
 

Sotsiaalmeedia seire ja analüüs 
seoses 
intellektuaalomandiõiguste 
rikkumist käsitleva aruandega 



Sotsiaalmeedia seire ja analüüs seoses 
intellektuaalomandiõiguste rikkumist käsitleva aruandega 
 
 

2 

Kommenteeritud kokkuvõte 

 

 

E-kaubanduse kasv on hästi dokumenteeritud, ent ei ole selge, kuidas on eri 

tehnoloogiate ja tarbijaharjumuste areng mõjutanud intellektuaalomandiõiguste 

rikkumist internetis ja eelkõige sotsiaalmeediaplatvormidel. Selles kontekstis otsustas 

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) teha uuringu, et mõista paremini 

intellektuaalomandiõiguste rikkumise mahtu ja sagedust sotsiaalmeedias(1). Uuring 

korraldati kolmel huvipakkuval suunal, et paremini hoomata võltsitud füüsiliste toodete ja 

digitaalse sisu piraatlusega seotud praegust tegevust ja hetkesuundumusi. 

 

Uuringu esimese osa eesmärk on anda põhjalik ülevaade sotsiaalmeedia kasutamisest 

seoses intellektuaalomandiõiguste võimaliku rikkumise või selle propageerimisega; 

teises osas mõõdetakse füüsiliste toodete ja digitaalse sisuga seotud 

intellektuaalomandiõiguste rikkumise suhtelist esinemist sotsiaalmeedias, võrreldes 

ehtsate toodete või seadusliku autoriõigusega kaitstud digitaalse sisuga, ning kolmandas 

osas püütakse välja selgitada põhitegurid, et intellektuaalomandiõigusi rikkuvaid 

ärimudeleid sotsiaalmeedias hõlpsamini tuvastada. 

 

Analüüsis kasutati andmekaevet neljal sotsiaalmeediaplatvormil (Facebook, Twitter, 

Instagram ja Reddit) kuues Euroopa riigis: Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, 

Itaalias, Poolas ja Rootsis, ehkki uuringu jaoks välja valitud sotsiaalmeediakanalites ei 

olnud vestluste jälgitavus alati võimalik. Selle piirangu leevendamiseks kasutati vestluste 

sihtriikidega seostamiseks keelekriteeriume. Seega lisati neile kuuele uuringusse 

kaasatud Euroopa Liidu (EL) keelele (prantsuse, saksa, itaalia, poola, hispaania, rootsi) 

inglise keel, sest seda kasutavad sotsiaalmeedias laialdaselt ka need, kellele see ei ole 

emakeel. 

 

Uuringus kasutati sotsiaalteabe analüüsil põhinevat metoodikat ning kvantitatiivset ja 

kvalitatiivset analüüsi. Füüsiliste toodete ja digitaalse sisu intellektuaalomandiõiguste 

rikkumisega seotud vestluste tuvastamisel oli uuringu üks probleeme juurdepääsuõiguse 

puudumine teatud vestlustele sotsiaalvõrgustikes. Seepärast kaasati uuringusse vaid 

avalikud vestlused. Teine uuringus esiletoodud probleem hõlmas seadusliku sisu 

 
(1) Nagu näidatud juunis 2020 avaldatud EUIPO 2020. aasta olukorraaruandes intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kohta. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
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eristamist ebaseaduslikust. Kokkuvõttes kirjeldavad aruandes esitatud tulemused 

mõistagi piiratud valimit ja analüüs hõlmab vaid kuut riiki, seitset keelt ja kaasatud nelja 

sotsiaalmeediaplatvormi. Sellegipoolest lubab eri allikate kasutamine ja andmete 

laiapõhjalisus arvata, et tehtud järeldustel on ka laiem kõlapind. Sama moodi võib 

eeldada, et aruandes kirjeldatud sotsiaalmeedias täheldatud käitumismustrid osutavad 

üldisematele harjumustele, mis levivad praegu sotsiaalmeedias seoses 

intellektuaalomandiõiguste rikkumisega. 

