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Väärennetyt lääkkeet 
 

 

Suomen tulli on kirjannut terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisten tavaroiden valvonnan erääksi 

prioriteetikseen. Lääkkeet ja erityisesti väärennetyt lääkkeet ovat merkityksellisiä valvonnan kohteita. 

Niin EU:ssa kuin WCO:ssa väärennetyt lääkkeet ovat tullivalvonnan priorisoituja kohteita.  

 

Tullilaboratorion julkaisemien tilastojen mukaan vuonna 2007 lääkkeisiin liittyvät analyysit ylittivät 

ensimmäistä kertaa huumausaineiden analysoinnin määrän. 

 

Tavoitteena on kartoittaa mahdollisia kehittämishankkeita ja tuoda esiin parannusehdotuksia 

yhteistoimintaan niin viranomaisten kesken kuin viranomaisten ja yksityisen sektorin kesken. Oman 

uuden ongelman tuottaa internet-kaupankäynti lääkkeiden ja valitettavasti lähes aina, väärennettyjen 

lääkkeiden, osalta. Internetissä tapahtuvaan laittoman kaupan käynnin torjumiseen ei ole strategioita, 

keinoja eikä yhteistyötä tällä hetkellä. Netistä tilattavat laittomat lääkkeet aiheuttavat tullille kasvavan 

työpaineen takavarikoitavien lääke-erien ja näihin tapauksiin liittyvän selvittelyn ja esitutkinnan 

muodossa. Tässä muistiossa jätetään tarkastelun ulkopuolelle huumausaineiksi luokiteltavat ja doping-

lääkkeet. 

 

 

 

Katsausta vallitsevaan tilanteeseen ja taustatietoja 

 

Teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tullivalvonta ja immateriaalirikokset tullissa 

2007 

 

Suomen tulli esti vuonna 2007 kaikkiaan 1.907.148 väärennetyn ja laittomasti valmistetun tuotteen 

pääsyn markkinoille, joiden arvo oli 25,9 miljoonaa euroa.  10 kuukautta vuonna 2008 osoittaa  1.200.000 

väärennettyä tuotetta arvoltaan 13 miljoonaa euroa 

 

Lääkeväärennökset 
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Lääkeväärennökset ovat olleet viime vuosina kasvussa ja tulli on ottanut haltuunsa viimeisen kahden 

vuoden aikana yhteensä 300.000 väärennettyä lääkevalmistetta. Kiinni jääneiden lääkeväärennösten 

määrä on todellisuudessa tätä huomattavasti suurempi, sillä useimmiten tapaukset tutkitaan ja tilastoidaan 

lääkerikoksina, eikä teollisoikeusrikoksina. Internetin kautta tehtävät tilaukset muodostavat tällä hetkellä 

suuren ongelman. Internetin kautta saapuneiden lääkkeiden alkuperä oli pääsääntöisesti Intia, mutta 

lentorahdista löytyneet kaupalliset isot erät, joita tutkittiin myös teollisoikeusrikoksina, tulivat Kiinasta.  

Lisäksi huumerikosten tutkinnassa ja erityisesti kotietsinnöissä on löytynyt väärennettyjä lääkkeitä, 

erityisesti potenssilääkkeitä, joka osoittaa lääkeväärennösten löytäneen lisää jakelukanavia. 

Lääkeväärennökset ovat pääsääntöisesti elämäntapalääkkeiksi nimettyjä potenssi- ja laihdutuslääkkeitä. 

 

Lääkerikokset Suomen tullin tilastoissa 2007 ja 2008 

2007 

Lääkerikosten ja rikkomusten määrä oli viime vuonna 613, kun vastaava luku vuonna 2003 oli 89. 

Tullin rikosilmoitusjärjestelmään kirjaamien lääkerikosten ja –rikkomusten määrä on reilussa 5 vuodessa 

10-kertaistuneet. Lisäksi pienten tablettierien osalta on syyttäjien kanssa sovittu resurssien niukkuuden 

vuoksi mahdollisuudesta luovuttaa tabletit valtiolle hävitettäviksi ilman seurausta. Näitä tapauksia on 

satoja lentokentän postitullissa vuosittain. Kokonaisuutena lääkkeisiin liittyvät jutut ovat kasvaneet 

tullivalvonnan kannalta räjähdysmäisesti. 

