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Myyntitilejä koskeva tutkimus – loppuraportti 

TIIVISTELMÄ 

Tausta 

Vuonna 2020 Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) teetti Euroopan teollis- ja 

tekijänoikeuksien loukkausten seurantakeskuksen välityksellä tutkimuksen kolmansien 

osapuolten kaupankäyntialustojen myyntitilien välityksellä tehdyistä immateriaalioikeuksien 

loukkauksista. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä tavoista, joilla 

immateriaalioikeuksien loukkaajat käyttävät väärin verkon kaupankäyntialustoja 

immateriaalioikeuksia loukkaavien tuotteiden ja palveluiden myyntiin, ja siitä, miten 

immateriaalioikeuksien rikkojien käyttämät liiketoimintamallit toimivat. Tällä tavoin pyritään 

tarjoamaan uutta tietoa, joka auttaa torjumaan tätä ilmiötä entistä tehokkaammin. 

Tutkimus annettiin Bournemouthin yliopiston henkiseen omaisuuteen liittyvän politiikan ja 

hallinnoinnin tutkimuskeskuksen (Centre for Intellectual Property Policy and Management, 

CIPPM) tehtäväksi. Se perusti oikeustieteen ja tietojenkäsittelytieteen tutkijoista koostuvan 

ryhmän (1). Sitä avusti joukko asiantuntijoita sekä tahoja, jotka edustivat muun muassa 

oikeudenhaltijoita, verkon kaupankäyntialustoja, kuljetus- ja maksunvälitysyhtiöitä, 

lainvalvontaa, oikeuslaitosta, yksityisiä tutkintapalveluja ja digitaalista turvallisuutta. 

Tässä raportissa tarkastellaan verkon kaupankäyntialustojen immateriaalioikeuksia 

loukkaavien tuotteiden ja palveluiden tarjontaan liittyviä oikeudellisia, teknisiä ja logistisia 

näkökohtia. Siinä tutkitaan julkaistua kirjallisuutta, poliittisia aloitteita, lainsäädäntökehystä ja 

oikeuskäytäntöä ja esitetään laadullinen analyysi nykyisistä liiketoimintamalleista ja 

immateriaalioikeuksien loukkauksia torjuvista valvontavaihtoehdoista. 

Menetelmä 

Liiketoimintamallien analyysi toteutettiin haastattelemalla jäsennellysti alan asiantuntijoita ja 

tekemällä riippumaton tutkimus, jossa hyödynnettiin kyberturvallisuuteen liittyviä tekniikoita. 

Lisäksi tehtiin strukturoitujen haastattelujen sarja asiantuntijoista, jotka edustivat 

(1) Bournemouthin yliopiston tutkimusryhmän johtajina toimivat professorit Maurizio Borghi ja Vasilis Katos, ja siihen
kuuluivat tri Dimitrios Koukiadis, tri Cagatay Yucel, Panagiotis Bellonias, Ioannis Chalkias ja Dukki Hong.
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tuotemerkkien haltijoita, oikeudenhaltijoita, verkon kauppapaikkoja, tullilaitosta, 

kuriiripalveluja, maksupalvelujentarjoajia, oikeuslaitosta ja lainvalvontaa. Riippumattomassa 

tutkimuksessa hyödynnettiin kyberturvallisuuteen liittyviä tutkimusmenetelmiä ja -käytäntöjä, 

joita sovelletaan digitaalisen forensiikan ja kyberturvallisuuden poikkeamiin reagoimisen 

alalla. Tällaisen lähestymistavan ansiosta voitiin määrittää oikeudenloukkaajien käyttämät 

taktiikat, tekniikat ja menettelyt. Niiden pohjalta laadittiin kuvaukset 

liiketoimintamahdollisuuksista liiketoimintamallien analysoinnin perustaksi (2). 

