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Tässä raportissa analysoidaan väärennettyjen tavaroiden laittoman kaupan ja muuntyyppisten teollis- ja 
tekijänoikeusloukkausten taloudellisia vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin). Siinä 
analysoidaan kyseistä uhkaa tarkemmin myös EU:n tasolla. 

Tuoteväärennöksillä käytävä kauppa on pitkään jatkunut ongelma ja maailmanlaajuinen sosioekonominen riski, 
joka uhkaa hallinnon tehokkuutta, liiketoiminnan sujuvuutta ja kuluttajien hyvinvointia. Samanaikaisesti siitä on 
tulossa merkittävä järjestäytyneiden rikollisryhmien tulonlähde. Se vahingoittaa talouskasvua myös 
vähentämällä liiketoiminnasta saatavia tuloja ja heikentämällä yritysten innovointihalukkuutta. 

Väärennettyjä ja laittomasti valmistettuja tavaroita tavataan kaikilla toimialoilla ja kaikissa tuoteluokissa. Näin 
ollen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen riskille altistuvat kaikki yritykset, jotka hyödyntävät teollis- ja 
tekijänoikeuksia muun muassa liiketoimintamalleihin sisältyvien tavaramerkkien, patenttien tai mallien 
muodossa. Tämä koskee myös pk-yrityksiä. 

Pk-yrityksillä on tärkeä rooli useimmissa talouksissa. OECD-maissa pk-yritykset muodostavat enemmistön 
yrityksistä, ja niiden osuus kokonaistyöllisyydestä on noin kaksi kolmasosaa. Vaikka teollis- ja tekijänoikeuksien 
käyttö pk-yrityksissä on suhteellisen vähäistä, innovatiiviset pk-yritykset omistavat enemmän teollis- ja 
tekijänoikeuksia, koska ne etsivät aktiivisesti keinoja tuotteidensa, palvelujensa ja liiketoimintaprosessiensa 
parantamiseksi. 

Pk-yritykset kertovat yhdeksi tärkeimmistä syistä teollis- ja tekijänoikeuksien rekisteröinnille halun ehkäistä 
väärentämistä sekä estää muita yrityksiä kopioimasta niiden tuotteita tai palveluja. Samaan aikaan jopa 
40 prosenttia EU:n pk-yrityksistä ei valvo markkinoita niitä koskevien väärennösten ja mahdollisten teollis- ja 
tekijänoikeusrikkomusten varalta. 

Lainvalvontatiedoissa kuitenkin korostetaan, että väärentämisen uhka ulottuu myös pk-yrityksiin. Väärentäjät 
ovat kiinnostuneita kaikentyyppisistä pk-yritysten tuottamista innovatiivisista tuotteista. Useimmiten kohteina 
ovat sähkökäyttöiset koneet ja elektroniikka, vaatteet ja muotitavarat, hajuvedet ja kosmetiikka sekä lelut ja 
pelit. Lisäksi monet väärennetyistä tuotteista ovat huonolaatuisia, mikä aiheuttaa terveys- ja turvallisuusuhkia 
kuluttajille. 

Pk-yritysten teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tuoteväärennökset toimitetaan pääasiassa postitse Kiinasta 
ja Hongkongista (Kiina). Rikolliset käyttävät kauttakulkukeskuksia useammin suurten yritysten teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden salakuljetukseen kuin pk-yritysten teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavien väärennösten kuljettamiseen. 

Lisäksi noin puolet EU:hun tarkoitetuista takavarikoiduista väärennöksistä, jotka loukkasivat pk-yritysten teollis- 
ja tekijänoikeuksia, ostettiin verkossa. 

Tullin takavarikkotiedoista saatua kuvaa täydentävät tiedot EUIPOn pk-yritysten tulostaulututkimuksesta, joka 
toteutetaan vuosittain pk-yrityksistä eri puolilla EU:ta. Tiedot osoittavat, että kun 15 prosenttia teollis- ja 
tekijänoikeuksia omistavista pk-yrityksistä on joutunut rikkomuksen kohteeksi, innovatiivisista yrityksistä tämä 
koskee lähes 20:tä prosenttia. Osuus saattaa edelleen olla aliarvioitu, sillä 40 prosenttia pk-yrityksistä ei valvo 
tuotteidensa väärennösmarkkinoita. Tärkein teollis- ja tekijänoikeusrikkomuksista seurannut vaikutus pk-
yrityksiin oli tietämyksen lisääntyminen siitä, että teollis- ja tekijänoikeuksia on tarpeellista suojata. Muihin 
merkittäviin vaikutuksiin, joita tuoteväärennökset aiheuttivat pk-yrityksille, lukeutuivat liikevaihdon menetys, 
mainevahinko ja kilpailuaseman menettäminen. 

Oikeuksien noudattamisen osalta Internet-sivustoille lähetettävät myynnistä poistamista koskevat ilmoitukset 
ovat pk-yritysten yleisin tapa estää väärennöksiä. Samalla 11 prosenttia pienyrityksistä, joiden teollis- ja 
tekijänoikeuksia on loukattu, ei kuitenkaan käytä oikeuksiaan. Ne katsovat, että oikeuksien 
puolustamismenettelyt ovat liian monimutkaisia, pitkiä ja kalliita. 

Teollis- ja tekijänoikeusloukkausten haitalliset vaikutukset yritysten menestykselle ovat yleensä vaarallisempia 
pk-yrityksille kuin suurille yrityksille, joilla on kokemusta ja valmiuksia käsitellä näitä riskejä. Suuret yritykset 
saattavat pystyä ratkaisemaan teollis- ja tekijänoikeuksien väärinkäytön vaikutukset, mutta pk-yrityksillä ei 
välttämättä ole riittäviä resursseja rikkomusten aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korvaamiseksi. Lisäksi 
pk-yritykset eivät usein pysty varmistamaan teollis- ja tekijänoikeuksiensa tehokasta suojaa ja täytäntöönpanoa, 
koska tavaramerkkien maantieteellinen soveltamisala on rajallinen ja suoja ei usein ole voimassa muilla 



markkinoilla (kuten Kiinassa), joilla rikkomukset saattavat tapahtua. Pk-yrityksillä ei useinkaan ole riittäviä 
resursseja ja valmiuksia valvoa tätä uhkaa tai kehittää tehokkaita vastatoimia. 

Tutkimuksen ekonometrisen analyysin mukaan pk-yrityksen, jonka teollis- ja tekijänoikeuksia on loukattu, 
selviytymismahdollisuudet ovat 34 prosenttia vähäisemmät kuin pk-yritysten, joihin ei ole kohdistunut 
rikkomuksia. Toisin sanoen teollis- ja tekijänoikeuksien rikkominen lisää merkittävästi riskiä siitä, että pk-yritys 
poistuu markkinoilta, koska sen toiminta ei enää ole kannattavaa. 


