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Tiivistelmä

EU:n Ukrainan kriisin takia asettamat kauppapakot-
teet astuivat voimaan 1.8.2014. Pakotteiden alaisia 
tuotteita vietiin Venäjälle 22 miljardin euron arvosta 
vuosina 2001–2017. Tärkeimmät viejämaat olivat Uk-
raina, Kiina, Etelä-Korea, Saksa ja Yhdysvallat. Yleensä 
eri maiden vientiluvut ovat erittäin korkeat yksittäisi-
nä vuosina ja muina vuosina hyvin pienet. Tuotteita 
vietiin vielä vuosina 2015–2017 2,2 miljardin euron ar-
vosta, koska ennen 1.8.2014 tehdyt vientisopimukset 
ovat voimassa ja sensitiivisen teknologian vientikielto 
koskee vain tuotteita, joiden loppukohteet ovat kielle-
tyt öljyalan projektit.

Koko maailman pakotteiden alaisten tuotteiden vien-
ti Venäjälle putosi tuntuvasti vuonna 2015 edellisvuo-
den 1,6 miljardista eurosta 0,7 miljardiin euroon, mikä 
vastasi vuoden 2005 tasoa. Suomi vei vuosina 2001–
2017 pakotteiden alaisia tuotteita 0,57 miljardin eu-
ron arvosta. Vuosina 2010–2011 oli poikkeuksellisen 
suuria 0,2 miljardin euron arvoisia toimituksia. Tämä 
vastasi 6,6 prosentin osuutta Venäjän viennistämme 
vuonna 2010, koko maailman vastaava osuus oli pro-
sentti. Muina vuosina ennen pakotteita Suomen pro-
senttiosuus on ollut merkittävästi pienempi kuin koko 
maailman osuus keskimäärin, ja niiden asettamisen 
jälkeen Suomen pudotus on ollut pienempi. Suomi 
on siten kärsinyt vähemmän kauppapakotteista kuin 
muu maailma keskimäärin.



The Impact of EU’s Trade Sanctions Against 
Russia on Western Countries Exports

EU’s trade sanctions against Russia came into force 
1.8.2014. Sanctioned products were exported to Rus-
sia at a value of 22 billion euros during the time peri-
od 2001–2017. The most important exporting countries 
were Ukraine, China, South Korea, Germany and the 
United States. Exports of banned products from a coun-
try to Russia may be very high in some years and very 
small in other years. Some products have been export-
ed even during the years 2015–2017 at a value of 2,2 bil-
lion euros because export contracts which were made 
before 1.8.2014 are still in force and the ban on exports 
of sensitive technology concerns only products, the des-
tination of which is forbidden projects in the oil sector.

The exports of the sanctioned products from the whole 
world to Russia fell substantially in the year 2015 from 
1,6 billion euros in the previous year to 0,7 billion eu-
ros, which corresponded to the level in 2005. Finland 
exported banned products to Russia during the years 
2001–2017 at a value of 0,57 billion euros. In the years 
2010–2011, there were exceptionally big deliveries at 
a value of 0,2 billion euros. In relation to our total ex-
port of goods to Russia, this accounted for a share of 
6,6 percent in the year 2010, the corresponding share 
for the whole world was one percent. In the other years 
before the sanctions, Finland’s percentage share has 
been substantially smaller than the average share of the 
whole world and after they have been imposed Finland’s 
share has fallen less than in other countries. We draw 
the conclusion that Finland has suffered less from the 
trade sanctions than the rest of the world on average.
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Johdanto
 
Ukrainan kriisin takia Euroopan unionin neuvoston 
31.7.2014 asettamat taloudelliset sanktiot Venäjää vas-
taan ovat edelleen voimassa. Käytettyjä sanktioita on 
useita erilaisia. Esimerkiksi suurten Venäjän valtion omis-
tamien rahoituslaitosten pääsyä EU:n rahoitusmarkki-
noille on rajattu. Lisäksi asetettiin puolustustarvikkeiden 
vienti- ja tuontikieltoja sekä vientirajoitukset kaksikäyttö- 
tuotteille, jotka voivat olla tarkoitettu sotilaalliseen käyt-
töön Venäjälle. Kaksikäyttötuotteita ovat esimerkiksi 
ydinaineet, elektroniikka, tietokonelaitteet, tietoliikenne- 
ja tiedon suojauslaitteet sekä anturit ja laserit, jotka so-
veltuvat sekä normaaliin siviilikäyttöön että sotilaallisiin 
tarkoituksiin tai joukkotuhoaseiden kehittämiseen. Sel-
laisten teknologiatuotteiden ja palveluiden vienti EU:sta 
Venäjälle on myös rajoitettu, joita voidaan käyttää öl-
jynporaukseen ja öljyn etsintään. Pakotteet perustuvat 
neuvoston päätöksiin ja asetuksiin, jotka tulivat voimaan 
1.8.2014. Niitä laajennettiin vielä pian tämän jälkeen, uu-
si asetus astui voimaan 12.9.2014. Kauppapakotteita on 
tämän jälkeen uusittu puolen vuoden välein.

EU:n Venäjää vastaan asettamien sanktioiden taloudellis-
ten vaikutusten arvioiminen rajataan tässä tutkimuksessa 
ensisijaisesti käsittämään kauppapakotteiden vaikutuk-
sia eri maiden vientiin. Venäjän oma talous jää tarkaste-
lun ulkopuolelle. EU:n asettamat kauppapakotteet koske-
vat 44:ää CN-tuoteryhmää. Tarkemmin sanottuna tässä 
raportissa keskitytään tuoteryhmiin CN73 ja CN82-87 
kuuluvien EU:n luettelemien tullinimikkeiden ja tuot-
teiden viennin tarkasteluun. Näihin ryhmiin kuuluvien 
tuotteiden vienti Venäjälle on luvanvaraista. Niin sano-
tun sensitiivisen teknologian vientikielto koskee kuiten-
kin ainoastaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joiden lop-
pukohteet ovat kielletyt öljyalan projektit. Tällaisia ovat 
syvänmeren tai arktinen öljynetsintä ja -tuotanto sekä 
liuskeöljyhankkeet. Vientipalvelut kuten poraus, koe-
pumppaus, luotauspalvelut ja porauskaivon tuotantoon 
saattaminen sekä tiettyjen kelluvien lautojen toimitta-
minen ovat myös kiellettyjä.