 

 

Sotsiaalmeedia kasutamine intellektuaalomandiõiguste rikkumiseks või selle 

propageerimiseks 

 

Sotsiaalteabe analüüsi abil valiti uuringu jaoks välja kokku 3,9 miljonit vestlust, mis 

käsitlesid füüsilisi tooteid esindama valitud kategooriaid ja kaubamärke. Nende füüsiliste 

toodete kategooriate hulgas hõlmas kõige suurem osa vestlustest mänguasju, parfüüme 

ja kosmeetikatooteid. Digitaalse sisu valdkonnas hõlmas suurim osa vestlustest filme, 

muusikat ja videomänge. 

 

Intellektuaalomandiõiguste rikkumisega seotud vestlust määratleti mis tahes vestlusena, 

mis käsitles intellektuaalomandiõiguse rikkumist. Uuringus leiti, et füüsiliste toodetega 

seotud vestlustest 11% võis käsitleda võltsinguid ning 35% digitaalse sisuga seotud 

vestlustest võis olla seotud piraatlusega. Ehkki kvantitatiivne analüüs tehti hoolikalt, 

rõhutati uuringus, et intellektuaalomandiõiguste rikkumist on keeruline kindlalt tuvastada. 

 

Intellektuaalomandiõiguste rikkumise juhtumite arvukust analüüsides platseerusid 

füüsilistest toodetest esimesele kolmele kohale rõivad, jalatsid ja ehted. Digitaalse sisu 

rikkumisi esines kõige rohkem e-raamatute, telesaadete ja muusika puhul. Kõnealuste 

tõendite põhjal võib selgesti järeldada, et nende toodete puhul esines kokku kõige 

rohkem vestlusi, mis võisid olla seotud intellektuaalomandiõiguste rikkumisega. 
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Võltsitud toodete ja piraatsisuga seotud vestluste suhteline esinemine 

sotsiaalmeedias ehtsate toodete või seadusliku digitaalse sisuga võrreldes 

 

Uuringu teises osas, mis põhines kolme eri aspekti (platvormid, keeled ja ajajooned) 

analüüsil, selgitati välja intellektuaalomandiõiguste rikkumise ja selle propageerimise 

püüdluste teatavad suundumused. 

 

Füüsiliste toodete intellektuaalomandiõiguste rikkumisega seoses näitas uuring, et 

sotsiaalvõrgustikest on vestluste kogumaht suurim Instagramis. Tootekategooriate 

tasandil oli Instagram ühtlasi peamine platvorm, kus räägiti kelladest, mänguasjadest, 

parfüümidest ja kosmeetikatoodetest, ehetest ja jalatsitest. Selgus, et rõivastest ja 

mänguasjadest räägitakse kõige rohkem Twitteris, Redditit kasutati kõige sagedamini 

ravimitest ja peakatetest rääkimiseks. Seevastu Facebookis(2) oli vestluste maht 

väiksem, mida võib selgitada rikkumisega seotud sisu tõhusama tuvastamise ja 

kustutamisega platvormil(3). Käesolevas aruandes esitatud tõendid aga seda ei kinnita 

ning Facebookis võidi vestlusi vähe registreerida seetõttu, et rikkumisega seotud vestlusi 

peeti pigem eraviisiliselt kui avalikult. Ehkki erasõnumeid on võimalik saata kõikidel 

platvormidel, näib suletud gruppidel olevat oluline roll just Facebookis. Kuivõrd selles 

uuringus käsitleti vaid avalikke vestlusi, ei olnud seda hüpoteesi võimalik kinnitada, kuid 

seda tuleks arvesse võtta nende suhteliselt väheste vestlustega seoses, mille puhul 

kahtlustati intellektuaalomandiõiguste rikkumist ja mis tuvastati sotsiaalteabe 

analüüsimisel Facebookis. 

 

Digitaalse sisuga seotud intellektuaalomandiõiguste rikkumise korral kerkis esile 

teistsugune muster. Redditil oli oluline roll eelkõige filme ja telesaateid käsitlevate 

vestluste puhul, samal ajal kui Twitterit eelistati muusikast ja e-raamatutest rääkimiseks. 

 

Keeleparameetri puhul toodi uuringu esimeses osas esile inglise keele ülekaalu ning 

mõne keele, nagu poola ja rootsi keele, harva kasutamist. Sellest hoolimata täheldati 

Instagramis suures mahus prantsus-, saksa-, itaalia- ja hispaaniakeelseid vestlusi, mis 

käsitlesid füüsilisi tooteid, välja arvatud ravimitele viitamisi, mida esines sagedamini 

Twitteris. 