Tutkimuksen tausta: immateriaalioikeuksien loukkaukset muuttuvassa 
verkkoympäristössä 

EU:hun tuotujen väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tuotteiden arvoksi arvioitiin 

vuonna 2019 jopa 119 miljardia euroa eli 5,8 prosenttia EU:n kokonaistuonnista (3) Suurin 

osa tästä arvosta oli peräisin tuotteiden myynnistä verkossa. Verkon kaupankäyntialustat ovat 

valtavan markkinaosuutensa vuoksi tällaisten tuotteiden myyjien suosiossa. Kuten EUIPO ja 

Europol toivat esiin vuonna 2019, näiden alustojen väärinkäytöstä on tullut merkittävä 

tulonlähde rikollisryhmille, jotka myyvät väärennettyjä ja laittomasti valmistettuja tuotteita (4). 

Immateriaalioikeuksia loukkaavien tuotteiden myynti verkon markkinapaikoilla ei ole uutta, 

mutta jotkin uudet kehityssuuntaukset vaikeuttavat immateriaalioikeuksien valvontaa. 

• Useita myyntitilejä. Rikollisjärjestöt käyttävät kaupankäyntialustoja järjestelmällisesti

väärin avaamalla samoille alustoille ja eri kanaville useita eri tilejä eri nimillä.

• Verkkomainonta. Myyjät manipuloivat verkkomainontapalveluja yhdistämällä laittoman

toimintansa tuotemerkkeihin ja sijoittamalla mainoksia laillisesti toimiville

verkkosivustoille tai sosiaalisen median alustoille. Näin ne ohjaavat liikennettä ulkoisille

verkkosivustoille tai verkon markkinapaikoille, joilla myydään immateriaalioikeuksia

loukkaavia tuotteita.

(2) Tämän raportin liitteeseen on koottu valikoidusti 13 tapaustutkimusta.
(3) OECD/EUIPO (2021) Global Trade in Fakes: A Worrying Threat, OECD Publishing, Pariisi 2021, s. 3 ja 58.
(4) EUIPO/Europol (2019) Intellectual Property Crime Threat Assessment 2019, s. 11.
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• Läsnäolo sosiaalisessa mediassa. Myyjät voivat käyttää väärin useita sosiaalisen

median alustojen toimintoja tavoittaakseen suuren joukon kuluttajia (5). Myyjät voivat

esimerkiksi mainostaa väärennettyjä tuotteita julkaisuissa ja viesteissä julkisen,

yksityisen tai valitulle ryhmälle suunnatun viestinnän tai suoratoistolähetyksiin

perustuvan myynnin avulla. Asiakkaat ohjataan ostamaan laittomia tuotteita joko

ulkoisilta alustoilta tai sosiaalisen median verkkokauppa-alustoilta.

Verkon kaupankäyntialustoilla tehtyjen immateriaalioikeuksien loukkausten 
kartoittaminen 

Verkon markkinapaikoilla tehdyissä immateriaalioikeuksien loukkauksissa on kyse 

pääasiassa väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tuotteiden myynnistä. Väärennetyt ja 

laittomasti valmistetut tuotteet on määritelty eri säädöksissä ja maiden kansallisessa 

lainsäädännössä. Nämä määritelmät voivat poiketa merkittävästi toisistaan. Tässä 

tutkimuksessa väärentämisellä tarkoitetaan räikeää tavaramerkkiloukkausta, jossa tuotteissa 

oleva merkki on joko identtinen rekisteröidyn tavaramerkin kanssa tai sitä ei ole muutoin 

mahdollista erottaa siitä. Väärennetyt tuotteet vaihtelevat heikkolaatuisista jäljitelmistä 

(”väärennökset”) kopioihin, jotka ovat lähempänä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden 

ulkoasua (”kopiot”). Piratismilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia tai mallioikeuksia loukkaavien 

tuotteiden myyntiä, ja se koskee sekä fyysisiä että digitaalisia tuotteita. 

Muita immateriaalioikeuksien loukkauksien muotoja ovat esimerkiksi sellaisten merkkien 

käyttö, jotka ovat harhaanjohtavasti yhdennäköisiä tavaramerkin laillisen haltijan käyttämien 

merkkien kanssa tai jotka vahingoittavat tavaramerkin mainetta. Näissä vähemmän räikeissä 

loukkauksissa on sekä yksinkertaisia että erittäin monimutkaisia tapauksia, jotka voivat 

edellyttää tapauskohtaista tarkastelua. Lisäksi immateriaalioikeuksien loukkaukset voivat 

käsittää ”harmaiden markkinoiden” tuotteiden myyntiä. Tällä tarkoitetaan aitoja tuotteita, jotka 

tuodaan maahan ja myydään ilman immateriaalioikeuksien haltijan lupaa. 