Käsillä olevan tutkimuksen tilastoaineistossa on muka-
na 44 CN-tuoteryhmää ja 112 maata. Yllämainittujen 
CN-tuoteryhmien lisäksi käymme lyhyesti läpi myös asei-
den ja ampumatarvikkeiden (CN93) vientiä Venäjälle. Ti-
lastolähteenä on käytetty International Trade Center’in 

(ITC) ylläpitämää tietokantaa, mistä löytyy vienti- ja 
tuontitilastoja tuoteryhmittäin vuodesta 2001 lähtien. 
Tilastojen pohjalta pyrimme selvittämään, mitkä maat 
ovat kärsineet eniten kauppapakotteista. Vaikuttaa siltä, 
että Suomi olisi kärsinyt monia muita maita vähemmän.

Koko maailman tavaroiden 
ja pakotetuotteiden vienti 
Venäjälle
 
Venäjälle vietiin tavaroita koko muusta maailmasta noin 
50 miljardin euron arvosta vuosina 2001–2003. Tämän 
jälkeen vienti lähti nousuun ja viennin kasvu oli eri-
tyisen voimakasta vuosina 2006–2008, jolloin kasvua 
kertyi arvoltaan yli 30 miljardia euroa vuodessa. Maa-
ilmankauppa romahti vuonna 2009 finanssikriisin seu-
rauksena, jolloin luonnollisesti myös tavaravienti Venä-
jälle sukelsi. Jo seuraavana vuonna 2010 vienti kuitenkin 
lähti uudestaan nousuun. Viennin kasvu oli entistä voi-
makkaampaa vuosina 2010–2011, jolloin tavaravienti li-
sääntyi arvoltaan noin 50 miljardia euroa vuodessa. Tava-
ravienti Venäjälle kääntyi kuitenkin laskuun vuonna 2013, 
toisin sanoen jo ennen pakotteiden asettamista vuonna 
2014. Viennin lasku pysähtyi vuonna 2016 ja vuonna 2017 
vienti elpyi.

Ajanjaksolla 2001–2017 koko maailman tavaravienti Venä-
jälle oli arvoltaan suurimmillaan vuonna 2012, jolloin tuot-
teita vietiin Venäjälle 246 miljardin euron arvosta. Kun tar-
kastellaan pakotteiden alaisten tuotteiden (tuoteryhmät 
CN73, CN82-87) vientiä Venäjälle, niiden yhteenlaskettu 
viennin arvo oli suurimmillaan 3,5 miljardia euroa vuon-
na 2011. Kuviosta 1 näkyy, että vuosina 2001–2011 pako-
tetuotteiden vienti Venäjälle kehittyi samaan tapaan kuin 
koko tavaravienti Venäjälle, mutta vuosina 2012 ja 2013 
ennen pakotteiden asettamista näin ei enää ollut. Pakot-
teiden alaisten tuotteiden vienti Venäjälle putosi merkit-
tävästi vuonna 2012, tarkemmin sanottuna 1,7 miljardin 
euron arvosta edellisvuodesta, vaikka koko vienti Venä-
jälle vielä oli nousussa. Vuonna 2011, jolloin pakotteiden 
alaisten tuotteiden vienti oli suurimmillaan, vietiin arvol-
taan eniten tuoteryhmään CN89052000 kuuluvia hyödyk-
keitä (uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat), 
joiden yhteenlaskettu arvo oli 1,3 miljardia euroa. Kysei-
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Lähde: International Trade Centre.

Kuvio 1 Koko maailman pakotetuotteiden vienti Venäjälle 2001–2017, mrd. euroa

Kuvio 1     Koko maailman pakotetuotteiden vienti Venäjälle 2001–2017, mrd. euroa
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sen tuoteryhmän viennin arvo oli siten kolmannes koko 
vuoden pakotteiden alaisten tuotteiden viennin arvosta.

Tilastojen mukaan pakotteiden alaisia tuotteita on viety 
Venäjälle vielä vuosina 2015–2017, mutta selvästi vähem-
män kuin edellisinä vuosina. Vientikielto ei koske ennen 
asetuksen voimaantuloa 12.9.2014 tehtyjä sopimuksia. 
Vain 14 tullinimikkeisiin kuuluvia tuotteita ei ole laisin-
kaan viety Venäjälle vuosina 2015–2017. Näihin ryhmiin 
kuuluvat putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputki-
johdoissa, poraputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun 
porauksessa, sekä vaippa- ja pumppausputket, jollaisia 
käytetään öljyn tai kaasun porauksessa.

Puolustustarvikkeiden vienti oli suurimmillaan 222 mil-
joonaa euroa vuonna 2013. Kaiken kaikkiaan Venäjälle 
vietiin vuosina 2001–2017 tavaroita 2 468 miljardin eu-
ron arvosta. Pakotteiden alaisia tuotteita (tuoteryhmät 
CN73, CN82-87) vietiin 22 miljardin euron arvosta ja 
puolustustarvikkeita 0,9 miljardin euron arvosta.

Venäjälle eniten tavaroita 
vieneet maat vuosina 
2001–2017
 
Venäjän näkökulmasta viisi tärkeintä viejämaata ovat Kii-
na, Saksa, USA, Ukraina ja Valko-Venäjä. Huomionarvois-
ta on, että kymmenen tärkeimmän viejämaan joukossa on 
vain kolme EU-maata, eli Saksa, Italia ja Ranska. Jos tar-
kastellaan viidentoista tärkeimmän viejämaan joukkoa, 
selviää, että näistä EU-maita on seitsemän, eli Saksan, Ita-
lian ja Ranskan lisäksi Iso-Britannia, Puola, Suomi ja Alan-
komaat. Lähes kaikkien viidentoista tärkeimmän vienti-
maan tavaravienti Venäjälle on kehittynyt suurinpiirtein 
samalla tavalla kuin koko maailman vienti Venäjälle. Mai-
den vientikäyrien profiilit ovat siten melko samannäköi-
siä, vaikka vientimäärät vaihtelevat maiden välillä. Tämä 
on aika luonnollista, koska maailmantalouden suhdanteet 
vaikuttavat eri maihin ihan samalla tavalla.



6

ETLA Raportti | ETLA Report | No 95

Kuvio 3 Tavaravienti Venäjälle, tärkeimmät (6–10) viejämaat 2001–2017, mrd. euroa

Kuvio 3     Tavaravienti Venäjälle, tärkeimmät (6–10) viejämaat 2001–2017, mrd. euroa
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Kuvio 2 Tavaravienti Venäjälle, tärkeimmät (1–5) viejämaat 2001–2017, mrd. euroa

Kuvio 2     Tavaravienti Venäjälle, tärkeimmät (1–5) viejämaat 2001–2017, mrd. euroa
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Lähde: International Trade Centre.
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Kuvio 4 Tavaravienti Venäjälle, tärkeimmät (11–15) viejämaat 2001–2017, mrd. euroa

Kuvio 4     Tavaravienti Venäjälle, tärkeimmät (11–15) viejämaat 2001–2017, mrd. euroa

0

2

4

6

8

10

0

50

100

150

200

250

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Puola
(oik. ast.)

