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Johdanto
Oheisissa graafeissa on esitetty eri Standard International Trade Classification (SITC) luokituksen tuoteryh-
mien indeksoitu kehitys Suomen tavaroiden viennin ja tuonnin sekä Venäjälle suuntautuvan viennin ja sieltä
tapahtuvan tuonnin osalta. Lisäksi on vertailtu Suomen Venäjän indeksoitua viennin ja tuonnin kehitystä vas-
taavaan eri maiden kohdalla. Vaikka kuukausittaiset vaihtelut eri tuoteryhmissä saattavat olla varsin suuret
yhteen maahan suuntautuvan viennin ja tuonnin osalta, niin indeksitarkastelu mahdollistaa paremmat johto-
päätösten tekoedellytykset, kuin minkä euromääräisten lukujen käyttö antaisi.

2010-luvulla Suomen vienti maailmalle ja tuonti sieltä kehittyi hyvin maltillisesti. Koronan mukanaan tuomaan
sulkutilaan ”sopeutuminen” alensi aluksi jonkin verran sekä tuontia että vientiä. Vuoden 2021 alussa alkoi
voimakkaampi kasvu koronasulkujen helpottaessa. Osa vuosien 2021 ja 2022 kasvusta on tietysti sekä inf-
laation että huomattavasti kohonneiden energiakustannusten aikaansaamaa.

Kuukausikohtaiset tullitilastot julkaistaan Suomen tullin toimesta kuukausittain siten, että viimeisen saatavis-
sa olevan kuukauden tiedot ovat vähintään kahden kuukauden takaa. Esimerkiksi maaliskuun 2021 lopussa
julkaistiin tammikuun 2021 tavaroiden ulkomaankaupan tiedot. Verrattuna muihin teollistuneisiin maihin Suo-
mi on suhteellisen hidas tullitilastojensa julkaisussa. Monissa maissa tullitilastot julkaistaan noin kuukautta
nopeammassa tahdissa eli siten, että esimerkiksi huhtikuun alussa julkaistaisiin helmikuun tullitilasto. 

Useana kuukautena ennen sanktioiden alkua jopa viidennes Suomen tuonnista oli tuontia Venäjältä.
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Suomen ja Venäjän välisen kaupan trendi oli laskeva sanktioiden alettua. Vuoden 2016 ensimmäisten kuu-
kausien viennistä että tuonnista noin puolet on leikkaantunut verrattuna aikaan ennen sanktioita. Osa laskus-
ta johtui sanktioista, osa Venäjältä tuotavien raaka-aineiden ja energian silloisten maailmanmarkkinahintojen
laskusta. Suomen ja Venäjän välinen kauppa on vuosien ajan ollut Suomelle pahasti alijäämäistä. Tammi-
kuun 2017 hurja nousu tuonnissa Venäjältä Suomeen johtuu Nord Streamin toisen vaiheen rakentamisen al-
kamiseen liittyvien kaasuputkien toimituksista.

Vuoden 2018 alusta lähtien tuonti Venäjältä oli saavuttanut tason ajalta ennen sanktioita. Valitettavasti vienti
Venäjälle oli edelleen noin neljänneksen pienempi kuin, mitä se oli ennen sanktioiden alkamista. Jo aikai-
semmin Suomelle pahasti alijäämäinen maiden välinen kauppatase tuli siten entistä alajäämäisemmäksi. Ko-
ronakauden alettua vuonna 2020 tuonnin arvo Venäjältä laski merkitsevästi. Vuoden 2021 energian hinnan
nopea nousu käänsi tuonnin Venäjältä jyrkkään nousuun.

Suomen tavaroiden viennin arvosta Venäjälle leikkaantui keskimäärin noin neljännes melko pian sanktioiden
alettu. Siten voitaisiin voimakkaasti yksinkertaistaen sanoa sanktiopolitiikan hintaa arvioitaessa, että Suomi
menetti vientituloina tämän alentuman ja siten Suomelle ajanjaksolla 2015-2021 sanktioiden hinnaksi mene-
tettyjen vientitulojen osalta oli runsaat 10 miljardia euroa. Venäjän menetysten arviointi heidän Suomesta
saamien vientitulojensa suhteen on hankalaa, koska merkittävimpien tuoteryhmien, öljy, sähkö ja kaasut,
hinnoissa on suuri vaihteluväli. Tarkastelukaudella usean vuoden aikana Venäjän Suomeen suuntautuvasta
viennistä saamien tulojen määrä ylitti ajoittain tason ennen sanktioita. 

Liitteessä 1 on esitetty vertailun vuoksi USAn, Kiinan, Saksan ja Ruotsin kanssa käytävän tavarakaupan
osuuden kehitys Suomen koko tavarakaupasta.

