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Tiivistelmä 

1. Tuoteväärennöksiin liittyvä kauppa on pitkäaikainen ja kasvava 

maailmanlaajuinen sosioekonominen riski, joka uhkaa tehokasta hallintoa, toimivaa 

liiketoimintaa ja kuluttajien hyvinvointia. Samanaikaisesti siitä on tulossa merkittävä 

järjestäytyneiden rikollisryhmien tulonlähde. Se vahingoittaa talouskasvua myös 

vaikuttamalla huomattavasti liiketoiminnasta saataviin tuloihin ja heikentämällä 

yritysten innovointihalukkuutta. 

2. Tuoteväärennöksiä ja laittomasti valmistettuja tavaroita toimitetaan 

käytännössä kaikilla kuljetusvälineillä. Arvossa mitattuna konttilaivoilla kuljetetut 

tuoteväärennykset olivat selvästi vallitsevia tarkastellulla ajanjaksolla. Takavarikkojen 

määrän näkökulmasta väärennettyjen tuotteiden laiton kauppa pikkupakettien 

muodossa on kasvussa, ja tästä on muodostumassa merkittävä lainvalvonnan ongelma. 

Väärentäjiltä lähtevät pienet paketit toimitetaan laittomassa kaupassa joko postin tai 

pikajakelupalveluiden välityksellä. 

3. Tämä tuo merkittäviä haasteita tulliviranomaisille ja on johtanut vaatimuksiin 

kiinnittää asiaan enemmän huomiota kansainvälisellä tasolla, myös Maailman 

tullijärjestössä (WCO). Tavanomaisesti saatavilla olevat tiedot, kuten lastiluettelot, 

sekä tulliasioitsijoiden tuki puuttuvat usein pieniä määriä koskevassa 

kaupankäynnissä. 

4. Tällä hetkellä edellytetään vain yksinkertaistettua dokumentointia vähäisten 

kappalemäärien lähettämiseksi postin välityksellä. Asiakirjojen sisältämät tiedot ovat 

lähettäjän ilmoittamat eikä niitä usein varmenneta, mikä tarjoaa mahdollisuuden 

virheisiin ja petokseen. Yleensä tiedot toimitetaan kirjallisesti, eikä niitä ole saatavissa 

sähköisesti. Usein tiedot ovat vain kohdemaiden tulliviranomaisten saatavissa tavaran 

saavuttua. Vaikka sähköisen tietojenvaihdon käyttöönotto on edennyt, tehtävää on 

vielä paljon. Tämä aiheuttaa ongelmia tullille, jonka on käsiteltävä tuontitavarat 

nopeasti ja samalla arvioitava asianmukaisesti tullimaksuja ja seurattava tuontia 

laittoman kaupan torjumiseksi. 

5. Suuremmat kuriiripalveluyritykset tarjoavat yleensä ovelta ovelle -palveluja, 

joita voidaan seurata ja jäljittää sähköisesti. Lisätiedot rahtaajasta, tuotteesta ja 

vastaanottajasta kerätään myös sähköisesti. Tämä tarjoaa potentiaalisesti arvokkaan 

tietolähteen, josta (jos se annetaan tulliviranomaisten saataville) voi olla paljon apua 

riskinarvioinnissa. Pikakuljetuspalvelujen tarjoajat ja tulli tekevät entistä enemmän 

yhteistyötä tietojen ja tiedonvaihdon parantamiseksi. Parannettavaa on jatkossakin, 

koska yksityisyyden kysymykset ja luottamuksellisuuteen liittyvät huolenaiheet 

vaativat käsittelyä. Postitse tapahtuvassa kaupassa lähettäjän toimittamiin tietoihin voi 

sisältyä virheitä, tarkoituksellisia virhetulkintoja tai petos. 