Suomi
(oik. ast.)

Koko maailman vienti 
Venäjälle (vas. ast.)

Alankomaat
(oik. ast.)

Iso‐Britannia
(oik. ast.)

Turkki
(oik. ast.)

Lähde: International Trade Centre.

Taulukko 1 Koko maailman tavaravienti Venäjälle, tärkeimmät viejämaat

 2001–2017 2017
 mrd. euroa Osuus, % mrd. euroa Osuus, %

MAAILMA 2 468  202 
Kiina 376 15,3 43 21,2
Saksa 297 12,0 20 10,0
Yhdysvallat 130 5,3 11 5,5
Ukraina 129 5,2 4 2,2
Valko-Venäjä 120 4,8 9 4,7
Japani 113 4,6 7 3,4
Italia 107 4,4 9 4,3
Ranska 97 3,9 8 4,0
Etelä-Korea 82 3,3 6 3,0
Kazakstan 62 2,5 4 2,0
Iso-Britannia 62 2,5 4 1,8
Puola 60 2,4 4 2,0
Suomi 50 2,0 3 1,5
Turkki 49 2,0 3 1,5
Alankomaat 46 1,9 3 1,6
  72,1  68,7

Lähde: International Trade Centre ja omat laskelmat.
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Kiina vie ylivoimaisesti eniten tavaroita Venäjälle, sen 
osuus koko maailman tavaraviennistä Venäjälle vuosi-
na 2001–2017 oli peräti 15,3 prosenttia. Toiseksi suu-
rin viejämaa oli Saksa 12 prosentin osuudellaan. Kol-
mannella sijalla oli Yhdysvallat 5,3 prosentin osuudella. 
Ukrainan osuus oli 5,2 prosenttia, Valko-Venäjän 4,8 
prosenttia ja Japanin 4,6 prosenttia. Tässä yhteydes-
sä emme tarkastele, mitä tavaroita eri maat vievät Ve-
näjälle, koska kiinnostuksen kohteena on ensisijaisesti 
kartoittaa, mitkä ovat ne maat, jotka tällä vuosituhan-
nella ovat toimittaneet arvoltaan eniten tavaroita Ve-
näjälle. Tarvitsemme näitä tietoja taustatietona, jotta 
voimme myöhemmin analysoida pakotteiden vaikutuk-
sia eri maiden vientiin.

Italian osuus tavaraviennistä Venäjälle vuosina 2001–
2017 oli 4,4 prosenttia ja Ranskan 3,9 prosenttia. Suomi 
vei tavaroita 50 miljardin euron edestä, mikä vastasi 2 
prosentin osuutta. Viidentoista tärkeimmän viejämaan 
osuus koko viennistä Venäjälle oli 72,1 prosenttia ajan-
jaksolla 2001–2017. Vuonna 2017 osuus oli muutaman 
prosenttiyksikön pienempi. Jo pelkästään näiden mai-
den tarkastelu kattaa siis valtaosan tavaraviennistä Ve-
näjälle.

Suomen tavaravienti Venäjälle oli huipussaan vuonna 
2008, jolloin sen osuus Suomen koko tavaraviennistä oli 
11,6 prosenttia. Finanssikriisin yhteydessä vienti putosi 
rajusti, ja vaikka viennin elpyminen alkoi vuonna 2010, 
paluu huippulukemiin ei enää ollut mahdollista. Ennen 
finanssikriisiä matkapuhelinten vienti ja jälleenvienti (jo-
ka sisältyi normaalin tavaraviennin lukuihin) Venäjälle 
oli erittäin vahvaa, mutta kun Nokian huippuvuodet oli-
vat ohi, se näkyi myös viennissämme Venäjälle. Saman-
aikaisesti henkilöautojen voimakas jälleenvienti loppui 
lähes kokonaan. Ust-Lugan satamaa Venäjällä laajennet-
tiin, joten tarve kuljettaa autoja (ml. jälleenvienti) Suo-
men kautta väheni. Vuosina 2011–2012 useiden muiden 
maiden vienti Venäjälle lisääntyi, mutta Suomen vien-
ti jäi vuoden 2010 tasolle. Vuonna 2012 Venäjän osuus 
Suomen tavaraviennistä oli vielä 10 prosenttia, mutta 
vuonna 2017 vain 5,7 prosenttia ja vuonna 2018 enää 
5,2 prosenttia.

Venäjälle pakotteiden alaisia 
tuotteita vieneet maat 
vuosina 2001–2017
 
Mitkä ovat tärkeimmät viejämaat, kun halutaan tarkastel-
la pakotteiden alaisten tuotteiden (tuoteryhmät CN73, 
CN82-87) vientiä Venäjälle? Tässä osiossa on katsottu 
maiden vientiä eri vuosina ja maat on järjestetty tärke-
ysjärjestyksen vuosien 2001–2017 yhteenlasketun pakot-
teiden alaisten tuotteiden viennin mukaan. Näiden tuot-
teiden viennille on tunnusomaista, että se ei mitenkään 
seuraa koko tavaraviennin kehitystä, vaan yksittäisinä 
vuosina eri maiden vientiluvut voivat olla erittäin kor-
keat ja muina vuosina vientiluvut voivat olla hyvin pie-
net kuten kuvista näkyy. Tärkeimmät vientimaat olivat 
Ukraina 17,6 prosentin osuudellaan ja Kiina 14 prosentin 
osuudellaan. Kuten koko tavaraviennissä Saksa on ainoa 
EU-maa, joka on viiden tärkeimmän vientimaan joukos-
sa. Korean tasavallan ja Saksan osuudet olivat 11,9 pro-
senttia ja Yhdysvaltojen 10,7 prosenttia. Ukraina, Kiina, 
Saksa ja Yhdysvallat kuuluivat myös viiden tärkeimmän 
vientimaan joukkoon koko tavaraviennissä, tärkeysjär-
jestys vaan on eri.

Pakotteiden alaisten tuotteiden vientimaiden viidentois-
ta tärkeimmän listalta löytyy yksitoista maata, jotka ovat 
myös koko tavaraviennin viidentoista tärkeimmän maan 
joukossa. Jälkimmäisestä ryhmästä Kazakstan, Puola, 
Turkki ja Alankomaat eivät kuulu kärkimaihin pakottei-
den alaisissa tuotteissa Venäjälle. Sen sijaan Kanada, Itä-
valta, Ruotsi ja Turkmenistan kuuluvat tärkeimpiin pa-
kotteiden alaisten tuotteiden vientimaihin, vaikka nämä 
maat eivät mahdu koko tavaraviennin viidentoista kär-
kimaan joukkoon.

