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EU:ssa menetetään vuosittain 15 miljardia euroa 

valtion tuloja väärennösten takia 
 

➢ Väärennöksistä aiheutuvien valtioiden tulonmenetysten määrä käy ilmi uudesta 
arviosta 

➢ Suomessa menetetään 10,4 prosenttia kosmetiikan ja hygieniatuotteiden myynnistä 
väärennösten takia 

➢ Rikollisjärjestöt ovat yhä enemmän kytköksissä väärennösten kauppaan 
 
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) julkaisi tänään uuden raportin. Sen mukaan 
valtiot menettävät tuloja väärennöksistä johtuvien taloudellisten ja sosiaalisten haittojen takia. 
Lisäksi väärentäminen voi tukea vakavaa rikollisuutta, kuten huumekauppaa ja rahanpesua. 
 
Raportissa arvioidaan valtioiden menettävän EU:n alueella tuoteväärennösten seurauksena 
vuosittain yhteensä 15 miljardia euroa vähentyneinä välittöminä ja välillisinä veroina sekä 
maksamattomina sosiaalimaksuina.  
 
Lisäksi viraston arvion mukaan EU:ssa kosmetiikan ja hygieniatuotteiden, viinien ja väkevien 
alkoholijuomien, lääkevalmisteiden sekä lelujen ja pelien toimialat menettävät vuosittain jopa 19 
miljardin euron myyntitulot väärennettyjen tavaroiden vuoksi. Väärennöksille ei tehdä tiukkaa 
testausta, joka tehdään aidoille tuotteille, jotta niitä on turvallista kuluttaa ja käyttää. 
 
Myyntitulojen menetys oli suurinta kaikista tutkituista aloista kosmetiikan ja hygieniatuotteiden 
osalta: tuloja on menetetty yli 2,5 miljardia euroa enemmän verrattuna EUIPO:n vuonna 2019 
julkaisemaan edelliseen analyysiin. EU:n alueella menetetään vuosittain kosmetiikan ja 
hygieniatuotteiden toimialan myynnistä noin 14,1 prosenttia (9,6 miljardia euroa) 
tuoteväärennösten takia. Suomessa osuus on 10,4 prosenttia. 
 
EUIPO:n analyysi osoittaa, että rekisteröityjen vaarallisten tuoteväärennösten arvioitiin altistavan 
kuluttajat vakavalle riskille. Suurin osa kyseisistä tavaroista oli tarkoitettu lapsille, ja ne olivat joko 
leluja, lastenhoitotarvikkeita tai lastenvaatteita. 
 
EUIPO:n ja Europolin tutkimuksesta ilmenee myös yhteyksiä väärentämisen ja muiden vakavien 
rikosten välillä. Valvontaviranomaiset eri puolilla EU:ta ovat toteuttaneet 29 merkittävää 
väärentämisen ja piratismin vastaista operaatiota vuodesta 2016 lähtien. Kohteina ovat olleet 
järjestäytyneet rikollisryhmät, jotka ovat osallistuneet myös muihin vakaviin rikoksiin, kuten 
huumekauppaan ja rahanpesuun.  
 
EUIPO:n pääjohtaja Christian Archambeaun mukaan väärennösrikoksilla on uhrinsa: 
 

”Tuoteväärennökset syövät laillisen liiketoiminnan myyntiä ja valtioiden kovasti tarvitsemia 
tuloja. Niihin liittyy selviä terveys- ja turvallisuusriskejä käyttäjille. Europolin kanssa tehty 
yhteistyö osoittaa, että väärentämisestä saatavat tulot voivat tukea vakavaa 
järjestäytynyttä rikollisuutta. Ongelmaan puuttumiseksi tarvitaankin yhteisiä kansainvälisiä 
toimia kaikilla tasoilla.” 

 
Arviot sisältyvät vuoden 2020 teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien tilanneraporttiin, johon on 
koottu EU:ta koskevaa ja maailmanlaajuista aineistoa teollis- ja tekijänoikeuksista, mukaan lukien 
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yhteistyön tuloksena saadut tutkimustulokset taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön 
(OECD) ja Euroopan patenttiviraston (EPO) kanssa. 
 
Tilanneraportissa on tutkittu myös väärennetyn ja laittomasti valmistetun tavaran määrää 
kansainvälisessä kaupassa sekä teollis- ja tekijänoikeuksia runsaasti hyödyntävien 
teollisuudenalojen vaikutusta talouden kasvuun ja työpaikkojen määrään. Raportissa esitetään 
myös uusia näkökulmia siihen, miten pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyödyntää 
immateriaalioikeuksia. 
 
TIETOA EUIPO:sta 
 
EUIPO on EU:n erillisvirasto, jonka toimipaikka on Alicantessa, Espanjassa. Se hallinnoi Euroopan 
unionin tavaramerkkien (EUTM) rekisteröintiä ja rekisteröityjä yhteisömalleja (RCD), jotka 
molemmat tarjoavat teollis- ja tekijänoikeuksien suojan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Se tekee 
myös yhteistyötä EU:n kansallisten ja alueellisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen kanssa. 
 
Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus perustettiin vuonna 2009 
tukemaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja valvontaa sekä auttamaan teollis- ja 
tekijänoikeusloukkausten kasvavan uhan torjunnassa Euroopassa. Seurantakeskus siirtyi 
EUIPO:n alaisuuteen 5. kesäkuuta 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla 
asetuksella (EU) N:o 386/2012. 

 
Yhteyshenkilö tiedotusvälineille 

Ruth McDonald  

Tel.: +34 96 513 7676  

Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
mailto:Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