Tässä tutkimuksessa käytetään seuraavassa taulukossa esitettyjä termejä. Ne voivat poiketa 

joillakin lainkäyttöalueilla sovellettavista puhtaasti oikeudellisista määritelmistä. Kaikki 

kuvauksissa mainitut toiminnot tai tuotteet loukkaavat kuitenkin immateriaalioikeuksia tavalla 

tai toisella. 

(5) EUIPO (2021) Monitoring and analysing social media in relation to IP infringement; EUIPO (2021) Social Media
– Discussion Paper. New and existing trends in using social media for IP infringement activities and good practices
to address them, kesäkuu 2021.
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TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIA LOUKKAAVAT TUOTTEET: 

ESIMERKKEJÄ 

Fyysinen Digitaalinen 

Väärennös 
• Väärennökset (heikkolaatuiset

jäljitelmät)
• Kopiot (samalta näyttävät kopiot)

• 3D-tulostettavat
tietokoneavusteisen suunnittelun
(CAD) tiedostot

Piratismi 

• Kopiot fyysisellä tallennusvälineellä
(CD, DVD) olevasta
tekijänoikeuksien suojaamasta
sisällöstä

• Design-esineiden kopiot
• TPM-sirun kiertolaitteet
• Televisioiden

salauksenpurkulaitteiden älykortit
• Täysin ladatut digiboksit tai -tikut

• Ohjelmistokopiot
• Ohjelmistojen, videopelien tai

tietokantojen tuoteavaimet
• Hakkeroidut suoratoistopalvelujen

tilit
• Tietokoneavusteisen suunnittelun

(CAD) tiedostot

Harhaanjohtaminen 
• Samannäköinen tuotemerkin nimi,

logo tai pakkaus samankaltaisissa
tuotteissa

• Samannäköinen tuotemerkin nimi
ja/tai logo samankaltaisissa
digitaalisissa tuotteissa, kuten
ohjelmistoissa, videopeleissä tai
sovelluksissa

Tuotemerkin 

hyväksikäyttö 
• Tunnettujen tuotemerkkien käyttö

niihin liittymättömissä tuotteissa

• Tunnettujen tuotemerkkien käyttö
virtuaalimaailmoissa tai muilla
kuin vaihdantakelpoisilla
rahakkeilla (non-fungible tokens,
NFT)

Harmaat markkinat 
• Rinnakkaistuonti
• Viralliseen myyntiin

kelpaamattomat tuotteet
• Kakkoslaatu

• –

Immateriaalioikeuksien loukkaajien verkkoalustan valintaan vaikuttaa erittäin paljon myytävä 

tuote tai palvelu, kohderyhmä ja se, toimiiko loukkaaja satunnaisesti vai järjestelmällisesti. 

Tukku- ja huutokauppaperiaatteella toimivien ”yleisten” markkinapaikkojen lisäksi on 

olemassa ”erikoistuneita” markkinapaikkoja, jotka on tarkoitettu esimerkiksi käsitöille, 

itsenäisille jälleenmyyjille, digitaalisille tuotteille (kuten videopeleille ja ohjelmistolisensseille) 

ja NFT:ille. ”Sosiaalisen kaupankäynnin” eli sosiaalisen median välityksellä tapahtuvan 

kuluttajien välisen kaupankäynnin (C2C) ja sähköisen vähittäiskaupan (B2C) rooli on 

vahvistumassa. Tärkeimmät sosiaalisen median alustat ovat kehittäneet omia 

verkkokauppatoimintojaan. Sosiaalisen median suoratoisto-ominaisuuksia käytetään yhä 

enemmän tuotteiden markkinointiin ja esittelemiseen ostajille. 

Järjestelmällisesti toimivat väärennösten myyvät myyjät saattavat myös käyttää pimeässä 

verkossa (darknet) toimivia laittomia markkinapaikkoja, joilla tapahtumat suoritetaan 

nimettömästi ja käyttämällä kryptovaluuttoja. 
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Seuraavassa taulukossa esitetään suuntaa-antavasti immateriaalioikeuksia loukkaavien 

tuotteiden kunkin luokan kohdemarkkinapaikat sen mukaan, miten todennäköistä kyseisen 

tuotteen havaitseminen on tietyntyyppisellä markkinapaikalla. 

Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat 

Markkinapaikan 
tyyppi I. Väärennös

II. 
Piratismi 

III. 
Harhaanjohtamine

n 

IV. 
Hyväksikäytt

ö 
V. Harmaat
markkinat

Tukkumyynti 

Huutokauppa/käytety
t tavarat 

Käsityöt/taide 

Sosiaalinen media 

Työvoima/palvelut 

Digitaaliset tuotteet 

Pimeä verkko 

Toimitusketjuun keskittyvä tutkinnan ja valvonnan lähestymistapa 

Prosessi, joka on kolmansien osapuolten kaupankäyntialustojen myyntitilien välityksellä 

tehtyjen immateriaalioikeuksien loukkausten taustalla, on seitsemästä vaiheesta koostuva 

toimitusketju, joka alkaa oikeuksia loukkaavan tuotteen valmistamisesta ja päättyy sen 

toimittamiseen. Kyseessä on jatkuva prosessi, jossa tiedot, fyysiset esineet ja raha liikkuvat 

ja johon osallistuu useita välittäjiä. Lainvalvonnan näkökulmasta laittoman toiminnan näkyvyys 

tavallisesti vähenee kuljettaessa kohti toimitusketjun alkupäätä (oikealta vasemmalle) ja 

lisääntyy lähestyttäessä kuluttajaa (toimitus – kauimpana oikealla). 

Oikeudenloukkaajat käyttävät toimitusketjussa useita eri tekniikoita välttääkseen 

valvontatoimet ja tuotteiden jäljittämisen, myynnistä poistamisen, haltuunoton tai 

takavarikoinnin. Lainvalvojat voivat saamansa tiedon perusteella toteuttaa toimia kussakin 

ketjun vaiheessa. Näihin toimiin kuuluvat tutkinta ja lainvalvonta sekä itsesääntelyyn 

perustuvat valvontatoimet. 

Raaka-
aineiden 
tarjonta

Tuotanto Varastointi ja 
inventaario

Myyntiin 
tarjoaminen 

verkossa
Markkinointi Myynti Toimitus

Vähäin

en 

Suur

i 
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Seuraavassa taulukossa esitetään tiivistelmä keskeisistä valvontatoimista, jotka ovat 

lainvalvojien, verkkoalustojen ja immateriaalioikeuksien haltijoiden käytettävissä 

toimitusketjun kussakin vaiheessa: 

VALVONTATOIMET 

• Raaka-aineiden seuranta: raaka-aineiden tuotannon tai

alkuperän hotspot-alueiden määrittäminen ja tietokannan

ylläpitäminen näistä sijainneista.

• Tullitarkastukset: alkuperämaiden ja/tai tunnettujen hotspot-

alueiden historiallisten tietojen sekä tulliselvityslomakkeiden

tietojen hyödyntäminen.

• Tuottajien pankkitilien sulkeminen.

• Tuotteiden valmistukseen vaikuttavien kehityssuuntausten ja

kausittaisten tapahtumien seuranta (esim. urheilutapahtumien

alku, suosittujen tuotteiden julkistaminen).

• Tuotteiden haltuunotto/takavarikointi: immateriaalioikeuksien

loukkaajien tuotevarastoihin tehtävät ratsiat ja

immateriaalioikeuksia loukkaavien tuotteiden takavarikointi.

• Sellaisten laittomien tuotteiden myyjien havaitseminen, joita

kaupankäyntialustat isännöivät tietämättään.

• ”Ilmoita ja poista” -menettelyn käyttöönotto: ilmoitusten ja

myyntitilien poistaminen.

• Varoitusten seuraaminen: markkinapaikan varoitusindikaattorit,

kuten tarjoukset, jotka ovat ”liian hyviä ollakseen totta” ja/tai jotka

ovat saaneet kohtuuttoman paljon myönteistä palautetta lyhyessä

ajassa.

• Viestinnän seuranta: verkossa sosiaalisen median alustoilla,

vertaisverkkoviestinnässä ja mainossovelluksissa käytävän

viestinnän seuraaminen.