Korean tasavalta vei vuonna 2011 pakotteiden alaisia 
tuotteita 1,29 miljardin euron arvosta, mikä on kaikkien 
maiden yksittäisen vuoden suurin viennin arvo. Valtaosa 
tästä summasta, eli 1,26 miljardia euroa sijoittui tuote-
ryhmään ”Uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolautat 
(CN89052000)”. Vuosina 2006–2007 Korean tasavalta 
vei 0,5 miljardin euron arvosta pakotteiden alaisia tuot-
teita, molempina vuosina valtaosa kuului ryhmään ”Po-
rauskoneet ja -laitteet, mukaan luettuna syväporausta varten, 
maaperän poraamiseen tai kivennäisten ja malmien louhimi-
seen (CN84304900)”.
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Taulukko 2 Pakotteiden alaisten tuotteiden vienti Venäjälle

MAAILMA 21,77  0,718 
Ukraina 3,82 17,6 0,030 4,2
Kiina 3,05 14,0 0,169 23,5
Etelä-Korea 2,60 11,9 0,014 2,0
Saksa 2,59 11,9 0,118 16,5
Yhdysvallat 2,32 10,7 0,090 12,5
Japani 1,37 6,3 0,024 3,4
Italia 0,94 4,3 0,053 7,3
Kanada 0,69 3,2 0,036 5,1
Suomi 0,57 2,6 0,006 0,8
Iso-Britannia 0,40 1,9 0,011 1,5
Valko-Venäjä 0,38 1,8 0,021 3,0
Ranska 0,34 1,6 0,020 2,8
Itävalta 0,31 1,4 0,015 2,1
Ruotsi 0,29 1,3 0,014 1,9
Turkmenistan 0,20 0,9 – –
  91,3  86,6

Lähde: International Trade Centre ja omat laskelmat.

 2001–2017 2017
 mrd. euroa Osuus, % mrd. euroa Osuus, %

Lähde: International Trade Centre.

Kuvio 5 Pakotteiden alaisten tuotteiden vienti Venäjälle, tärkeimmät (1–5) viejämaat 2001–2017, 
 mrd. euroa
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Kuvio 6 Pakotteiden alaisten tuotteiden vienti Venäjälle, tärkeimmät (6–10) viejämaat 2001–2017, 
 mrd. euroa

Kuvio 6     Pakotteiden alaisten tuotteiden vienti Venäjälle, tärkeimmät (6–10) viejämaat
2001–2017, mrd. euroa
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Kuvio 7 Pakotteiden alaisten tuotteiden vienti Venäjälle, tärkeimmät (11–15) viejämaat 2001–2017, 
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Myös Ukraina vei vuosina 2006–2007 tuotteita noin 
0,5–0,6 miljardin euron arvosta. Nämä olivat lähin-
nä ”Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdois-
sa (CN73051100)” ja lisäksi vuonna 2007 ”Vaippa- ja 
pumppausputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauk-
sessa (CN73042910)”.

Kiina vei vuonna 2008 pakotteiden alaisia tuotteita 0,6 
miljardin euron arvosta, josta ”Porauskoneet ja -laitteet 
(CN84304900)” -tuoteryhmään kuuluvia tuotteita 0,36 
miljardin euron arvosta. Vuonna 2013 tuotteita vietiin 
0,5 miljardin euron arvosta, suurimmat ryhmät olivat 
”Vaippa- ja pumppausputket (CN73042910)”, ”Porausko-
neiden ja -laitteiden osat (CN84314300)” ja ”Poraputket, 
saumattomat, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun porauksessa 
(CN73042300)”. Vuonna 2014 tuotteita vietiin 0,4 mil-
jardin euron arvosta; kolme suurinta tuoteryhmää olivat 
samat kuin edellisenä vuonna.

Saksa vei eniten pakotteiden alaisia tuotteita vuon-
na 2007, yhteensä 0,38 miljardin euron arvosta, jos-
ta 0,2 miljardia oli ”Putket, jollaisia käytetään öljy- tai 
kaasuputkijohdoissa (CN73051100)” -ryhmään kuulu-
via tuotteita. Muita suuria ryhmiä olivat ”Porauskoneet 
ja -laitteet (CN84304900)” ja ”Koneiden ja laitteiden osat 
(CN84314980)”. Vuosina 2010 ja 2011 Saksa vei tuottei-
ta 0,3 miljardin euron arvosta. Molempina vuosina ylivoi-
maisesti suurin ryhmä oli ”Putket, jollaisia käytetään öljy- 
tai kaasuputkijohdoissa (CN73051100)”.

Yhdysvallat vei eniten pakotteiden alaisia tuotteita vuosi-
na 2008 ja 2013, noin 0,25 miljardin euron arvosta. Vuon-
na 2018 suurimmat ryhmät olivat ”Porauskoneet ja -lait-
teet (CN84304900)” ja ”Porauskoneiden ja -laitteiden osat 
(CN84314300)”. Vuonna 2013 suurimmat ryhmät olivat 
”CN84314300” ja ”Poraputket, saumattomat, jollaisia käyte-
tään öljyn tai kaasun porauksessa (CN73042300)”. Vuodet 
2001–2017 yhteenlaskettuna Yhdysvallat vei eniten tava-
raryhmään ”CN84314300” kuuluvia tuotteita.

Japani vei vuonna 2005 pakotteiden alaisia tuotteita 0,36 
miljardin euron arvosta. Tästä 0,35 miljardia kuului tuo-
teryhmään ”Uivat tai upotettavat poraus- tai tuotantolau-
tat (CN89052000)”. Vuonna 2011 vienti oli arvoltaan 
0,23 miljardia euroa, yli puolet tästä summasta kuului 
ryhmään ”Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputki-
johdoissa (CN73051100)”.

Suomi vei vuonna 2010 pakotteiden alaisia tuotteita Venä-
jälle 0,23 miljardin euron arvosta ja vuonna 2011 0,21 mil-
jardin euron arvosta. Molempina vuosina valtaosa kuului 
ryhmään ”Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijoh-
doissa (CN73051100)”. Muista tuotteista suurimmat ryh-
mät olivat ”Koneiden ja laitteiden osat (CN84314980)” ja 
”Porauskoneiden ja -laitteiden osat (CN84314300)”. Muina 
vuosina pakotteiden alaisten tuotteiden vienti Suomes-
ta on vaihdellut 4 miljoonan euron (vuonna 2016) ja 20 
miljoonan euron (vuonna 2008) välillä.