Suomelle tavarakauppa Venäjän kanssa on ollut Suomelle hyvin alijäämäistä koko sanktioiden tarkastelujak-
son 2014-2022 ajan. Kun tilanne Ukrainan ympärillä alkoi kiristyä vuoden 2021 lopulla, revähti kohonneiden
energiatuotteiden hinnan nousun vuoksi maiden välisen kauppataseen vaje lähes 800 miljoonaan euroon
kuukaudessa. Kauppataseen vajetta suurensi myös Suomen Venäjän viennin arvon nopea lasku, tuonnin ar-
von Venäjältä vähentyessä huomattavasti hitaammin. Pienenä taloutena Suomi varmasti pystyy hankkimaan
valtaosan tai jopa kaiken aikaisemmasta tuonnistaan Venäjältä muualta, mutta tuonnin uudelleenjärjestely
kuitenkin vaatii aikaa ja nähtäväksi jää miten paljon näiden hyödykkeiden tuonnin hintataso tulee nousemaan
aikaisempaan verrattuna ja kuinka paljon joudumme investoimaan muutoksessa tarvittavaan infrastruktuu-
riin. Esimerkiksi LNG-terminaalien ja -varastojen rakentaminen tai vuokraaminen ei ole ilmaista tai tapahdu
muutamassa  kuukaudessa.  Osa  tästä  tuotantohyödykkeiden  hankintaketjujen  muutosten  vaikutus  näkyy
vuoden 2022 aikana nopeasti lisääntyneessä tavarakaupan kauppataseen alijäämässä.
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Suomen viimeisten tiedossa olevien kuukausien tavaroiden vienti- ja tuontitiedot Venäjän kanssa löytyvät
osoitteesta https://karirast.com/ulkomaankauppa/RU_mtb.html ja vuosikohtaiset tiedot osoitteesta https://ka  -  
rirast.com/ulkomaankauppa/RU_ytb.html.

Suomelle erityisesti tuonnissa tuonti Venäjältä on ollut hyvin merkittävässä asemassa. Seuraavasta kuvassa
on Suomen tuonnin ja viennin kehitys Kiinan, USAn ja Venäjän kanssa. Kuvion vienti osasta voidaan havaita
näiden suurvaltojen kohdalla USA olleen merkittävin pääosan ajasta. Nuo muutamat hyppäykset USAn koh-
dalla ovat risteilylaivojen toimituksia. Kiinan ja Venäjän kohdalla Suomen viennin arvo niihin on ollut suurin-
piirtein samansuuruista aina Ukrainan sodan alkuun asti. Ukrainan sodan aikana Venäjälle suuntautuvan
vienti laski rajusti, Kiinan kohdalla viennin arvo sinne on jatkunut kasvuaan. 

Euromääräisen tuonnin kohdalla Venäjä on ollut selvä ykkönen ennen vuoden 2022 alun tapahtumia. Kiina
on kakkonen tuonnin osalta ja USA viimeinen. Ukrainan sodan aikana Yhdysvaltojen merkitys myös tuonti-
maana on lisääntynyt. Osa lisäyksestä johtuu Sitc ryhmän 3 tuonnin lisäyksestä. Vuoden 2022 tammi-loka-
kuun aikana kasvu tämän ryhmän kohdalla oli yli 400 prosenttia edelliseen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
nähden. Toisin sanoen USA on onnistunut kaappaamaan melkoisen osuuden Suomen aikaisemmista ener-
giatuotteiden hankinnoista Venäjältä. Valitettavasti Suomen kansantalouden kannalta tämä ei tapahtunut ai-
kaisempaa edullisimmilla ehdoilla ja hinnoilla.

© 2023 Kari Rastas

https://karirast.com/ulkomaankauppa/RU_ytb.html
https://karirast.com/ulkomaankauppa/RU_ytb.html
https://karirast.com/ulkomaankauppa/RU_mtb.html


4 

Kuten alla olevasta taulukosta näkyy huolimatta lukuisista sanktiopaketeista ja Suomen tinkimättömästä ”ha-
lusta” noudattaa niitä, niin Suomen vienti ja tuonti ovat olleet moninkertaiset Venäjän kanssa koko tarkastelu-
ajan verrattuna vientiimme ja tuontiimme Ukrainan kanssa. Erityisesti tuonti Ukrainasta Suomeen on ollut hy-
vin minimaalista.

kesäkuu
2013

milj.euroa

marraskuu
2016

milj.euroa

marraskuu
2019

milj.euroa

marraskuu
2021

milj.euroa

marraskuu
2022

milj.euroa

Vienti
Venäjä 424.6 283.6 287.1 346.2 202.1 

Ukraina 29.7 16.6 19.6 24.2 12.6 

Tuonti
Venäjä 726.1 588.0 653.1 999.4 281.1 

Ukraina 2.5 3.6 3.1 6.3 3.8 
Lähde: eurostat

© 2023 Kari Rastas



5 

 1 Suomen vienti Venäjälle eri Sitc:n tuoteryhmissä 
Venäjä Suomen naapurina on historiallisesti ollut Suomen suurimpia, usein suurin, ulkomaankaupan kohtei-
ta. Suomen harvoja maantieteellisiä taloudellisia kilpailuvaltteja on se, että Suomi on Venäjän yhden tärkeim-
män teollisen ja kaupallisen keskittymän, Pietarin talousalueen, lähinaapuri. Sotilaallisesti katsottuna tuo Pie-
tarin läheisyys on suurin riski Suomelle.  

Kuten alla olevasta kuviosta näkyy, niin sanktiot ovat vaikuttaneet voimakkaasti Suomen Venäjälle suuntau-
tuvaan vientiin. Suhteellisen lyhyessä ajassa sanktioiden alkamisen jälkeen yli 30-40 prosenttia viennin ar-
vosta leikkaantui. Osa tästä johtuu sanktioista, osa halvenneiden raaka-aineiden hinnoista erityisesti öljytuot-
teiden osalla ja osa Venäjän oman talouden vähentyneestä kysynnästä. Ukrainan sodan alettua vienti Venä-
jälle väheni dramaattisen nopeasti. Lokakuussa 2022 vienti oli arvoltaan vain viidennes siitä, mitä se oli en-
nen sanktioiden alkua.