2. Tuotanto

3. Varastointi
ja 

inventaario

4. Myyntiin
tarjoaminen

verkossa

5. 
Markkinointi

1. Raaka-
aineiden 
tarjonta
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• Mainosten poistaminen: mainosten avainsanojen poistaminen,

tulosten poistaminen hakukoneista, tuotteen tai myyntitilin

poistaminen.

• Pankkien tai rahoitusviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö,

jonka avulla havaitaan ja tunnistetaan toimijat rahaliikenteen

taustalla ja suljetaan näiden pankkitilit.

• Maksupalvelun tarjoajien kanssa tehtävä yhteistyö, jonka

avulla estetään maksutapahtumat, jos havaitaan laittomasti

toimivia myyjiä.

• Rahaliikenteen seurantaan keskittyvät tutkinnat:
kokonaiskuvan muodostaminen myyjistä tutkintaan liittyvän

rahaliikenteen analyysin avulla.

• Testiostot: immateriaalioikeuksia loukkaavien tuotteiden

ostaminen tarvittavien todisteiden keräämiseksi, jotta myyjän

voidaan osoittaa toimivan laittomasti.

• Kuriiri-/postipalvelujen kanssa tehtävä yhteistyö, jonka avulla

estetään väärennettyjen tuotteiden jakelu ja/tai tunnistetaan

jakelijoiden osoitteet.

• Tulliviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö, jonka avulla

käynnistetään oikeuksia loukkaavien tuotteiden haltuunotto- ja

takavarikointimenettelyt ja pyydetään tietoja sen jälkeen, kun

tuotteet on hävitetty.

• Tuotteiden takavarikointi tullissa tai postipalveluissa.

• Reittien seuranta, jonka avulla selvitetään tuotteen, jakelijoiden ja

myyjien alkuperä ja tapa, jolla tuotteet siirretään ostajille.

• Sellaisten epäiltyjen seuranta, jotka saavat epätavallisen paljon

yllättäviä tilauksia laillisia reittejä pitkin.

Tehokkaan valvonnan toimenpiteet, käytännöt ja strategiat 

Kolmansien osapuolten kaupankäyntialustoilla tapahtuvia immateriaalioikeuksien loukkauksia 

torjutaan useiden toimenpiteiden, käytäntöjen ja taktiikoiden avulla. Niihin kuuluu osana 

6. Myynti

7. Toimitus
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kaikkien asianosaisten välistä yhteistyötä toteutettavia valvontatoimia ja vapaaehtoisia 

toimenpiteitä. EU:ssa vuonna 2011 allekirjoitettu ja vuonna 2016 tarkistettu 

yhteisymmärryspöytäkirja muodostaa yleisen kehyksen näille vapaaehtoisille 

toimenpiteille (6). Yhteisymmärryspöytäkirjan hyviin käytäntöihin kuuluvat ennakoivat 
toimenpiteet, joilla pyritään estämään oikeuksia loukkaavat toimet ennen niiden 

tapahtumista, ja jälkikäteen suoritettavat toimenpiteet, joilla pyritään hillitsemään tai 

rajoittamaan tällaisten toimien vaikutuksia niiden tapahduttua. 

• Ennakoivat ja ehkäisevät vapaaehtoiset toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden

oikeusperustana ovat sopimusvelvoitteet, jotka perustuvat verkon markkinapaikkojen

käyttöehtojen hyväksymiseen. Näissä käyttöehdoissa kielletään kolmansien osapuolten

oikeuksia rikkovien tuotteiden myynti. Näihin yhteistyössä immateriaalioikeuksien

haltijoiden kanssa kehitettyihin toimenpiteisiin kuuluvat seuraavat asiat.

(i) Toistuvia rikkojia koskevat käytännöt: käyttöehtoja toistuvasti rikkovien

käyttäjien käyttäjätilit voidaan jäädyttää tai sulkea.

(ii) Henkilöllisyyden todentaminen: toistuvien loukkausten torjumista varten

laadittujen käytäntöjen tehokkuuden varmistamiseksi alustat edellyttävät, että

käyttäjien on toimitettava käyttäjätilin avaamista varten hyväksytyt tunnistetiedot,

kuten henkilöllisyystodistus tai osoite. Kaupankäyntialustat voivat myös vaatia

todistuksen yrityksen toimiluvasta ja rajoittaa tiettyjen avainsanojen käyttöä

profiilinimissä.