Italian vienti oli suurimmillaan vuonna 2012, Kanadan 
vuonna 2013 ja Ison-Britannian vuonna 2008. Valko-Ve-
näjän vienti kohosi selvästi vuosina 2012 ja 2013, jolloin 
valtaosa viennin arvosta sijoittui tuoteryhmään ”Työkalut 
kallionporausta tai maankairausta varten (CN82071910)”. 
Vuonna 2016 Turkmenistan toimitti 0,19 miljardin euron 
arvosta ryhmään ”Uivat tai upotettavat poraus- tai tuotan-
tolautat (CN89052000)” kuuluvia tuotteita. Muina vuo-
sina vietiin hyvin vähän tai ei ollenkaan pakotteiden alai-
siin ryhmiin kuuluvia tuotteita.

Pakotteiden alaisten 
tuotteiden osuudet maiden 
koko viennistä Venäjälle
 
Olemme aiemmin tässä raportissa tarkastelleet erikseen 
eri maiden koko tavaravientiä Venäjälle ja pakotteiden 
alaisten tuotteiden vientiä Venäjälle. Jotta saisimme pa-
remman kuvan siitä, mitkä maat ovat eniten kärsineet 
EU:n asettamista pakotteista, olemme tässä osiossa las-
keneet kaikille viejämaille pakotteiden alaisten tuottei-
den vientiosuuden maan koko tavaraviennistä Venäjälle 
vuosina 2001–2017.1 Taulukossa 3 ovat mukana samat 
15 tärkeintä maata kuin taulukossa 2, eli ne maat, jotka 
ovat vieneet eniten pakotteiden alaisia tuotteita Venäjäl-
le (tuoteryhmät CN73 ja CN82-87). Näiden lisäksi tau-
lukkoon 3 on lisätty muut maat, joiden vientiosuus ylit-
tää prosentin ainakin yhtenä vuotena.

Taulukon maista 10 kappaletta ovat EU-maita ja näiden 
lisäksi 4 muuta maata, jotka tukevat EU-maiden asetta-
mia kauppapakotteita Venäjää vastaan. Ukraina on aset-
tanut omia kauppapakotteita Venäjää vastaan. Taulukon 
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muut maat ovat kauppapakotteiden ulkopuolella. EU:n 
asettamat pakotteet koskevat myös EU-maiden tytäryh-
tiöitä kolmansissa maissa.

EU-maiden lisäksi Venäjän vastaisia kauppapakotteita 
tukevat Yhdysvallat, Japani, Kanada, Australia, Norja ja 
Islanti. Ukraina on asettanut sanktioita muun muassa 

venäläisille yrityksille ja henkilöille, jotka ovat osallisia 
rakentamiseen ja muihin aktiviteetteihin Krimillä. Ukrai-
na on myös asettanut kauppapakotteita ja erityisiä tulli-
maksuja tietyille tuotteille, jotka venäläiset yritykset ovat 
valmistaneet. Pakotteet koskevat tuotteita, joita voidaan 
valmistaa Ukrainassa tai joita voidaan korvata. Kauppa-
saarto koskee muun muassa venäläistä sementtiä, lan-

Taulukko 3 Pakotteiden alaisten tuotteiden osuus koko viennistä Venäjälle, %

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lähde: International Trade Centre ja omat laskelmat.

Mailla ei ole kauppapakotteita Venäjää vastaan

Kiina 0,05 1,63 2,65 0,89 0,64 0,70 0,66 1,13 1,11 0,40 0,33 0,39
Etelä-Korea 9,96 8,47 0,18 0,29 0,71 15,53 0,53 0,50 0,56 0,29 0,21 0,24
Valko-Venäjä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 1,78 0,19 0,12 0,12 0,22
Turkmenistan 0,00 0,03 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,03 4,85 0,00 64,77 0,00
Kazakstan 0,09 0,09 0,08 0,62 0,00 0,00 0,16 1,21 0,73 0,01 0,03 0,05
Azerbaijan 0,57 3,60 4,44 1,12 2,65 10,87 1,29 1,99 5,13 0,07 0,15 0,07
Meksiko 0,13 2,77 0,77 1,92 1,49 2,81 4,06 3,31 2,10 0,63 0,40 0,29
Singapore 0,19 0,97 2,42 0,86 1,79 4,01 2,12 4,69 2,36 1,90 3,78 0,80
Argentiina 0,01 0,97 1,34 2,27 1,65 0,67 1,04 0,74 0,64 0,02 0,04 0,01
Arabiemiirikunnat 0,03 14,14 6,63 8,48 2,27 3,40 1,34 1,33 2,09 4,14 0,85 0,55
Uzbekistan 0,00 0,01 0,04 1,02 1,38 0,00 0,03 0,01 0,06 0,00 0,01 0,02
Serbia 1,66 1,23 0,25 0,18 0,10 0,21 0,49 0,01 0,02 0,01 0,20 0,10
Saudi-Arabia 0,00 0,07 0,00 0,17 0,44 0,25 0,58 0,85 1,32 0,06 0,00 0,39

Mailla on sanktioita Venäjää vastaan tuoteryhmissä CN73 ja CN82-87

Ukraina 7,16 6,05 2,49 1,83 3,44 3,59 1,78 1,63 1,72 0,51 0,75 0,69
Saksa 1,15 1,96 0,77 0,80 1,44 1,20 0,53 0,69 0,70 0,64 0,55 0,59
Yhdysvallat 1,27 2,26 2,50 2,28 2,59 2,35 1,62 2,02 1,43 1,22 1,12 0,81
Japani 0,49 1,09 0,52 0,88 1,26 2,11 0,74 0,96 0,73 0,25 0,24 0,35
Italia 0,71 0,52 0,75 1,06 0,65 0,81 1,17 0,92 0,81 0,73 0,56 0,60
Kanada 1,61 8,92 4,24 8,04 4,49 3,76 4,65 7,72 5,41 3,44 2,39 4,20
Suomi 0,31 0,52 0,45 0,36 6,55 5,05 0,24 0,28 0,30 0,34 0,19 0,19
Iso-Britannia 0,24 0,47 1,86 0,31 0,89 0,49 0,52 0,42 0,37 0,62 0,94 0,31
Ranska 0,29 0,40 0,28 0,31 0,74 0,67 0,41 0,46 0,35 0,20 0,18 0,25
Itävalta 0,20 1,76 0,97 0,73 1,01 0,66 2,15 1,96 1,61 0,84 1,18 0,82
Ruotsi 0,62 0,80 0,71 1,04 1,32 1,25 1,23 0,98 0,96 0,98 0,80 0,74
Romania 0,17 1,38 3,99 1,90 1,06 0,58 0,86 0,57 0,58 0,11 0,66 0,92
Australia 0,34 2,03 0,45 0,21 0,45 0,67 0,61 0,86 0,73 0,26 0,24 0,53
Latvia 0,05 0,31 0,99 1,14 0,73 1,04 1,88 0,89 1,08 0,09 0,13 0,13
Liettua 0,29 0,22 0,19 0,15 0,05 0,09 0,23 0,08 0,33 1,43 0,80 0,19

MAAILMA 1,32 1,64 1,00 0,76 1,00 1,58 0,72 0,87 0,72 0,42 0,49 0,36
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noitteita, vaneria ja tiettyjä teollisuustuotteita ja ajoneu-
voja. Tullimaksuja on asetettu kaikille Venäjältä tuoduille 
tuotteille, lukuun ottamatta sensitiivisiä tuotteita kuten 
kivihiili, kaasu ja farmasiatuotteet.