 

2008 

Vuoden 2008 kolmen vuosineljänneksen lääkerikosjuttujen määrä oli 719 kappaletta, joka osoittaa 

voimakasta kasvua. 

Tullivalvonnan paljastamien lääkerikosten määrän arvioidaan nousevan yli 800 juttuun ja hallinnollisten 

haltuunottojen lukumäärän pienemmissä alle 30 tablettia sisältävissä erissä yli 1000 tapaukseen. 

Vuonna 2008 internetistä tilattujen ja Suomeen saapuvien väärennettyjen lääkkeiden tuloreitti on 

muuttunut jo pariin otteeseen. Aikaisemmin tulomaa postilähetyksille oli laajasti Intia ja kesällä 2008 

mukaan tulivat laajemmin UK, Alankomaat ja Hollanti. Viime aikoina postilähetyksiä on saapunut 

Ruotsista. Tämä kaikki osoittaa jakeluorganisaation levittäytymisestä EU:n alueelle. 

 

 

Rikoslaki 4 luku, Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista 

 

5§ Lääkerikos. Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lääkelain tai lääkkeidenvalvontaa 

koskevan, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 100a tai 235 artiklan nojalla annetun asetuksen 

taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti 

1) valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää myynnissä tai luovuttaa lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä, 

2) laiminlyö lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan ilmoituksen tekemisen, 

tietojenantovelvollisuuden tai luettelon pitämisen tai 

3) rikkoo Suomen valvontaviranomaisen taikka Euroopan yhteisöjen komission tai Euroopan unionin 

neuvoston antaman lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä koskevan kiellon, 

on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääkerikoksesta 

sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

 

Lisäksi lääkelain 98 § sääntelee vähäisempiin tapauksiin (valmistaa, tuo maahan, varastoi, pitää 

myynnissä tai luovuttaa lääkelaissa tarkoitettuja lääkkeitä) lääkerikkomuksen, josta rangaistuksena on 

säädetty sakkorangaistus. 
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Suurempiin laittomuuksiin voidaan soveltaa salakuljetusta koskevaa pykälää, jonka 

maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. 

 

Ongelmakohtia 

 

Lääkelain/rikoslain säännökset eivät mahdollista puuttumista kauttakuljetuksessa oleviin lääkkeisiin. 

Ei edes tilanteissa, joissa lääkkeet on jätetty ilmoittamatta, ne on kätketty esim. elektroniikan, 

pölynimureiden tai muiden tavaroiden sekaan. Käytännössä nämä ”salakuljetetut lääkkeet” 

vapautetaan jatkamaan matkaansa, eikä mitään sanktioita kohdisteta osallisiin. 

 

Kauttakuljetuksessa olevat lääkkeet ovat käytännössä pitkiäkin aikoja varastoituna logistiikkaketjun 

varastoissa, eikä niiden myöhemmistä vaiheista saada välttämättä paikkaansa pitävää tietoa. Tavarat 

voivat muuttaa kulkunsa suuntaa ja päätyä jopa kotimaan tai EU:n jäsenvaltioiden markkinoille. 

Tällaisesta varastoinnista ei löydy selkeää sääntelyä. 

 

Kauttakuljetuksen tilanteissa tullin havaitsemat lääke-erät ovat suuria esim. satojatuhansia tabletteja 

käsittäviä kaupallisiin tarkoituksiin olevia kuljetuksia. Lisäksi usein erät ovat olleet usein kiinalaisia 

lääkeväärennöksiä, jolloin niihin on voitu puuttua tavaramerkkilainsäädännön perusteella. Aina lääke-

eristä ei löydy tavaramerkkioikeudellisesti riittävää sekoitettavuutta tai oikeudenhaltijalta ei saada 

vastausta taikka ilmoitusta oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, joten tavarat päästetään 

jatkamaan matkaansa. 

 

Erikseen tulisi arvioida myös rangaistusten riittävyyttä ja ennalta estävyyttä. Suurien lääke-erien 

taloudelliset intressit ovat miljoonia euroja ja mahdolliset rangaistukset ovat lieviä.  

Tulli on havainnut tullivalvontaa tehdessään, että ongelma kasvaa ja väärennetyt lääkkeet tavoittavat 

vaaroista puutteellisin tiedoin varustetut kuluttajat yhä useammin ja helpommin.  

      Lisätietoja antaa Anssi Kartila puh. 040 332 2748. 

 

 

 

 

 

      

      

 

  