(iii) Tuotteiden jäljitettävyys: suuret kaupankäyntialustat ovat ottaneet käyttöön

jäljitysjärjestelmiä, joissa jokaiselle tuotteelle annetaan yksilöllinen koodi, jonka

avulla tuotteen aitous varmennetaan ennen kuin se päätyy kuluttajalle.

(iv) Muut tekniset ennaltaehkäisevät toimenpiteet: kaupankäyntialustat ja

sosiaalinen media käyttävät avainsanojen suodatusta, sisällön moderointia ja

kuvantunnistusteknologiaa, joiden avulla ne havaitsevat oikeuksia loukkaavat

ilmoitukset ennen kaupantekoa.

(6) Euroopan komissio (2016) Väärennettyjen tuotteiden verkkomyyntiä koskeva yhteisymmärryspöytäkirja,
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-
counterfeit-goods-internet_en.

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
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• ”Ilmoita ja poista” -menettely: ”Ilmoita ja poista” -menettelyt kuuluvat tärkeisiin

vapaaehtoisiin jälkikäteen suoritettaviin toimenpiteisiin, joilla tehostetaan verkossa

saataville asetetusta oikeuksia loukkaavasta sisällöstä ilmoittamista ja sen poistamista.

Yhteisymmärryspöytäkirjan yhteydessä kehitettyjen hyvien käytäntöjen mukaan

tehokkaisiin ”ilmoita ja poista” -menettelyihin sisältyvät seuraavat asiat:

(i) oikeudenhaltijoille tarkoitettu tietopaketti, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet

tiedoista, jotka on toimitettava ilmoituksen aktivoimiseksi;

(ii) useiden ilmoitusten tai massapyyntöjen hallinnoinnin työkalut, joiden avulla

oikeudenhaltijat voivat sisällyttää useita oikeuksia loukkaavia ilmoituksia yhteen

poistamispyyntöön;

(iii) ”luotettujen ilmoittajien” ohjelmat, joissa on nopeutetut ja etuoikeutetut kanavat

ilmoituksille ja nopeampi poistaminen ”luotetuille” oikeudenhaltijoille, joilla on

erityistä asiantuntemusta ja teknologiaa oikeuksia loukkaavan sisällön

havaitsemista ja tunnistamista varten;

(iv) haku- ja ilmiantotyökalut, jotka helpottavat oikeuksia mahdollisesti rikkovan

sisällön hakemista alustalla kuvantunnistuksen ja muiden teknologioiden avulla;

(v) käyttäjille annettavat tiedot poistamisen syystä ja toistuviin rikkomuksiin

syyllistymisen mahdollisista seurauksista sekä helposti saatavilla olevat tiedot

valitusoikeudesta ja ilmoituksen vastustamista koskevasta menettelystä,

jonka avulla käyttäjät voivat vastustaa immateriaalioikeuksien haltijan antamaa

ilmoitusta.

• Automatisoidut havaitsemistoimenpiteet. Tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvilla

havaitsemisjärjestelmillä on entistä tärkeämpi rooli sekä ennakoivissa että jälkikäteen

toteutettavissa toimenpiteissä.

Oikeudenhaltijat ja lainvalvontaviranomaiset toteuttavat yhteistyössä verkon 

markkinapaikkojen kanssa kehitettyjen vapaaehtoisten toimenpiteiden rinnalla tutkinnallisia ja 

valvontaan liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat laajempia ja kattavat koko toimitusketjun. 
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• Rahaliikenteen seurantaan keskittyvä tutkinta. Rahaliikenteen seurantaan

keskittyvässä lähestymistavassa seurataan laittomaan toimintaan liittyvää

rahaliikennettä ja hankitaan tietoja sen avulla, minkä tarkoituksena on kerätä todisteita

tällaisesta toiminnasta ja/tai häiritä sitä. Lähestymistapa edellyttää yhteistyötä

asianosaisten sidosryhmien ja erityisesti maksupalvelujen kanssa. Se on otettu käyttöön

menettelyissä immateriaalioikeuksien loukkaajia vastaan.