Venäjän  vastasanktiot  sisälsivät  elintarvikkeiden  (Sitc  0)  tuonnin  lopetuksen  niistä  maista,  jotka  olivat
aloittaneet Venäjän vastaiset sanktiot. Suomen osalta se johti siihen, että kuukausikohtainen elintarvikkeiden
vienti Venäjälle oli nyt vain noin 20 prosenttia siitä, mitä se oli ollut aikaisemmin ennen sanktioita. Vuonna
2013 Venäjälle viedyt elintarvikkeet edustivat vajaata kolmannesta (29.3 prosenttia) kyseisen tuotesektorin
koko viennistä. Sanktioiden alkamisen jälkeen Venäjälle on mennyt noin 10 prosenttia elintarvikesektorin
koko viennistä.

© 2023 Kari Rastas
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2020-luvulla Suomi alkanut toimittaa Venäjälle kasvavassa määrin raaka-aineita (Sitc 2). Viennin suurimpia
tuoteryhmiä tässä ryhmässä oli Sitc 283 (kuparimalmi ja -rikasteet).

Suomen kivennäisöljyn ja kivennäisöljytuotteiden (Sitc 33) tuonnista vielä vuonna 2013 kaksi kolmannesta
tuli Venäjältä. Suuren öljynjalostuskapasiteettinsa ansiosta Suomi on ollut myös merkittävä raffinoitujen ki-
vennäisöljytuotteiden (Sitc 334) viejä. Vuonna 2013 viisi prosenttia tuotteiden viennin arvosta tienattiin vie-
mällä niitä Venäjälle. Ukrainan sodan alettua Euroopan yhteisön politiikkojen pyrkimyksenä puheissaan on
ollut energiatuotteiden viennin ja tuonnin nollaaminen Venäjän osalta. Suomi on tässä pelissä ollut poliittinen
mallioppilas, tosin kansantaloudellisesti suhteellisen kovalla kustannuksella. 

Suomen kemian teollisuuden tuotteiden (Sitc 5) vienti  Venäjälle koostuu mm lääkeaineista ja muoveista.
Sanktioiden alettua niiden viennin arvo vähentyi runsaalla parikymmenellä prosentilla verrattuna aikaan en-
nen sanktioita. Sen jälkeen vähenevä trendi on jatkunut ja Ukrainan sodan alettua tämän tuoteryhmän arvo
oli noin kymmenes, siitä mitä se oli alkuaan.

© 2023 Kari Rastas
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Valmistetut tavarat (Sitc 6) ryhmässä paperi ja pahvi sekä niistä valmistetut tuotteet (Sitc 64) edustaa run-
sasta puolta kyseisen ryhmän viennistämme Venäjälle. 

Paperin ja pahvin sekä tuotteet niistä vienti Venäjälle oli sanktioaikana ollut varsin tasaista verrattuna mo-
neen muuhun tuoteryhmään. Kun Ukrainan sota alkoi,  loppui muutamassa kuukaudessa pääosa paperin
viennistä Venäjälle.
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Koneiden ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden (Sitc 7) vienti Venäjälle on viime vuosina edustanut runsasta
kymmentä prosenttia tämän tuoteryhmän koko viennistä. Tammikuussa 2016 koneiden ja laitteiden sekä kul-
jetusvälineiden vienti Venäjälle oli vain runsaat puolet aikaisempien kuukausien tasosta. Joulukuussa 2016
tämän tuoteryhmän vienti oli elpynyt tasolle ennen sanktioiden alkua. Ukrainan tapahtumien vaikutus tämän
tavararyhmän Venäjän vientiin on ollut huomattava, tosin kuukausittain vaihtelu on suurta.

Ryhmän erilaiset valmiit tavarat (Sitc 8) Venäjän vienti sisältää mm. vaatteet (Sitc 84) sekä kojeet ja mittarit
(Sitc 87).

© 2023 Kari Rastas
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 2 Suomen tuonti Venäjältä
Suomi on tuonut Venäjältä pääasiassa raaka-aineita, kuten energian liittyviä tuotteita - öljyä, kaasua ja säh-
köä. Tuonti Venäjältä on euromääräisesti tarkastellen alentunut sanktiokaudella, ollen pitkän aikaa runsaan
kolmanneksen alempi kuin mitä tuonti sieltä oli ennen sanktioita. Pääsyy tähän oli ollut merkittävä öljyn ja
metallien maailmanmarkkinahintojen huomattava alentuminen. Vuoden 2016 loppupuolella tapahtunut raaka-
öljyn hinnan nousu nosti tuonnin arvon joulukuussa lähes sanktioiden alkuajan tasolle.

Korona aika vuoden 2020 alkukuukausina nopeasti leikkasi venäläisten tavaroiden tuontia Suomeen. Syynä
tähän oli erityisesti öljyn hinnan romahtaminen. Tilanteen Ukrainan ympärillä kiristyessä ja koronasulkujen
helpottaessa vuonna 2021 öljyn ja muiden energian tuotantoon vaadittavien tuotteiden hinnat nousivat huo-
mattavasti.