 

 
(2) Facebooki suletud grupid on sellest uuringust välja jäetud. 
(3) Facebooki meetmed intellektuaalomandiõiguste rikkumise tõkestamiseks hõlmavad „globaalset 
märkamise ja eemaldamise programmi, jõulist korduva rikkumise poliitikat ning täiendavaid erimeetmeid 
lisaks märkamisele ja eemaldamisele“. – Facebooki läbipaistvusaruanne. 

https://transparency.facebook.com/intellectual-property
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Kuna uuring kestis kuus kuud (aprillist septembrini 2020) ja toimus COVID-19 

pandeemia ajal, märgati, et saadud tulemusi mõjutasid osaliselt piirangud. Tulemuste 

õigesse konteksti asetamiseks võrreldi intellektuaalomandiõiguste rikkumisega seotud 

vestluste kogumahtu paralleelselt viimase kolme aasta jooksul (juunist 2017 kuni juulini 

2020) registreeritud intellektuaalomandiõiguste rikkumisega seotud vestluste 

üldmustriga. Selgus, et vestluste maht kasvas märgatavalt ravimite kategoorias ning 

enne piirangute lõppu tõusis haripunkti rõivaste kategooria. Seevastu digitaalse sisu 

puhul suurenes järk-järgult nende vestluste maht, mida võiks käsitleda õppimiskõvera 

mõjuna, sest kasutajad said teadlikumaks nii seadusliku kui ka ebaseadusliku digitaalse 

sisu tarbimisest. 

 

 

Sotsiaalmeedias kasutatavad intellektuaalomandiõiguste rikkumisega seotud 

ärimudelid 

 

Intellektuaalomandiõiguste rikkumist hõlmavate võimalike ärimudelite tuvastamiseks 

loodud teemamudelitest ja tehtud kvalitatiivsest analüüsist selgus, et 

intellektuaalomandiõiguste rikkumise puhul sotsiaalmeedias oli väga raske leida kindlat 

mustrit. Seda on võimalik selgitada järgmiste tähelepanekutega. 

 

• Füüsiliste toodete puhul näitas analüüs, et intellektuaalomandiõiguste rikkumisega 

seotud vestlustes käsitleti peamiselt reklaami ja müüki. Võltsitud toodete müüjad 

jäljendasid end tõestanud ja edukaid ärimudeleid, mida seaduslikud kaubamärgid 

juba kasutavad. 

 

• Kogutud vestlustes oli digitaalse sisu piraatlus ajendatud kasutajate soovist saada 

juurdepääsu piraatsisule. Tõepoolest – kõik vestlused käsitlesid võimalusi sisule 

ebaseaduslikult ligi pääseda. Niisiis võtsid digitaalse piraatsisu pakkujad passiivse 

rolli, toetudes sellele, et kasutajad levitavad teavet ja meelitavad nende sisu juurde 

uusi kasutajaid. 

 

Ehkki tellimuspõhiseid intellektuaalomandiõiguste rikkumisega seotud ärimudeleid 

selles uuringus ei tuvastatud, määratleti analüüsi tulemusena nn vihjete kogumile 

tuginev lähenemine, mis aitab tuvastada nii füüsilisi tooteid kui ka digitaalset sisu 

hõlmavaid intellektuaalomandiõiguste rikkumisega seotud vestlusi. Usaldusväärsemat 
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tuvastamist hõlbustaks ka treenitud masinõppemudelite kasutamine, mis annaks 

prognoosid ja soovitused. 

 

Uuring näitab, et sotsiaalmeediaplatvorme kasutatakse nii füüsiliste toodete kui ka 

digitaalse sisuga seotud intellektuaalomandiõiguste korduvaks rikkumiseks. Lisaks on 

sedalaadi sisu tuvastamine keeruline, sest võltsitud toodete või piraatsisu pakkujad 

kasutavad pidevalt muutuvaid meetodeid, mis on platvormide, keelte ja sisuliikide lõikes 

laialt levinud. 