• Tulli- ja rajatarkastukset. EU:n tulliviranomaiset ottavat käyttöön tehokkaita

menettelyjä ja lyhennettyjä aikarajoja, jotka koskevat immateriaalioikeuksia loukkaaviksi

epäiltyjen pieniin paketteihin pakattujen tuotteiden hävittämistä, ja toimittavat pyynnöstä

tietoja oikeudenhaltijoille.

• Pimeän verkon valvonta. Verkon palveluntarjoajien ja niiden mahdollisten

kumppaneiden nimettömyyden vuoksi pimeän verkon markkinapaikkojen valvontaan

liittyy erityisiä haasteita. Lainvalvontaviranomaisten välinen maailmanlaajuinen

yhteistyö on johtanut pimeän verkon markkinapaikkojen sulkemiseen.

Myyjien syytteeseenpano 

Myyjiä vastaan voidaan ryhtyä oikeustoimiin immateriaalioikeuksia loukkaavien tuotteiden 

maahantuonnin, myyntiin asettamisen ja jakelun seurauksena. Oikeustoimia voivat käynnistää 

immateriaalioikeuksien haltijat tai verkon markkinapaikkojen operaattorit tai molemmat 

yhdessä. Vaikka immateriaalioikeuksien loukkauksia koskeva siviilioikeudellinen vastuu on 

pitkälti yhdenmukaistettu EU:n tasolla, rikosoikeudellinen vastuu kuuluu ainakin suorien 

loukkausten osalta kansallisten lainsäätäjien toimivaltaan. Suurimmassa osassa EU:n 

jäsenvaltioita tavaramerkkien tai tekijänoikeuksien ja niihin liittyvien oikeuksien 

loukkaamisesta määrätään rikosoikeudellisia seuraamuksia, jos loukkauksiin syyllistynyt taho 

on toiminut rikollisin mielin tai tahallisesti ja kaupallisessa laajuudessa. Näitä kriteerejä ei 

kuitenkaan tulkita yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. 

Oikeudenkäynneistä yksittäisiä myyjiä vastaan on vain vähän näyttöä 27 jäsenvaltion EU:ssa. 

Vallitseva oikeuskäytäntö viittaa siihen, että tahallisuus voidaan todeta objektiivisten 

tekijöiden perusteella, joita ovat tavaramerkin haltijan antaman nimenomaisen valtuutuksen 

puuttuminen tai oletettu tietoisuus siitä, että tuotteet ovat väärennöksiä. ”Kaupallista 
laajuutta” koskeva kriteeri on epäselvempi ja riippuu pitkälti maksutapahtumien määrästä. 

Näyttö toiminnasta, kuten tilausten ja toimitusten vastaanottamisesta, on ratkaisevan tärkeää, 
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jotta kansallisilla lainkäyttöalueilla edellytettävä maksutapahtumien määrä voidaan todeta 

rikosoikeudellisten seuraamusten käynnistämistä varten. 

Tuomioistuinten määräykset välittäjiä vastaan 

Yhdessä myyjiä vastaan nostettujen oikeustoimien kanssa immateriaalioikeuksien haltijat 

voivat hakea tilanteeseen korjausta verkon markkinapaikkojen operaattoreilta ja muilta 

toimitusketjun välittäjiltä. Niitä ovat erityisesti varastot, mainosalustat, maksupalvelut ja 

toimituspalvelut. Käytettävissä olevat oikeussuojakeinot koostuvat kieltomääräyksistä, joita 

oikeusviranomainen voi antaa, vaikka välittäjä ei olisi vastuussa loukkauksesta tai olisi 

vapautettu vastuusta. 

Välittäjiä vastaan annetuilla määräyksillä voidaan pyrkiä paitsi lopettamaan olemassa olevat 

rikkomukset myös estämään uusia rikkomuksia tapahtumasta. Tämä edellyttää joidenkin 

ennakoivien seurantavelvollisuuksien täytäntöönpanoa. Tällaisten EU:n lainsäädännön 

mukaisten seurantavelvollisuuksien laajuus on rajattu sähköistä kaupankäyntiä koskevan 

direktiivin (7) säännöksillä, ja se voidaan johtaa kaksinkertaista samuutta koskevasta 
lähestymistavasta, johon julkisasiamies Jääskinen on viitannut asiassa L’Oréal v. eBay: 

”tavaramerkkiä loukanneen kolmannen osapuolen pitäisi olla sama ja loukatun tavaramerkin 

pitäisi olla sama kyseessä olevissa tapauksissa” (8). 