Sitc tuoteryhmän 2 kohdalla tuonti Venäjältä sisältää sellaisia kuten malmit, metalliromu, puutavara ja paperi-
massa. Venäjällä on ajoittain esitetty vaatimuksia lopettaa Suomeen puun vienti, mikä tuottaisi metsäteolli-
suudellemme vaikeuksia löytää korvaavia toimittajia ja pahimmassa tapauksessa johtaisi joidenkin tuotanto-
laitosten sulkemiseen.

© 2023 Kari Rastas
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Malmit ja metalliromu (Sitc 28) on muodostunut yhä merkittävämmäksi tuoteryhmäksi Venäjältä tapahtuvas-
sa tuonnissa. Merkittävä osa siitä on nikkelimalmia ja rikastetta (Sitc 284), josta Suomessa valmistetaan nik-
keliä akkuteollisuudelle. Saa nähdä kuinka kauan tätä tuontia tullaan jatkamaan Ukrainan sodan synnyttä-
mien sanktioiden ja EU:n nykyisen hyvin lyhytnäköisen ja sille kalliiksi tulevan talouspolitiikan pyörteissä. Jos
venäläisomisteinen Nornic  kel Harjavalta Oy   jää ilman tätä raaka-ainetta, Suomen unelmat akkuteollisuuden
merkittävänä pelurina tulevat kokemaan kovan kolauksen ilman Venäjän malmeja ja metalleja. Venäläinen
nikkelirikaste Harjavaltaan on tuotu junilla ja VR:n kieltäydyttyä kuljetuksista se tehdään nyt Nurminen Logis-
ticsin omistaman yhtiön Operail Finland Oy:n vetureilla. Lokakuussa 2022 yli 70 prosenttia Suomen jäljellä
olevasta tuonnista Venäjältä oli näitä nikkelirikasteita. Maaliskuun lopussa 2023 Varsinais-Suomen ELY-kes-
kus totesi Nornickel Harjavallan laajennushankeen olevan toteuttamiskelpoinen ympäristövaikutusten suh-
teen.

Kivennäisöljy, kaasut ja sähkövirran tuonti,  Sitc tuoteryhmä 3, edusti runsasta kolmea neljännestä tuonnis-
tamme Venäjältä. Öljyn ja energian maailmanmarkkinahintojen huomattava alentuminen on vaikuttanut ky-

© 2023 Kari Rastas
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seessä olevan tuoteryhmän Venäjän tuonnin euromääräisen arvon alentumiseen. Vuoden 2016 lopussa ta-
pahtunut öljynhinnan nousu on palauttanut tämän tuoteryhmän arvon lähes sanktioiden alkuajan tasolle. Uk-
rainan sodan alkamisen jälkeen toistuvat sanktiopaketit ovat johtaneet tilanteeseen, jossa tämän tuoteryhmä
kokonaisuuden tuonnista 90 prosenttia on ”hävinnyt”. Pienenä taloutena ja yllättävän monipuolisella ener-
giantuotannolla varustettuna maana ongelma ei ole ollut Suomelle löytää korvaavia lähteitä eli ei-venäläisiä
näiden elintärkeiden hyödykkeiden toimittajia. Ongelmana on niiden hankinnan huomattavasti kallistunut hin-
ta energian ja muussa tuotannossa. 

Vuonna 2013 65 prosenttia Suomen tuomista kivennäisöljyistä ja kivennäisöljytuotteista tuotiin Venäjältä.
Vuoden 2015 tammi-syyskuussa Venäjän tuonnin osuus kyseisessä tuoteryhmässä oli 60,3 prosenttia. Koro-
na-aikana vuoden 2020 tammi-huhtikuussa Venäjän osuus tuoteryhmän tuonnista oli 56.4 prosenttia. Tam-
mikuussa 2023 tuoteryhmän tuotteiden tuonti Venäjältä Suomeen oli käytännössä lähes loppunut. Tuolloin
noin puolet tuoteryhmän tuotteiden tuonnista tuli Norjasta1. 

1Linkki viimeisten tiedossa olevien kuukausien eri maiden SITC 33 tuotteiden tuonnista Suomeen ja viennistä  
Suomestä.

© 2023 Kari Rastas
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Vuonna 2013 peräti 85 prosenttia Suomen tuomasta raakaöljystä oli Venäjältä. Porvoon jalostamon prosessi
on ollut viritetty hyödyntämään venäläistä raakaöljyä. Uuden ja toisentyyppisen raakaöljyn käyttöönotto ai-
heuttaa merkittäviä ja aikaa vieviä virityksiä sekä investointeja jalostamon prosessissa. 

Suomeen tuotu maakaasu on ollut aikaisemmin peräisin Venäjältä. Viime vuosina on kaasujen tuontia moni-
puolistettu rakentamalla LNG terminaaleja ja siirtoputki Viroon. Suomi lopetti  putkien kautta toimitettavan
maakaasun tuonnin Venäjältä, Venäjän vaadittua maksut ruplissa. Suomi kuitenkin alkoi ostamaan monin-
kertaisesti kalliimpaa LNG kaasua Venäjältä. Ongelma maakaasun kaasun saatavuuden suhteen on Euroo-
palle yhteinen. Kestää vuosia rakentaa riittävä LNG-terminaali- ja -varastokanta, maksaen tähtitieteellisen
hinnan. LNG on huomattavasti kalliimpaa kuin mitä venäläinen putkikaasu oli. Ongelma on miten maakaasua
käyttänyt eurooppalainen raskas ja energiantuotannon teollisuus pystyy sopeutumaan huomattavasti kallistu-
neeseen kaasuun ja lähivuosina sen saannin epävarmuuteen. On vaikea ymmärtää miten tuo sopeutuminen
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olisi mahdollista ilman huomattavaa teollisen tuotannon supistumista erityisesti Keski-Euroopassa. USA on
ollut aktiivinen markkinoidessaan eurooppalaisten yritysten siirtymistä Yhdysvaltoihin. Yksi siirron kilpailuteki-
jöistä on USAn huomattavasti alempi energian hinta nyt kun Eun aikaisempi edullinen energian tarjonta oli
eliminoitu.