Kiina on pysytellyt kansainvälisten pakotteiden ulkopuo-
lella. Maa on investoinut paljon Venäjälle ja on toden-
näköisesti hyötynyt Venäjän vastaisista taloudellisista 
pakotteista. Toisaalta Kiina on tehnyt kauppoja myös 
mustalla listalla olevien venäläisten tahojen kanssa ja 
on sen takia joutunut Yhdysvaltojen sanktioiden piiriin. 
Etelä-Korea ei myöskään ole asettanut kauppapakottei-
ta Venäjälle.

Taulukosta 3 näemme, että kunkin maan pakotteiden 
alaisten tuotteiden vientiosuus maan koko tavaravien-
nistä Venäjälle vaihtelee erittäin paljon vuodesta toiseen. 
Tässä yhteydessä puhumme pakotteiden alaisista tuot-
teista riippumatta siitä, koskevatko kauppapakotteet ky-
seistä maata vai eivät.

Jos ensin katsomme koko maailman suhdelukuja, voim-
me todeta, että vuosina 2001 (ei taulukossa), 2006–2008 
ja 2010–2011 koko maailman pakotetuotteiden osuus ko-
ko viennistä Venäjälle oli vähintään prosentti, tarkem-
min sanottuna vaihteli 1 prosentin ja 1,64 prosentin vä-
lillä. Vuonna 2004 osuus oli vain 0,57 prosenttia, muina 
vuosina ennen vuotta 2015 osuus oli 0,7–0,9 prosent-
tia. Voimme todeta, että pakotteiden alaisten tuotteiden 
osuus koko viennistä Venäjälle on selvästi pienempi vuo-
sina 2015–2017 kauppapakotteiden astuttua voimaan. 
Osuus oli 0,42 % vuonna 2015, 0,49 % vuonna 2016 ja 
enää 0,36 % vuonna 2017.

Suomen osuus oli 6,6 % vuonna 2010, jolloin se oli kor-
keimmillaan, ja 5,1 % vuonna 2011, eli merkittävästi suu-
rempi kuin koko maailman keskimääräinen osuus. Mo-
lempina vuosina oli tavanomaista suurempia toimituksia. 
Muina vuosina ennen pakotteiden asettamista osuus on 
ollut 0,24–0,52 %, mikä on huomattavasti pienempi luku 
kuin koko maailmassa keskimäärin. Vuonna 2016 Suomen 
osuus putosi selvästi 0,19 prosenttiin kauppapakotteiden 
seurauksena, mikä sekin on selvästi pienempi kuin ko-
ko maailmassa keskimäärin. Tästä voimme päätellä, et-
tä Suomi on kärsinyt vähemmän kauppapakotteista kuin 
muu maailma keskimäärin, koska Suomen osuus on ol-
lut pienempi jo ennen pakotteita, ja niiden asettamisen 
jälkeen Suomen pudotus on ollut pienempi.

Suhteessa koko vientiin Venäjälle Kanadan osuus pakot-
teiden alaisista tuotteista on joka vuosi ollut erityisen 
suuri, myös vuosina 2015–2017. Vuonna 2007 osuus oli 
peräti 8,9 %, vuonna 2009 se oli 8,0 %, vuonna 2013 7,7 % 
ja vuonna 2014 5,4 %. Pakotteista huolimatta osuus oli 
vuonna 2017 niinkin suuri kuin 4,2 %.

Myös Ukrainan ja Yhdysvaltojen osuus on lähes joka vuo-
si ollut huomattavasti keskimääräistä suurempi. Ukrai-
nan osuus oli 7,2 % vuonna 2006 ja 6,1 % vuonna 2007. 
Sanktiomaista Japanin, Itävallan, Romanian ja Australi-
an vientiosuudet ovat ylittäneet 2 prosenttia yksittäisi-
nä vuosina. Saksan, Ruotsin ja Latvian osuudet ovat ylit-
täneet prosentin useina vuosina. Italian vientiosuudet 
ovat muutamina vuosina jakson 2006–2014 aikana ol-
leet maailman keskiarvoa suuremmat. Ison-Britannian 
osuus oli keskiarvoa suurempi vain vuonna 2008. Rans-
kalla ja Liettualla on sanktiomaista pienimmät luvut ko-
ko ajanjakson aikana.

Seuraavaksi tarkastelemme maita, jotka eivät ole aset-
taneet kauppapakotteita Venäjää vastaan koskien tuo-
teryhmiä CN73 ja CN82-87. Näistä maista Etelä-Korea, 
Azerbaijan, Meksiko, Singapore ja Arabiemiirikunnat ovat 
vuosina 2006–2017 vieneet hyvin paljon pakotteiden alai-
sia tuotteita Venäjälle suhteessa kokonaistavaravientiin-
sä Venäjälle. Etelä-Korean osuus oli peräti 15,5 % vuonna 
2011 ja 10,0 % vuonna 2006 ja 8,5 % vuonna 2007. Azer-
baijanin osuus oli 11,0 % vuonna 2011 ja 5,1 % vuonna 
2014. Arabiemiirikuntien osuus oli peräti 14,1 % vuon-
na 2007, vuonna 2008 se oli 6,6 % ja vuonna 2009 8,5 %. 
Turkmenistanin osuus oli huomattava vuosina 2014 ja 
2016, mutta muina vuosina lähes nolla.

Viennin arvolla mitattuna Kiina vei toiseksi eniten pa-
kotteiden alaisia tuotteita Venäjälle vuosina 2001–2017, 
mutta vientiosuudella mitattuna maa ei ole läheskään 
kärkipäässä. Vain neljänä vuotena osuus oli yli prosen-
tin. Argentiinan vientiosuus oli samaa suuruusluokkaa 
kuin Kiinan. Valko-Venäjän, Serbian ja Uzbekistanin vien-
tiosuus ylitti prosentin kahtena vuotena, muina vuosina 
se oli nolla tai lähellä nollaa. Kazakstanin ja Saudi-Ara-
bian vientiosuus nousi yli prosentin vain yhtenä vuotena.

