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Tässä tutkimuksessa esitetään määrällinen katsaus sähköisen kaupankäynnin väärinkäyttöön 

väärennösten kaupassa. Sähköinen kaupankäynti on viime vuosina lisääntynyt nopeasti, kun 

kuluttajat ovat alkaneet tottua tavaroiden ja palvelujen tilaamiseen verkosta.  

Kuluttajien kanssa verkkokauppaa harjoittavien yritysten (B2C) määrä kasvaa jatkuvasti.  Vuosien 

2018 ja 2020 välillä verkkokauppa, joka on osa B2C-yritysten kokonaismyynnistä, kasvoi suurilla 

talousalueilla 41 prosenttia, kun taas kokonaisvähittäismyynti kasvoi alle prosentin. Kasvua siivitti 

covid-19-pandemia, koska kuluttajat tilasivat tuotteita verkkokaupoista ja välttelivät myymälöiden 

ruuhkia. Pandemian aikana verkkoympäristöstä tuli myös suositumpi kohde laittomalle kaupalle.  

Kyberympäristöä valvovat lainvalvontaviranomaiset raportoivat kyberrikollisuuden määrän kasvusta. 

Tarjolla on ollut laittomia tuotteita, muun muassa väärennettyjä ja huonolaatuisia lääkkeitä, 

testipaikkauksia ja muita covid-19-tautiin liittyviä tavaroita. 

Sähköisen kaupankäynnin kasvava suosio ei ole jäänyt huomaamatta väärennösten tekijöiltä, jotka 

käyttävät yhä useammin sähköistä kaupankäyntiä myydäkseen väärennettyjä tuotteita kuluttajille. 

Osa kuluttajista luulee tuotteita aidoiksi, kun taas toiset aktiivisesti etsivät halpoja väärennöksiä.  

Sähköisen kaupankäynnin ja väärennösten laittoman kaupan väliset yhteydet ovat näkyvissä 

määrällisessä analyysissa, jossa tarkastellaan sähköisen kaupankäynnin ja väärennettyjen 

tavaroiden takavarikointien määrän ja arvon suhdetta vuosina 2017–19. Analyysissa todetaan, että 

suhde vahvistuu, kun siihen sisällytetään pienissä paketeissa lähetettyjen väärennösten 

indikaattorit. Tämä viittaa siihen, että sähköisen kaupankäynnin kautta hankittuja laittomia tavaroita 

lähetetään usein pienissä paketeissa erityisesti postipalveluja käyttäen. 

Euroopan unionia koskeva tapaustutkimus, jossa kerätään tietoja sähköiseen kaupankäyntiin 

liittyvistä väärennösten takavarikoinneista, tarjoaa lisätietoja tilanteesta. Tiedot osoittavat, että 

91 prosenttia sähköiseen kaupankäyntiin liittyvistä väärennösten takavarikoinneista tehtiin 

postipalveluiden puitteissa. Sen sijaan postipalvelut olivat osallisina vain 45 prosentissa sellaisten 

väärennösten takavarikoinneista, jotka eivät liittyneet sähköiseen kaupankäyntiin. Tiedoista käy ilmi, 

että 81,8 prosenttia sähköiseen kaupankäyntiin liittyvistä takavarikoinneista koski postipalveluja, kun 

muiden postipalveluissa takavarikoitujen väärennösten osuus oli vain 8,9 prosenttia. Alkuperän 

osalta väärennösten lähteet olivat samanlaisia sekä sähköiseen kaupankäyntiin liittyvien 

väärennösten että muunlaisten väärennösten osalta. Kiinan osuus kokonaismäärästä oli kuitenkin 

suurempi, kun kyseessä olivat sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät väärennökset (75,9 % kaikista 

takavarikoinneista liittyi verkkokauppaan, 45,9 % muihin väärennöksiin).  

Sähköiseen kaupankäyntiin liittyvien väärennösten takavarikointi EU:ssa sisälsi laajan valikoiman 

tuotteita. Suurin tavararyhmä olivat jalkineet (33,7 % kaikista takavarikoista), vaatteet (17,3 %), 
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hajuvedet ja kosmetiikka (9,6 %), nahkatuotteet (8,7 %), sähkökoneet ja -laitteet (6,5 %), lelut 

(5,5 %) ja rannekellot (5,2 %).   

