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Kuinka paljon Venäjän sota tai 
pakotteet heikentävät yrityksenne 
toimintaa?
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Mikä osuus yrityksenne liikevaihdosta tulee Venäjän 
kanssa käydystä suorasta tai välillisestä kaupasta?
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Venäjän sotatoimia vastaan 
asetetut EU- pakotteet
Vientikiellot ( korkea teknologia, kakskäyttötuotteet, 
lentokoneet, laivat, huolto ja varaosat)

Liikenne, lentoyhtiöiden operointi, ylilentokielto

Rahoitus- ja pankkisektorin laajat pakotteet 
heijastuvat laajasti asiakasrahoitukseen ja 
maksuliikenteeseen – monenkertaistavat vaikutukset 
kauppaan 

Kaupan rajoitukset ( rauta, teräs, ylellisyystuotteet)

Henkilöpakotteet ( noin 900 hlö+org)

Uusi Paketti 7.4. ( kivihiili, satamat, kumipyörät yms)
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Yksityinen sektori tuomitsee 
Venäjän hyökkäyssodan
• Laajaa vetäytymistä tai toimintojen keskeyttämistä 

Venäjällä vaikka toiminta ei ole lännen 
pakotelistoilla. Ei pikatietä. 

• Miten tapahtuu käytännössä - lainsäädäntö

• Keskeneräisiä sopimuksia, toimintojen alasajoa

• Pakotteet ja yksityisen sektorin reaktiot yhdessä 
vaikuttavat pysyvästi Venäjän talouteen – Venäjä 
eristetään
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Pakotteiden kohteena olevat 
henkilöt ja yritykset:

• On yrityksen vastuulla tarkastaa oman tuotanto-ja 
toimitusketjunsa piirissä/taustalla olevat henkilöt

• Luettelo kaikista EU:n pakotteiden kohteena 
suoraan olevista henkilöstä ja yrityksistä: Financial 
sanctions: Consolidated list ( rekisteröityminen)

• Yhdysvaltojen vastaava: Complete Specially 
Designated Nationals List

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fbusiness-economy-euro%2Fbanking-and-finance%2Finternational-relations%2Frestrictive-measures-sanctions_en%23list&data=04%7C01%7C%7Cc4127dd3ea604b3b3ba408da03556efa%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637825962712871325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tGRUXURJU3pzYKvEFkmblv0KYVyrMVsRzu9siA0RCCc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhome.treasury.gov%2Fpolicy-issues%2Ffinancial-sanctions%2Fspecially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists&data=04%7C01%7C%7Cc4127dd3ea604b3b3ba408da03556efa%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637825962712871325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WlMcJaneitM4yjIRi5ksGdJXBEHWobfYAd5PrN6alwA%3D&reserved=0
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Kauppakamarien tuki yrityksille

• Tietoa Venäjä-pakotteiden vaikutuksista yrityksille

https://kauppakamari.fi/vaikuttaminen/venaja-
pakotteista-yrityksille/

• Vastauksia yritysten kysymyksiin

• Pakoteinfojen ja tietoiskujen tallenteet

• Helsingin seudun kauppakamarin sivut Ukrainan 
tilanteesta

• Kauppapakotteet ja sopimusten noudattaminen

https://kauppakamari.fi/vaikuttaminen/venaja-
https://helsinki.chamber.fi/ajankohtaista/tasmatietoa-ukrainan-tilanteesta/
https://helsinki.chamber.fi/kauppapakotteet-ja-sopimusten-noudattaminen/
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Viennin maatieto 

• Helsingin seudun kauppakamari tarjoaa Viennin maatiedon 
maksutta yritysten käytettäväksi 30.4.2022 asti. Viennin 
maatiedossa seurataan aktiivisesti EU:n asettamia 
talouspakotteita sekä viennissä vaadittavia 
asiakirjavaatimuksia maakohtaisesti. Maksuttomalla 
käyttöoikeudella tuemme vientiyrityksiä, jotka joutuvat 
päivittämään tietonsa olemassa olevista ja mahdollisista 
uusista vientimaista sekä pakotteista.