Miten paljon eri maiden osuudet ovat muuttuneet vuoden 
2014 jälkeen? Voisi olettaa, että kaikkien sanktiomaiden 
osuudet olisivat pienentyneet kauppapakotteiden myö-
tä. Koko maailman osalta tämä oletus pitää paikkansa. 
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Saksan osuus ei kuitenkaan juuri ole muuttunut vuosi-
na 2015–2017 verrattuna kolmeen edeltävään vuoteen. 
Ison-Britannian osuudet ovat jopa hieman nousseet. Täs-
sä yhteydessä on hyvä muistaa, että ennen pakotteiden 
voimaanastumispäivää tehdyt vientisopimukset pysyvät 
voimassa. Lisäksi pakotteiden alaisiin tuoteryhmiin si-
sältyy myös sellaisia toimituksia, joita pakotteista huo-
limatta on lupa viedä Venäjälle. Näistä kahdesta syystä 
on hyvin vaikeata saada kattava kuva kauppapakottei-
den vaikutuksista.

Italian ja Kanadan vientiosuudet ovat jonkin verran pie-
nentyneet kauppapakotteiden astututta voimaan, mut-
ta Kanadan osuus on pysynyt poikkeuksellisen suurena 
vuosina 2015–2017. Suomen ja Ruotsin osuus oli selväs-
ti pienempi vuosina 2016–2017 verrattuna aikaisempiin 
vuosiin ja Itävallan osuus oli vuosina 2015–2017 pienem-
pi kuin edellisinä vuosina. Ukrainan, Yhdysvaltojen, Ja-
panin, Ranskan, Australian ja Latvian osuudet ovat sen 
sijaan huomattavasti pienentyneet vuoden 2014 jälkeen. 
Tämän voisi tulkita niin, että kauppapakotteet ovat vai-
kuttaneet kaikista eniten juuri näiden maiden talouksiin. 
Romanian osuus nousi vuosina 2016–2017 ja myös Liet-
tuan osuus oli aiempaa suurempi vuosina 2015–2016.

Kun tarkastelemme maita, jotka eivät ole asettaneet 
kauppapakotteita Venäjää vastaan, näyttää siltä, että 
suhdeluku on pienentynyt kaikissa taulukon maissa vuo-
den 2014 jälkeen Turkmenistania, Singaporea ja Arabie-
miirikuntia lukuun ottamatta. Itse asiassa näyttäisi sil-
tä, että pakotteiden alaisten tuotteiden viennin osuus 
koko maan viennistä Venäjälle olisi vähentynyt enem-
män niissä maissa, jotka eivät ole asettaneet pakotteita 
Venäjää vastaan. Tämän voisi tulkita niin, että Venäjän 
kysyntä tiettyjä tuotteita kohtaan on vähentynyt kaikis-
ta maista sen seurauksena, että EU-maat, Yhdysvallat, 
Japani, Kanada ja Australia ovat kauppapakotteidensa 
avulla estäneet tiettyjen isojen projektien toteuttami-
sen Venäjällä. Esimerkiksi jos tiettyjä tuotteita on tuo-
tu maasta Y ja siihen liittyviä muita tuotteita maasta Z, 
niin kysyntä, joka on kohdistunut maahan Z vähenee au-
tomaattisesti, jos tavaroita ei voida tuoda maasta Y. Li-
säksi tähän asetelmaan voi vaikuttaa se tosiseikka, että 
EU-maiden tytäryritykset, jotka toimivat EU:n rajojen 
ulkopuolella, eivät myöskään voi viedä sanktionalaisia 
tuotteita Venäjälle.

Aseiden ja 
ampumatarvikkeiden vienti 
Venäjälle
 
Koko maailman aseiden ja ampumatarvikkeiden viennin 
osuus koko tavaraviennistä Venäjälle oli korkeimmillaan 
0,09 prosenttia vuonna 2013. Vuosina 2002–2007 osuus 
oli 0,01 prosenttia, vuonna 2008 se oli 0,02 prosenttia, 
vuosina 2009 ja 2014 0,03 prosenttia, vuosina 2010, 2012 
ja 2015 0,06 prosenttia ja vuonna 2011 0,07 prosenttia. 
Vuonna 2016 osuus oli 0 prosenttia ja vuonna 2017 0,01 
prosenttia. Vuonna 2013 Azerbaijanin aseiden ja ampu-
matarvikkeiden viennin osuus koko tavaraviennistä Ve-
näjälle oli suurin, peräti 19 prosenttia. Kirgisian osuus 
oli tuolloin 6,4 prosenttia.

Kahdenkymmenen tärkeimmän viejämaan yhteenlaskettu 
osuus oli vuosina 2001–2017 yli 95 prosenttia koko maa-
ilman aseiden ja ampumatarvikkeiden viennistä Venäjäl-
le. Suomen osuus oli 1,1 prosenttia, eli Suomi ei ole tär-
keä viejämaa tässä tuoteryhmässä.

Ulkoasianministeriön tietojen mukaan Suomessa evät-
tiin vuonna 2014 kolme kappaletta ja vuonna 2015 kaksi 
kappaletta puolustustarvikkeiden vientilupahakemusta. 
Vuonna 2016 ei tullut yhtään hakemusta. Vientitilasto-
jen mukaan vuosina 2015–2017 Suomesta ei viety yh-
tään aseita ja ampumatarvikkeita Venäjälle. Koska Suo-
men aseiden ja asetarvikkeiden vienti Venäjälle on aina 
ollut vähäistä, pakotteiden negatiivinen vaikutus Suomen 
vientiin on lähes olematon. Suurimmillaan vientimme oli 
2,3 miljoonaa euroa vuonna 2012. Vuosina 2010–2011 ja 
2013–2014 viennin arvo oli runsas miljoona euroa. Kaik-
kina muina vuosina vienti on arvoltaan jäänyt alle miljoo-
nan euron. Aseiden vienti ei myöskään muille maille ole 
kovin tärkeä tavararyhmä koko tavaraviennin kannalta.

Tässä yhteydessä on hyvä huomauttaa, että vaikka taulu-
kossa 4 listatuilla mailla ei olisi kauppapakotteita Venä-
jää vastaan, niin Venäjä on asettanut pakotteita joitakin 
näitä maita vastaan, kuten Libya. Venäjällä on sanktioi-
ta myös Turkkia vastaan. Italian osuus aseviennistä oli 
vuonna 2017 vajaa kolmannes, mutta sen arvo oli vain 9 
miljoonaa euroa.
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Taulukko 4 Aseiden ja ampumatarvikkeiden vienti Venäjälle, mrd. euroa

 2001–2017 2017
 mrd. euroa Osuus, % milj. euroa Osuus, %

MAAILMA 0,922  29,26

Mailla on sanktioita Venäjää vastaan tuoteryhmässä CN93

Italia 0,161 17,4 9,012 30,8
Ukraina 0,139 15,1 0,164 0,6
Saksa 0,090 9,7 3,767 12,9
Yhdysvallat 0,024 2,6 0,335 1,1
Espanja 0,022 2,4 1,447 4,9
Tsekin Tasavalta 0,021 2,3 2,026 6,9
Belgia 0,015 1,6 0,035 0,1
Itävalta 0,013 1,4 0,692 2,4
Suomi 0,010 1,1 – –
Japani 0,007 0,8 0,384 1,3
Ranska 0,007 0,8 0,758 2,6
  55,1  63,6

Lähde: International Trade Centre ja omat laskelmat.