Sähkövirtaa tuotiin Venäjältä merkittävissä määrin ja siten pystyttiin edullisesti takaamaan riittävä sähköntar-
jonta Suomessa. Kun tilanne Ukrainan ympärillä kiristyi ja energian hinnat nousivat, myös sähkön tuonti Ve-
näjältä nousi ennätystasolle. Muutama kuukausi sodan alettua Ukrainassa Suomi lopetti myös sähkön tuon-
nin Venäjältä.

Suomen Venäjältä tuomia kemianteollisuuden tuotteita (Sitc 5) ovat orgaaniset (Sitc 51) ja epäorgaaniset al-
kuaineet (Sitc 52).  Myös lannoitteita on tuotu merkittäviä määriä.
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Sitc 6:n valmistettujen tavaroiden tuonti Venäjältä sisältää raudan,teräksen ja muut metallit. Myös kumi- ja
puutuotteita tuotiin merkittävässä määrin.

Tavararyhmien Sitc 7 ja 8 tuotteiden kuukausittainen tuonti Suomeen Venäjältä on ollut sen verran pientä,
että niistä ei ole tehty omaa indeksikuvaa.

Suomen ja Venäjän välisen tavarakaupan viimeisten julkaistujen kuukausien tiedot on luettavissa  oheisen
linkin kautta. Vuositason tuonti ja vientitiedot Sitc-luokituksen tasolla 3 löytyy linkistä.
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 3 Kehitys eri maissa verrattuna Suomen kehitykseen
Pääsääntöisesti Suomen Venäjän viennin kokonaistilaa kuvaava indeksi kehittyi sanktioiden aikana, ennen
Ukrainan sotaa, samassa rytmissä kuin useimmissa vertailumaissa. Eli vienti Venäjälle on vähentynyt melko
runsaasti, kun taas tuonti Venäjältä on ”kärsinyt” vähemmän sanktiosta. Juuri ennen korona-aikaa kuukausit-
tainen tuonti Venäjältä ylitti valuuttamääräisen tason ennen sanktioita ja kauppatase on koko sanktiojakson
ajan ollut useimmiten Venäjän eduksi sille ylijäämäistä. Kahdenvälinen tavaroiden kauppatase eri maiden
kanssa oli useimmiten huomattavan ylijäämäistä Venäjälle jo aikana ennen sanktioita. Siten sanktioiden vai-
kutus Venäjän talouteen on ollut suunniteltua/toivottua vähäisempi. Erityisesti niiden maiden, jotka ovat julki-
suudessa aggressiivisimmat ja äänekkäimmät Venäjän suhteen, kohdalla tuonti Venäjältä on kehittynyt ”yllät-
tävästi”, ylittäen usein hyvin huomattavasti tuonnin arvon ajalta ennen sanktioita. Esimerkiksi USAn kuukau-
sittainen tuonti Venäjältä vuoden 2021 maaliskuusta lähtien 25 – 50 prosenttia suurempi kuin juuri ennen
sanktioiden alkua. Pääosa USA tuonnista Venäjältä koostui kivennäisöljytuotteista (Sitc 33).

Useimmille tässä käsittelyssä oleville maille vienti Venäjälle on ollut prosenttiosuudeltaan koko niiden tavara-
kaupan viennistä suhteellisen pientä. Venäjän viennin kuukausikohtainen prosenttiosuus maan kokonais-
viennistä ennen sanktioita vaihteli Kanadan 0.33 prosentista Ukrainan 27 prosenttiin. Sanktioiden ja Venäjän
vastasanktioiden alettua kuukausikohtainen vienti Venäjälle vuoden 2015 alussa oli 25 – 50 prosenttia alem-
pi kuin aikana ennen sanktioita. Useimmille maille tuonti Venäjältä kostuu pääasiassa hyödykkeistä, jotka
ovat hyvin tärkeitä tuojamaan yhteiskunnalle ja taloudelle. Näitä ovat öljy, maakaasu, metallit, vilja, lannoit-
teet jne.

Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vaikutukset alkoivat vaikuttaa vuoden 2022 helmikuun ja sen jälkeis-
ten kuukausien vienti ja tuontitietoihin. Samaten räjähdysmäisesti nousseen inflaation ja kallistuneiden raa-
ka-aineiden ja hyödykkeiden vaikutus lukuihin on huomattava. Yllättävästi tuonti Venäjältä on sodan ensim-
mäisen kuukauden, maaliskuun, aikana noussut huomattavasti monissa maissa, kun taas maiden vienti Ve-
näjälle supistui odotetun voimakkaasti . Ainakin sodan alkamisen jälkeisten ensimmäisten kuukausien tulliti-
lastojen perusteella länsimaat varsin onnistuneesti sanktioivat oman vientinsä Venäjälle, mutta ovat olleet
niin riippuvaisia Venäjän tuottamista hyödykkeistä, että Venäjän sulkeminen ulos länsimaiden markkinoilta
näyttää epäonnistuneen dramaattisesti. On selvää, että valtion, joka on maailman suurin tuottaja monilla raa-
ka-aineiden ja hyödykkeiden sektoreilla, ”eliminointi” markkinoilta olisi mahdollista vain jos jossakin olisi käyt-
tämättömät ja myyntiä odottavat vastaavat määrät kyseisiä tuotteita. Näin ei luonnollisesti ollut ja länsimai-
den johtajien rehvakkaat avoimesti sodan aikana lausutut kommentit sanktioiden tähtäävän  Venäjän talou-
den tuhoamiseen järkevyys on ollut hyvin kyseenalainen.

Alla olevissa kuvioissa on euron ja dollarin ruplan vaihtokurssin kehitys sanktioaikana. Usean muun pääva-
luutan kurssikehitys on nähtävissä liitteessä 2.
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Ukrainan sodan alettua länsimaat aloittivat erittäin voimakkaat sanktiot Venäjää vastaan USAn ja Euroopan
politiikkojen avoimesti sanoessa tavoitteena olevan Venäjän talouden tuhoamisen ja ”tyhjentää Putinin sota-
kassa”. Alkuun ruplan kurssi syöksyi ennätyksellisen alas erityisesti Venäjän keskuspankin varojen takavari-
koinnin vuoksi. Venäjän keskuspankki onnistui kuitenkin nopeasti vakiinnuttamaan ruplan kurssin ja palautta-
maan sen ”normaalille” tasolle. Syynä tähän oli usean Venäjän myymän hyödykkeen laskutusvaluutan vaihto
dollarista ja eurosta ruplaan sekä öljyn ja kaasun tarjoaminen suurille ostajille, kuten Kiina ja Intia, melkoisilla
alennuksilla. Venäjän talousjärjestelmä on myös osoittautunut huomattavasti vahvemmaksi, kuin mitä sen on
oletettu olevan läntisissä arvioissa ja ennen kaikkea mediamme jatkuvasti tarjoamissa ”analyyseissä”. Joten-
kin läntisissä arvioissa oli  päässyt  unohtumaan,  että Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin maa,  se
omaa melko kehittyneen teollisuuden tuotteinaan esimerkiksi atomivoimalaitokset ja avaruuslaitteet sekä on
maailman merkittävimpiä tuottaja monien elintärkeiden raaka-aineiden ja hyödykkeiden kohdalla. Se on vä-
hän enemmän kuin se läntisen propagandan usein kuvaama atomiasein varustettu bensa-asema. Maalis-
kuussa 2023 uutisoitiin Venäjän inflaatioprosentin olevan nyt alempi kuin mistä läntiset maat kärsivät.

Eri EU-maiden ulkomaiden tavarakaupan arvon kehitystä kuvaavat kuviot maittain suurvaltojen Yhdysvallat,
Kiina ja Venäjä kanssa löytyvät oheisen linkin kautta. Sanktioiden aikaan liittyvä eri suurvaltojen välinen ta-
louskilpailu heijastuu hyvin monen maan kohdalla. Venäjää on työnnetty syrjään ja viime vuosina Kiinan me-
nestys monen EU-maan kanssa suurimpana tuontimaana on hieman hidastunut. Usean EU-maan kauppata-
seet Venäjän ja Kiinan kanssa ovat sanktioaikana tavarakaupassa olleet niille alijäämäisiä ja Yhdysvaltain
kanssa niille ylijäämäisiä2.

2 EU-maiden kauppataseen vaje ja ylijäämä: 1) Venäjän ja niiden koko tavarakaupan suhteen ja 2) Kii  -  
nan ja Yhdysvaltain kanssa.
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 3.1 USA

Suomen vienti Venäjälle on sanktioaikana ajoittain alentunut dramaattisemmin, kuin millä USA on alentanut
Venäjälle suuntautuvaa vientiään. USA on ollut johtava voima näiden sanktioiden määrittelemisessä ja aloit-
tamisessa, ylläpidossa ja voimistamisessa. Vuonna 2013 Venäjälle suuntautunut vienti edusti 0.7 prosenttia
USA:n koko viennistä, edustaen Yhdysvalloille rahamääräisellä suhteellisella osuudeltaan yhtä merkittävää
roolia kuin mitä Suomelle vienti Liettuaan merkitsee. Vuonna 2013 Venäjän viennin osuus oli 9.6 prosenttia
Suomen tavaroiden viennistä ja Venäjä oli  Suomen merkittävin ulkomaankauppakumppani. Vuonna 2015
vienti Venäjälle oli enää 5,9 prosenttia Suomen koko viennistä ja Venäjä oli kolmanneksi merkittävin kauppa-
kumppani. Ukrainan sodan aikana Venäjän vienti on pahimmillaan ollut runsaat 10 prosenttia siitä, mitä sen
arvo oli ennen sanktioiden alkua.