Laittomat toimijat ovat menestyneet verkkokauppamarkkinoilla, sillä väärennettyjä tuotteita myyvien 

sivustojen perustaminen on suhteellisen helppoa. Lisäksi he keksivät aina uusia tapoja soluttaa 

väärennettyjä tuotteitaan luotettaville alustoille. Lainvalvontaviranomaiset osallistuvat aktiivisesti 

petollisten sivustojen tunnistamiseen ja sulkemiseen sekä tekevät yhteistyötä suurten alustojen 

ylläpitäjien ja tuotemerkkien omistajien kanssa väärennösten myynnin kitkemiseksi, mutta ongelma 

on edelleen merkittävä ja kasvava.   

Väärennösten kiinni saaminen on vaikeutunut verkkokaupan kautta tilattujen tuotteiden 

lähetysmenetelmien vuoksi. Väärennösten tekijät ovat hyödyntäneet tehokkaasti jakelukanavien 

heikkouksia laittomissa toimissaan. Sähköisen kaupankäynnin kohdalla tämä tapahtuu suurelta osin 

postipalveluiden kautta. Huolenaiheena on se, että posti- ja tulliviranomaisilla ei ole tarpeeksi keinoja 

väärennöksiä sisältävien pienten pakettien ja kirjekuorilähetysten seulontaan. Niillä on rajalliset 

valmiudet havaita kansainvälisillä markkinoilla myytäviä väärennöksiä, sillä postissa lähetettävät 

väärennökset kuljetetaan miljardien laillisesti myytyjen tuotteiden seassa.  

Valtiot ovat toteuttaneet monenlaisia toimia väärennettyjen tuotteiden verkkokaupan torjumiseksi, 

muun muassa solmineet sidosryhmien kanssa sopimuksia yhteistyön tehostamiseksi ja tehostaneet 

toimia väärennettyjä tuotteita myyvien verkkosivustojen havaitsemiseksi ja torjumiseksi.  

Esimerkiksi Euroopan unionissa Euroopan komissio laati ja pani täytäntöön alustojen, tuotemerkkien 

haltijoiden ja muiden sidosryhmien välisen yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla edistetään 

väärennettyjen tavaroiden internetmyynnin torjuntaa koskevia hyviä käytäntöjä. Yhdysvalloissa 

valtio perusti sähköistä kaupankäyntiä käsittelevän työryhmän, joka tuo yhteen merkittäviä 

verkkoalustoja tekemään yhteistyötä alustoilla myyvien väärennösten torjumiseksi. Australiassa 

valtio on kehittämässä mekanismia, jonka avulla kuluttajat voivat tunnistaa laillisten tuotteiden 

myyjät, kokoamalla tiettyjen merkkien hyväksytyt myyjät valtion tavaramerkkirekisteriin.  Lisäksi 

Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa on harkinnassa lainsäädäntöä ja direktiivejä, jotka 

hyväksynnän saatuaan loisivat uusia puitteita verkkokaupparikollisuuden, myös laittomien 

tavaroiden kaupan, torjumiseen.      

Suuret alustatoimijat ovat kehittäneet monia erilaisia lähestymistapoja tuoteväärennösten myynnin 

torjumiseksi alustoillaan. Niiden toimiin kuuluvat toimenpiteet ja mekanismit, joihin osallistuu 

kolmansien osapuolten myyjiä, kuluttajia, tuotemerkkien omistajia ja lainvalvontaviranomaisia, sekä 

sellaisten strategioiden kehittäminen ja käyttöönotto, joiden avulla väärennöksiä voidaan havaita ja 

torjua ennakoivasti. Verkkoalustojen kyky tarkastaa kolmansien osapuolten myyjiä on kuitenkin 
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osoittautunut ongelmalliseksi, ja mekanismeja pyritään jatkuvasti parantamaan väärennettyjä 

tuotteita myyvien osapuolten tunnistamiseksi ja vastuuseen saattamiseksi. 

Tässä raportissa esitetty analyysi osoittaa, että väärentäjät käyttävät verkkomarkkinoita hyväkseen 

erittäin dynaamisesti. Tämän dynamiikan kehitystä on tutkittava tarkemmin sekä alan toimijoiden 

kesken että tapaustutkimusten avulla. Jatkossa olisi otettava huomioon dynamiikan 

hienovaraisemmat muutokset ja keskityttävä parantamaan uusiin haasteisiin vastaamista 

määrittämällä ja edistämällä tehokkaita toimintatapoja ja käytäntöjä.  

 

 