Mailla ei ole kauppapakotteita Venäjää vastaan

Azerbaijan 0,186 20,2 0,201 0,7
Turkki 0,063 6,8 4,616 15,8
Taiwan 0,030 3,2 1,553 5,3
Kiina 0,029 3,2 1,541 5,3
Arabiemiirikunnat 0,027 2,9 – –
Kirgisia 0,015 1,6 0,059 0,2
Valko-Venäjä 0,014 1,5 1,492 5,1
Libya 0,011 1,2 – –
Intia 0,011 1,2 – –
  41,8  32,3

Yhteensä  96,8  96,0

Vuonna 2016 Suomessa evättiin kaksi kappaletta kaksi-
käyttötuotteiden vientihakemusta ulkoasianministeriön 

tietojen mukaan. Näissä tapauksissa riskinä oli tuottei-
den päätyminen sotilaalliseen loppukäyttöön Venäjällä.
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Taloustieteilijän näkökulmasta EU:n asettamien pakot-
teiden pääasiallinen tarkoitus on poliittinen kannanot-
to Venäjää vastaan. Vääjäämättä pakotteista seuraa myös 
taloudellista haittaa muille maille, vaikka se ensisijaises-
ti ei ole niiden tarkoitus. EU on ilmeisesti kuitenkin kat-
sonut, että on tärkeätä rajoittaa/estää tiettyjen tuottei-
den vientiä Venäjälle poliittisista syistä, vaikkakin näitä 
tuotteita valmistavat muiden maiden yritykset joutuvat 
tästä kärsimään. Voidaan ajatella niin, että EU:n aset-
tamat pakotteet ovat yritysten näkökulmasta ulkoinen 
negatiivinen sokki, joka heikentää niiden toimintamah-
dollisuuksia ja kannattavuutta. Kaikilta EU-maiden yri-
tyksiltä on estetty/pienennetty mahdollisuuksia myydä 
tiettyjä tuotteita Venäjän markkinoille, joten siinä mie-
lessä kaikki maat kärsivät. Ne yritykset jotka ovat myy-
neet eniten Venäjälle, ovat kuitenkin suurimmat kärsijät. 
Menetetyn Venäjän-myynnin korvaaminen uusilla mark-
kina-alueilla voi viedä aikaa.

Tässä raportissa on analysoitu koko maailmaa kattavia 
vientitilastoja ja niiden perusteella voidaan päätellä, et-
tä viisitoista kärkimaata veivät vuosina 2001–2017 yli 90 
prosenttia koko maailman pakotteiden alaisten tuottei-
den (CN73, CN82-87) viennistä Venäjälle. Vienti on siis 
keskittynyt pieneen ryhmään maita, joista tärkeimmät 
ovat Ukraina, Kiina, Etelä-Korea, Saksa ja Yhdysvallat. 
Suomi sijoittui yhdeksänneksi tärkeimmäksi vientimaak-
si. Vajaat puolet kärkimaista ovat EU-maita.

Tarkastelimme myös EU:n pakotteiden alaisten tuottei-
den osuutta eri maiden koko viennistä Venäjälle. Koko 
maailman osalta pakotteiden alaisten tuotteiden osuus 
koko tavaraviennistä Venäjälle on pienentynyt vuoden 
2014 jälkeen kauppapakotteiden myötä. Suomen osuus 
oli selvästi pienempi vuosina 2016–2017 verrattuna aikai-
sempiin vuosiin. Päädyimme siihen tulokseen, että Suo-
mi on kärsinyt vähemmän kauppapakotteista kuin muu 
maailma keskimäärin, koska vuosia 2010 ja 2011 lukuun 
ottamatta Suomen osuus on ollut pienempi jo ennen pa-
kotteita ja niiden asettamisen jälkeen Suomen pudotus 
on ollut pienempi kuin koko maailmassa keskimäärin. 
Näyttää siltä, että kauppapakotteet olisivat vaikuttaneet 
eniten Ukrainan, Yhdysvaltojen, Japanin, Ranskan, Aust-
ralian ja Latvian talouksiin. On kuitenkin hyvin vaikea-
ta saada kattava kuva kauppapakotteiden vaikutuksista, 

koska ennen pakotteiden voimaanastumispäivää tehdyt 
vientisopimukset pysyvät voimassa ja lisäksi pakotteiden 
alaisiin tuoteryhmiin sisältyy myös sellaisia toimituksia, 
joita pakotteista huolimatta on lupa viedä Venäjälle. Vuo-
sina 2015–2017 Suomesta ei viety yhtään aseita ja ampu-
matarvikkeita (CN93) Venäjälle.

Useissa muissa tutkimuksissa, jotka koskevat EU:n aset-
tamia sanktioita, on pääasiallisesti yritetty selvittää pa-
kotteiden vaikutusta Venäjän talouteen2. Tässä raportissa 
rajasimme EU:n talouspakotteiden vaikutusten selvittä-
mistä kauppapakotteiden analysointiin. Olemme tarkas-
telleet vientitilastoja useiden maiden kannalta, mutta 
Venäjän asettamia vastapakotteita emme ole käsitelleet 
tässä tutkimuksessa. Alkuvuodesta 2020 julkaistavassa 
loppuraportissa tarkastelemme myös vastapakotteiden 
vaikutuksia. Muita Venäjään kohdistettuja taloudellisia 
pakotteita ovat muun muassa pääomamarkkinoita koske-
vat rajoitukset. Näiden vaikutusten selvittäminen vaatisi 
laajaa yrityskohtaista aineistoa, jonka kerääminen kyse-
lyjen ja haastattelujen kautta on hankalaa ja aikaa vievää. 
Pääomamarkkinoiden vaikutukset suomalaisyrityksiin on 
siksi jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle.

Viitteet
 

1 Crozet & Hinz (2016) ovat käyttäneet kuukausidataa vuosilta 
2013–2014 teoreettisessa tarkastelussaan.

2 Esim. Ahn & Ludema (2017), Korhonen, Simola & Solanko 
(2018), Gould-Davies (2018), Korhonen (2019).
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