USAn kuukausikohtaisesta tuonnin arvosta sanktioaikana noin prosentti oli tuontia Venäjältä. Vuoden 2021
aikana USA on US Census Bureaun tavarakaupan tilastojen tietojen perusteella tuonut Venäjältä kivennäis  -  
öljyä ja kivennäisöljytuotteita 17.5 miljardin dollarin arvosta. Suhteessa USAn hurjaan Nord Stream kahden
vastustukseen sekä pelotteluun Euroopan riippuvuudesta Venäjän roolista sen energiamarkkinoilla tämä on
varsin ”huvittavaa”. Nord Stream 2 rakentamisen hinnaksi on esitetty noin 11 miljardia US dollaria, josta Ve-
näjän osuus oli puolet. On hieman hämmentävää, että Yhdysvalloille oli mahdollista pitää Venäjää yhtenä
suurimmista öljyn hankintakohteista ja samalla karjua, että Euroopan tulee lopettaa tai ainakin voimakkaasti
rajoittaa maakaasun ja öljyn tuontia Venäjältä. Euroopalle Venäjältä kaasuputkien kautta tuotu maakaasu on
ollut huomattavasti edullisempaa kuin mitä Yhdysvalloista hankittu LNG-kaasu on ollut tai voisi olla. Jopa Ve-
näjän ja Ukrainan välisen sodan alettua sen ensimmäisten kuukausien aikana USA jatkoi öljytuotteiden tuon-
tia Venäjältä. On ollut paljon väitteitä, että kun öljytuotteiden tuonti Venäjältä on hyytynyt, niin edelleen venä-
läisiä öljytuotteita tuodaan kolmansien valtioiden kautta, jolloin alkuperämaa on ”hävinnyt”. Lisäksi joidenkin
maiden tulli on tilastoinut Venäjältä tapahtuvan tuonnin maakoodiksi QZ, Määrittelemätön maa, ulkokauppa.
Oheisilla sivulla on esitetty USAn tullitilastojen mukainen Yhdysvaltain vienti ja tuonti maittain kivennäisöljy  -  
jen ja öljytuotteiden (  Sitc 33)   ja kaasujen (Sitc 34) osalta viimeisten tiedossa olevien kuukausien osalta.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautu-
van viennin osuus 
maan koko viennistä

USA 0.6 0.4 0.3 0.3 0.0

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

USA 1.1 0.8 0.9 1.1 0.2

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

USAn viimeisten tiedossa olevien kuukausien tavaroiden vienti- ja tuontitiedot Venäjälle löytyvät osoitteesta
https://karirast.com/USA-FIN/4621_sitc_m.html.  Ukrainasta tapahtuvan tuonnin ja sinne suuntautuvan Yh-
dysvaltain viennin viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot löytyvät oheisen linkin kautta.
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 3.2 Kanada

Kanadalle tavarakauppa Venäjän kanssa on sekä tuonnin että viennin suhteen ollut hyvin pientä. Ukrainan
sodan aikana sekä vienti että tuonti maiden välillä ovat kuihtuneet lähes olemattomiin.

Kesäkuu 2013
%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suun-
tautuvan viennin 
osuus maan koko 
viennistä

Kanada 0.33 0.08 0.09 0.07 0.01

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtu-
van tuonnin osuus
maan koko tuon-
nista

Kanada 0.36 0.21 0.28 0.22 0.01

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6
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 3.3 Iso-Britannia

Brexitin jälkeen Iso-Britannian tavarakaupan tilastointi ja sen tietojen julkistaminen muuttuivat. Venäjältä ta-
pahtuvan tuonnin suhteen Venäjä kuului aina Ukrainan sodan alkuun asti Britannian 20 suurimman tuonti-
maan joukkoon ja siten tieto viimeisten kuukausien Venäjältä tapahtuvan tuonnin suhteen oli siihen asti saa-
tavilla. Iso-Britannian vienti Venäjälle on ollut suhteellisen vähäistä ja toistaiseksi en ole löytänyt tietoja siitä
Brexitin jälkeisiltä kuukausilta. 

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle 
suuntautuvan vien-
nin osuus maan 
koko viennistä

Iso-Britannia 2.6 1.6 1.2

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Iso-Britannia 2.4 2.0 6.1 3,85

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6
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 3.4 Saksa

Suomen ja Saksan vienti  Venäjälle on kehittynyt sanktioiden aikana samaan tahtiin. Marraskuussa 2022
Saksan viennin osuus Saksan koko tavarakaupan viennistä oli jo alle prosentin. Ukrainan tapahtumien vuok-
si vuodessa yli puolet Venäjälle suuntautuvasta viennistä väheni nopeassa tahdissa. 

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautu-
van viennin osuus 
maan koko viennistä

Saksa 3.2 1.9 2.0 2.1 0.9

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtu-
van tuonnin osuus 
maan koko tuonnista

Saksa 4.2 2.8 2.7 2.7 1.0

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

Myös Venäjältä tapahtuvan tuonnin suhteen Suomen ja Saksan kehitys on ollut samankaltainen. Venäläisen
energia, kaasun, öljyn ja hiilen muodossa, oli hyvin tärkeää Saksan talouden kilpailukyvylle.  Nord Stream
putkien räjäytyksen jälkeen Saksan venäläisen putkikaasun saanti on ollut rajallista ja Saksa on kiivaasti yrit-
tänyt löytää korvaavia kaasun toimittajia. Saksan ongelmana on se, että kaukaa tuotu LNG kaasu on monin-
kertaisesti kalliimpaa verrattuna aikaisempaan venäläiseen putkikaasuun ja se, että Saksalla ei ollut muutok-
sen tapahtuessa LNG:tä vastaanottavia terminaaleja. Jostain syystä Eurostat  in (The Statistical Office of the  
European Communities) Sitc34, kaasut, osalta ulkomaankaupan tilastoaineistosta Saksan kohdalta on ”hä-
vinnyt” tuonti Venäjältä lähes kokonaisuudessaan. Saksan suurin tuontimaa tilastoissa on QZ - Määrittelemä-
tön maa, ulkokauppa.  Vuonna 2022 71 prosenttia Saksan kaasun tuonnista tapahtui tästä ”maasta” ja maa-
kaasun tuonti Venäjältä (RU) oli tilaston mukaan vuonna 2022 11 miljoonan euron arvoinen.