6. Tähän raporttiin sisältyvässä analyysissa käytetään kahdenlaisia tietoja: tietoja 

väärennettyjen tuotteiden kaupasta, jotka perustuvat tullin/tulliviranomaisten tietoihin 

väärennettyjen tuotteiden takavarikoista ja jotka on saatu Maailman tullijärjestöltä ja 

Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosastolta, sekä tietoja Yhdysvaltain 

tulli- ja rajavartiolaitokselta. Näitä tietoja täydentävät kansainvälistä pikkupakettien 

kauppaa kuvaavat saatavilla olevat Maailman postiliiton ja Eurostatin Comext-

tietokannan tilastotiedot. 



 

 

7. Vuosia 2011–2013 koskevasta yksityiskohtaisesta analyysista ilmenee, että 

vaikka konteissa toimitetut väärennetyt tuotteet hallitsevat selvästi takavarikoituja 

tuotteita arvon ja kappalemäärän osalta, pikkupaketit ovat tärkeitä takavarikkojen 

määrän näkökulmasta: lähes 63 prosenttia tullien tekemistä tuoteväärennösten ja 

laittomasti valmistettujen tavaroiden takavarikoista liittyy juuri pieniin paketteihin. 

Näiden posti- tai kuriirilähetysten koko on yleensä hyvin pieni. Paketit, joissa on 

enintään 10 esinettä, ovat enemmistönä kaikissa takavarikoissa. 

8. Mitä tulee eri toimialoihin, asia koskee käytännössä kaikkia 

tuoteväärennöksille alttiita teollisuudenaloja, vaikkakin eriasteisesti. Esimerkiksi 84 

prosenttia väärennettyjen jalkineiden, 77 prosenttia väärennettyjen optisten, 

valokuvauksessa käytettävien ja lääkinnällisten tarvikkeiden (enimmäkseen 

aurinkolaseja) takavarikoiduista lähetyksistä ja 66 prosenttia tullin takavarikoimista 

tieto- ja viestintäteknisten laitteiden toimituksista oli postipaketteja tai pikalähetyksiä. 

Tämä koskee myös yli 63:a prosenttia väärennettyjä kelloja, nahkatavaroita ja 

käsilaukkuja sekä koruja koskevia tullin tekemiä takavarikkoja. 

9. Ekonomisten mallien osalta analyysi osoittaa, että muutama alkuperämaa 

hallitsee pienten pakettien kauppaa. Näitä maita ovat Kiina, Hong Kong (Kiina), Intia, 

Singapore, Thaimaa ja Turkki. Osa näistä keskeisistä alkuperämaista (kuten Kiina, 

Intia ja Thaimaa) on tunnistettu väärennösten ja laittomasti valmistettujen tuotteiden 

mahdollisiksi tuottajiksi, osa puolestaan tärkeiksi kauttakulkupaikoiksi (esimerkiksi 

Hong Kong (Kiina) ja Singapore). 
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisuutta hyödyntää pikkupaketteja tuoteväärennösten ja laittomasti 

valmistettujen tuotteiden kaupassa. Tutkimuksessa esitellään pikalähetys- ja postipalveluiden toiminnan 

oikeudellisia ja taloudellisia asiayhteyksiä. Siinä tarkastellaan myös pienten lähetysten (postin ja kuriirin 

välityksellä) määristä saatavilla olevia tietoja tuoteväärennösten ja laittomasti valmistettujen tuotteiden 

takavarikkojen asiayhteydessä. Lisäksi siinä analysoidaan yhteyksiä pikkupakettien kaupassa havaitun 

dynamiikan ja sellaisten saatavilla olevien tietojen välillä, jotka koskevat tämän palvelun väärinkäyttöä 

tuoteväärennöksien ja laittomasti valmistettujen tuotteiden yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisu on verkossahttps://doi.org/10.1787/9789264307858-en. 

Tämä tutkimus julkaistaan OECD iLibrary -kirjastossa, jonne kootaan kaikki OECD:n kirjat, kausijulkaisut ja tilastolliset 

tietokannat. 
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