
Kauppakamarin kysely:  
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Laaja valtakunnallinen otanta 

Vastaajat ovat suuria, keskisuuria ja pieniä 

yrityksiä koko Suomesta. 

• Yhteensä 2676 yritysjohtajaa vastasi kyselyyn 

• Vastausprosentti 16 

• Kysely toteutettiin 8.8.–12.8. välisenä aikana 

 



Suhtautuminen pakotteisiin 

 

• Yritysjohtajilta vankka tuki pakotteille 

 

• 2/3 hyväksyy nykyiset pakotteet tai haluaisi 

tiukempia pakotteita 

 

• 1/3 ei hyväksy pakotteita tai haluaisi 

lievempiä pakotteita  
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Pakotteiden vaikutukset 

• Venäjään liittyvät pakotteet vaikuttavat 

negatiivisesti puoleen (47 %) suomalaisista 

yrityksistä joko suoraan tai epäsuorasti 

• Puolet (53 %) katsoo, ettei pakotteilla ole 

vaikutusta omaan toimintaan 

• Yrityksistä 5 % sanoo vaikutusten olevan suoria. 

1 % on suoraan pakotteiden kohteena 

• Vaikutusten alla olevista yrityksistä 3/4 ilmoittaa 

vähäisiä vaikutuksia, 1/4 merkittäviä 
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Miten yritykset reagoivat? 

Yritykset eivät pakene Venäjältä  

 

• Suurin osa (79 %) odottaa ja katsoo  

• 3 % luopuu laajentumissuunnitelmista 

• 8 % etsii markkinoita muualta 

• 0,5 % vetäytyy Venäjän markkinoilta 

• 10 % reagoi muuten 
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Vaikuttavatko Venäjään kohdistuvat pakotteet ja Venäjän 
vastapakotteet yrityksenne toimintaan negatiivisesti? 
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Vaikuttavatko pakotteet negatiivisesti? 
Vapaita kommentteja 

”Päinvastoin. Olemme saaneet uutta 

kiinnostusta Kiinan palvelujamme kohtaan 

monilta yrityksiltä, jotka hakevat uusia 

markkinoita Aasiasta.”  

”Isojen elintarviketeollisuuden- ja 

laitevalmistusyritysten kautta kärsimme 

välillisesti.” 

”Venäjän taloustilanne heikkenee, jolloin 

asiakkaat epäröivät ja lykkäävät 

hankintojaan.”  

”Asiakkaat reagoivat tällä hetkellä kaikkiin 

epävarmuustekijöihin. Työpaikkojen vaarantumisella, 

mahdollisilla lomautuksilla, irtisanomisilla on suora vaikutus 

ostokäyttäytymiseen. ” 

”Rahoitusvaikeudet tulevat todennäköisesti 

viivyttämään projekteja. Toistaiseksi kuitenkin 

kaikki OK.”  

”Vienti- ja 

yhteistyökonsultointihankkeemme 

Venäjän suunnalla eivät käynnisty 

tai edistyvät huonosti.”  

”Emme käy Venäjän-kauppaa, mutta 

kauppapakotteiden johdosta kilpailu 

kotimarkkinoilla kovenee, koska sieltä vapautuu 

kapasiteettia, joka on purettava muualle.” 



Ovatko negatiiviset vaikutukset 
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Millaisia negatiivisia vaikutuksia pakotteilla 
on? Vapaita kommentteja 

”Tässä vaiheessa vaikea vielä 

ennustaa. Vaikutuksia on varmasti.” 

”Investoinnit Venäjällä jo tänä vuonna laskeneet selvästi.” 

”Tällä hetkellä vaikutukset ovat 

erittäin negatiivisia, se miten 

tilanne etenee vaikuttaa tähän.” 

”Ei vielä ole nähtävissä negatiivisia 

vaikutuksia, mutta pakotteiden kestäessä 

tulee varmasti olemaan merkittäviä 

vaikutuksia toimialaan.” 

”Toistaiseksi vähäisiä, mutta tilanteen 

pitkittyessä vaikutus lisääntyy.”  

”Mahdolliset vaikutukset näkyvät 3-6 kk viiveellä.”  

”Vielä ei tiedä, mutta kaikki venäläiset 

ostajat ovat poistuneet.” 



Miten yrityksenne reagoi Venäjän 
tilanteeseen? 
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Miten yrityksenne reagoi Venäjän 
tilanteeseen? Vapaita kommentteja 

”Markkinoimme Kiina-

palvelujamme entistäkin 

aktiivisemmin.” 

”Lykkäämme suunnitelmia Venäjälle 

laajentumisen suhteen ja seurataan 

tilannetta tulevaisuudessa.” 

”Yksi markkina muiden 

joukossa, mutta rajusti 

pakkasella.” 

”Puuttuvia venäläisasiakkaita ei 

voi korvata mitenkään.” 

”Yritämme ylläpitää/kehittää suhteita 

venäläisiin yhteistyökumppaneihin 

entistäkin ponnekkaammin.” 

”Varaudumme heikkeneviin 

Suomen kotimarkkinoihin.” 

”Sopeuttamalla 

kustannusrakennetta 

kaikin käytettävissä 

olevin keinoin.” 



Miten suhtaudut Venäjän vastaisiin 
pakotteisiin? 
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Miten suhtaudut Venäjän vastaisiin 
pakotteisiin? Vapaita kommentteja 

”Suomi on osa EU:ta ja tulee 

pyrkiä ensisijaisesti vaikuttamaan 

sen kautta. Velvollisuutemme on 

noudattaa yhteisesti EU:ssa 

päätetyn linjan mukaisesti.” 

”Politiikka ja bisnes 

sopivat huonosti 

yhteen. Venäjä oli 

mahdollisuus, ei enää.” 

”Elintarvikemarkkinat 

Venäjällä menetetään 

kokonaan, ei vain 

hetkellisesti.” 

”EU:n toimien takia Suomi ja sen vienti 

itään kärsii dramaattisesti. Pakotteet 

rankaisevat Suomea kohtuuttomasti. 

Seuraukset tulevat olemaan 

pitkävaikutteiset ja EU:n joukossa 

epäreilut.” 

”Poliittisesti oikeutettu, mutta yhtiön 

näkökulmasta huono homma.” 

”Pakotteilla ei liene 

vaikutusta muuta kuin että 

toimittajamaat vaihtuu 

eurooppalaisista muihin.” 

”Suomessa on satavuotiset perinteet Venäjän 

kaupankäynnissä ja syytä kunnioittaa suurta 

kauppakumppania, joten neuvottelujen kautta pitäisi 

saada ratkaistua asiat. Pakotteiden tie ei ole rakentava 

mitenkään puolin tai toisin.” 

 

”Mikäli nykyisillä ei ole vaikutusta 

Venäjän toimiin, on pakotteita 

voimistettava.” 
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