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Pakotteiden suorat vaikutukset Lapissa kovimmat Suomessa 
 
Selvä enemmistö suomalaisista yrityksistä tukee Venäjälle asetettuja pakotteita. 
Yrityksistä 66 prosenttia on sitä mieltä, että nykyiset pakotteet ovat oikein 

mitoitettuja tai että pakotteiden tulisi olla voimakkaampia. Venäjään liittyvät 
pakotteet kohdistuvat 47 prosenttiin suomalaisista yrityksistä joko suoraan tai 

epäsuorasti. 

 
Pakotteet vaikuttavat suoraan 6 prosenttiin ja epäsuorasti 41 prosenttiin suomalaisista yrityksistä. 
Suurin osa yrityksistä, 79 prosenttia, ei ryhdy toimenpiteisiin tässä vaiheessa, mutta seuraa 
tilannetta. Useat ovat huolissaan tilanteen mahdollisen pitkittymisen aiheuttamista negatiivisista 
vaikutuksista. 8 prosenttia yrityksistä etsii markkinoita muualta ja 3 prosenttia luopuu kokonaan 
suunnitelmista laajentua Venäjän markkinoille. 

 
Tiedot käyvät ilmi Suomen kauppakamarien jäsenyrityksille suunnatusta kyselystä. Kysely 
lähetettiin yli 16 500 yrityksen toimitusjohtajalle tai vastaavalle henkilölle, joista 2684 vastasi 
kyselyyn. Vastausprosentti oli 16. Kysely toteutettiin 8.–12.8.välisenä aikana, heti sen jälkeen, kun 
Venäjä oli ilmoittanut vastapakotteista. 
 
Pakotteilla on suomalaisten yritysten laaja tuki. Puolet yrityksistä toteaa, että Venäjään kohdistuvat 
pakotteet ovat perusteltuja ja oikein mitoitettuja. 16 prosenttia toivoo voimakkaampia pakotteita. 24 
prosenttia vastaajista ei hyväksy pakotteita ja 10 prosentin mielestä pakotteiden tulisi olla 
lievempiä. 

 

Kyselyn perusteella pakotteiden suorat vaikutukset eivät ole vielä kokonaisuuteen verrattuna kovin 

merkittävät, mutta Lapissa ne ovat suurimmat kuin missään muualla maassa. Lapin yrityksistä 9 % 

on suoraan pakotteiden kohteena ja seuraavaksi suurimmat luvut tältä osin ovat Pohjois-Karjalasta 

ja Kaakkois-Suomesta läheltä Venäjän rajaa. Epäsuorien vaikutusten osalta Lappi noudattelee 

valtakunnallista noin 40 %:n tasoa. Lapissa myös suhtaudutaan pakotteisiin keskimääräistä 

kriittisemmin. Lapissa vastanneista yrityksistä 35 % ei hyväksy pakotteita ja 24 % pitää negatiivisia 

vaikutuksia merkittävinä.  

 

- Suorien vaikutusten osuus Lapissa on yllätys, vaikka Venäjä markkinan merkitys Lapissa on ollut 

pitkään kasvusuunnassa, sanoo toimitusjohtaja Timo Rautajoki Lapin kauppakamarista. 

Erityisesti matkailualaan kohdistuu suoria vaikutuksia ja lappilaisille toimijoille merkittävinä 

asiakkaina olleita venäläisiä matkanjärjestäjiä on mennyt konkurssiin. Suurin osa yrityksistä seuraa 

tilannetta eikä ole ryhtynyt erityisiin toimenpiteisiin, mutta osa ilmoitti katsovansa markkinoita nyt 

muualta. Pakotteiden epäsuorat vaikutukset todennäköisesti muodostuvat pidemmällä 

aikajänteellä Lapin ja koko Suomen kannalta merkittäviksi. 
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