• Viennin maatiedon löydät 
sivuiltamme https://kauppakamaritieto.fi/tietopalvelut/teos/
viennin-maatieto, kirjautumaan pääset 
käyttäjätunnuksella: viennin.maatieto@chamber.fi ja 
salasanalla koekäyttö2022

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkauppakamaritieto.fi%2Ftietopalvelut%2Fteos%2Fviennin-maatieto&data=04%7C01%7C%7Cc53b808dc69746bb7b3008da0285c3fd%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637825070801326195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RbzojdKIiTGVH4IuN66cQLCNWkPswdK5BEtGNmF4N2c%3D&reserved=0
mailto:viennin.maatieto@chamber.fi


Tietoa ja tapahtumia:
Keskuskauppakamarin Kiina-katsaus on julkaistu 6.4.2022

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2022/04/Kiina-
katsaus.pdf

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset energiaan 8.4. klo 8.30

https://kauppakamari.fi/tapahtumat/ajankohtaiskatsaus-
venajan-hyokkayssodan-vaikutuksista-energiaan/

Geopoliittiset riskit kasvavat 13.4 klo 8.00

https://kauppakamari.fi/tapahtumat/geopoliittiset-riskit-
kasvavat-miten-yritys-voi-varautua/

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2022/04/Kiina-katsaus.pdf
https://kauppakamari.fi/tapahtumat/ajankohtaiskatsaus-venajan-hyokkayssodan-vaikutuksista-energiaan/
https://kauppakamari.fi/tapahtumat/geopoliittiset-riskit-kasvavat-miten-yritys-voi-varautua/
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Venäjän sota Ukrainassa

Pakotteet, suurvaltajännitteet,

Sodan eskaloitumisen pelko

Energian hinta ja saatavuus

Raaka-aineiden saatavuus ja hinnat

Logistiset ongelmat kasvavat rajusti

Globaalit arvoketjut 

Kiinan rooli?

Talouskasvu hiipuu (SP 2022 0,5-2.0 %)

Vaikutukset yrityksiin – arvot

Suomen maakuva ja houkuttelevuus

MUUTOS ON JATKUVAA…



7.4.2022 12



7.4.2022 13

Kasvu löytyy Suomen rajojen 
ulkopuolelta 

Suomi ei elä viennistä (bkt:sta 35%)(Ruotsi 60%, Hollanti 80%)

1000 suurinta viejää vastaa 90% Suomen viennistä

16 % pk-yrityksistä kansainvälisiä, vienti harvojen harteilla

Pk-yritysten kansainvälistyminen ja kasvu on MUST!

Kyse on yritysten ja Suomen selviämisestä

Maailma tarvitsee suomalaista osaamista



Toimimme osana kansainvälistä 
kauppakamariverkostoa

• Olemme osa Kansainvälistä
kauppakamaria (ICC) ja Euroopan 
maiden kauppakamarit kokoavaa 
Eurochambersia

• Kauppasuhteitamme vahvistavat 
kahdenväliset kauppakamarit ja 
niiden FinnCham-verkosto

• Kauppayhdistysten tavoitteena on 
liiketoimintakontaktien luominen 
Suomen ja kohdemaiden välille
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Kauppayhdistykset
- Tukea, tietoa ja 

kontakteja Suomessa

• Keskuskauppakamari kehittää ja koordinoi 18 
kahdenvälisen kauppayhdistyksen verkostoa. 
Verkotamme yrityksiä oppimaan toinen 
toisiltaan.

• Edistämme käytännönläheisesti suomalaisten 
yritysten kansainvälistymistä ja 
vientiponnisteluja.

• Kohdemaakontakteja sekä ajankohtaisen 
markkinatiedon välittäminen yrityksille.



Kauppayhdistykset
Afrikka-verkosto

Finland Australia Business Council

Finland-India Business Association

Finland-Japan Chamber of Commerce

Finnish-Arab Business Association

Finnish-British Trade Association

Finnish-Canadian Business Council

Finnish-Lithuanian Business Association

Suomalais-Eestiläinen Kauppayhdistys 

Suomalais-Latinalaisamerikkalainen 

kauppayhdistys

Suomi-Hong Kong kauppayhdistys

Suomi-Iran kauppayhdistys

Suomi-Kaakkois-Aasia kauppayhdistys

Suomi-Keskisen Itäeuroopan maiden 

kauppayhdistys

Suomi-Kiina kauppayhdistys

Suomi-Korea kauppayhdistys 

Suomi-Latvia kauppayhdistys

Suomi-Turkki kauppayhdistys

Tervetuloa mukaan kauppayhdistys.fi
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https://kauppayhdistys.fi/


kauppakamari.fi

@K3FIN

#Keskuskauppakamari
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Kiitos ☺

Lenita Toivakka
twitter @ToivakkaLenita
Linkedin Lenita Toivakka


