunstnikele, loojatele jne 

Isiklik halb kogemus ebaseaduslike allikatega

Teiste halvad kogemused ebaseaduslike allikatega

Oht saada karistada

Seaduslikest allikatest pärit taskukohase infosisu 
kättesaadavus
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