Lainkäyttöalueen valinta 

Koska kolmansien osapuolten markkinapaikoilla olevien myyntitilien välityksellä tehdyt 

immateriaalioikeuksien loukkaukset ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, lainkäyttöalueen valinta 

on ratkaisevan tärkeä asia tehokkaan lainvalvonnan kannalta. Kantajien on pääsääntöisesti 

nostettava kanne siellä, missä vastaajan kotipaikka sijaitsee, mutta kanne voidaan nostaa 

myös paikassa, jossa vahinko on tapahtunut tai jossa vahingon aiheuttanut tapahtuma on 

tapahtunut tai jossa loukkaus on tehty. 

Keskeinen harkittava tekijä lainkäyttöalueen määrittämiseen siviilioikeudellisissa 

menettelyissä on se, onko oikeudenloukkaajien kohteena EU (jos kyseessä ovat EU:n 

(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan
palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista
(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä), 15 artiklan 1 kohta.
(8) Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus (12.7.2011, C-324/09, L’Oréal SA v. eBay, EU:C:2010:757, § 182).
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laajuiset immateriaalioikeudet) vai jokin tietty jäsenvaltio. Jos kohde on vahvistettu, 

immateriaalioikeuksien haltijat voivat nostaa kanteen sillä lainkäyttöalueella, jolla kohde 

sijaitsee. 

TEOLLIS- JA 
TEKIJÄNOIKEUDET 

OIKEUSPERUSTA LAINKÄYTTÖALUEEN 
MÄÄRITTÄMISEKSI KANSAINVÄLISISSÄ (EU:N 
LAAJUISISSA) IMMATERIAALIOIKEUKSIA KOSKEVISSA 
RIITA-ASIOISSA 

EU-tavaramerkit 
EU-tavaramerkkejä koskeva asetus N:o 2017/1001 (9), 125 

artikla 

Yhteisömallit Yhteisömallista annettu asetus N:o 6/2002 (10), 82 artikla 

Kansalliset 

immateriaalioikeudet 

(kansalliset tavaramerkit, 

tekijänoikeudet ja niihin 

liittyvät oikeudet, patentit 

jne.) 

Bryssel I -asetus (uudelleenlaadittu) (11) 

Ulkomaiset tuomiot tunnustetaan ja pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti EU:n 

jäsenvaltioiden välillä Bryssel I -asetuksen (uudelleenlaadittu) nojalla, kun taas muilla kuin 

EU:n jäsenvaltioiden lainkäyttöalueilla annettujen tuomioiden täytäntöönpano voi olla 

äärimmäisen haastavaa kansallisen lainsäädännön erojen vuoksi. 

Lainkäyttöalue rikosoikeudellisissa asioissa määritetään pääsääntöisesti alueellisuuden 
periaatteen perusteella. EU:n lainsäädännössä ei ole tällä hetkellä sitovia välineitä, joiden 

avulla olisi mahdollista ratkaista rikosoikeudellisten asioiden lainkäyttöalueeseen liittyviä 

ristiriitoja. Vuonna 2001 tehty Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva 

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan
unionin tavaramerkistä, EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1.
(10) Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista, sellaisena kuin se on
muutettuna, EUVL L 386, 29.12.2006, s. 14.
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (uudelleenlaadittu), EUVL L 351,
20.12.2012, s. 1.
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yleissopimus (12) on kuitenkin tärkeä kansainvälisen oikeuden väline, joka auttaa 

rikosoikeudellisten menettelyjen suorittamisessa verkossa tekijänoikeuksia rikkoneita tahoja 

vastaan (13). 

(12) Tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus, eurooppalaisten yleissopimusten sarja, nro 185.
(13) EUIPO (2021) International judicial cooperation in intellectual property cases, maaliskuu 2021, s. 33.
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