Koska sanktiot kulminoituvat Ukrainan ja Venäjän suhteen merkitykseen ja tilaan, niin seuraavassa taulukos-
sa on esitetty  Saksan Ukrainan ja Venäjän tuonnin ja viennin raha-arvot  tarkastelukuukausittain.  Ennen
sanktioiden alkua Saksan vienti Venäjälle oli arvoltaan yli kuusinkertainen verrattuna Saksan vientiin Ukrai-
naan. Kaikkien sanktiopakettien ja Ukrainan sodan jälkeen marraskuussa 2022 ero 3.3 kertainen. Viennin
suhteen  vastaavat suhdeluvut olivat 26.7 ja 5.4.
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kesäkuu
2013

milj.euroa

marraskuu
2016

milj.euroa

marraskuu
2019

milj.euroa

marraskuu
2021

milj.euroa

marraskuu
2022

milj.euroa

Vienti
Venäjä 2,951.0 2,088.3 2,290.5 2,608.6 1,226.6 

Ukraina 458.8 345.9 418.4 566.9 374.9 

Tuonti
Venäjä 3,165.2 2,360.0 2,537.8 3,130.2 1,320.0 

Ukraina 118.5 135.6 150.8 199.2 244.0 

Lähde: eurostat

Vastaavat taulukot Saksan ja muiden EU maiden kohdalta löytyvät tämän linkin kautta.
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Kun tarkastellaan suurvaltojen vientiä ja tuontia Saksan kanssa, niin nykytilanteessa viennissä Yhdysvallat ja
Kiina ovat tärkeimmät. Kiina on jopa muutamina kuukausina ohittanut USAn Saksan suurimpana vientikoh-
teena. Tuonnin suhteen Kiina on selvästi suurin tavaroiden toimittaja. Venäjä on sekä tuonnin, että viennin
suhteen selvästi Kiinaa ja USA:ta pienempi peluri Saksan kauppapoliittisessa ”kisassa”. 

Yhdysvaltain tullitilaston mukaiset viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot Saksan ja USAn kohdalta
löytyvät sivulta https://karirast.com/USA-FIN/4280_sitc_m.html. Tavarakauppa Yhdysvaltain ja Saksan välillä
on ollut Saksalle edullista sen kauppataseen ylijäämän ollessa sille kuukausittain 5-7 miljardia dollaria.
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 3.5 Itävalta

Euromääräisesti katsottuna vuosina 2014-2020 Itävallan tuonti Venäjältä on pysynyt noin parissa sadassa
miljoonassa eurossa per kuukausi. Kun tilanne Ukrainan tilanteen suhteen kiristyi, niin Itävallan tuonnin arvo
Venäjältä moninkertaistui energian maailmanmarkkinahinnan nousujen myötä.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle 
suuntautuvan vien-
nin osuus maan 
koko viennistä

Itävalta 3.5 1.5 1.5 1.5 0.9

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Itävalta 1.7 1.6 1.1 2.7 3.1

Suomi 16.6 12.5 12.6 14.5 3.6
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Sanktioaikana Itävallan viennistä suurvaltoihin Yhdysvaltoihin euromääräisesti kuukausittain on mennyt yhtä
paljon kuin Itävallan yhteenlaskettu vienti Kiinaan ja Venäjälle on ollut. Tuonnin suhteen Kiina on ollut kärjes-
sä ja Venäjä ja USA suhteellisen tasaväkisinä aina siihen asti, kun tilanne Ukrainan ympärillä sai aikaan huo-
mattavan hinnannousun energiatuotteiden suhteen.
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 3.6 Ranska

Sekä Venäjältä tapahtuva tuonti että sinne suuntautuva vienti ovat olleet Ranskalle pientä ”businesta”, edus-
taen runsasta prosenttia maan koko tavarakaupan viennistä ja tuonnista. Sodan Ukrainassa alettua, tuonti
Venäjältä Ranskaan nousi muutamien kuukausien ajaksi koko sanktiojakson ennätystasolle

.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautuvan
viennin osuus maan 
koko viennistä

Ranska 2.0 1.1 1.1 1.1 0.5

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Ranska 1.9 1.0 1.2 1.9 1.4

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas



28 

Sanktioajan alun ajan Kiinan ja USAn tavarakaupan tuonti kuukausittain Ranskaan oli suuruudeltaan lähes
saman suuruista. Vuonna 2020 Kiinan tuonti nousi suuremmaksi parin vuoden ajaksi, kunnes Ukrainan so-
dan alettua USAn tuonti nousi kärkeen. Viennin suhteen euromääräisesti suurinta on vienti Yhdysvaltoihin.
Muihin suurvaltoihin nähden Ranskan vienti Venäjälle ja tuonti sieltä on ollut huomattavasti vähäisempää.
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 3.7 Belgia

Belgian Venäjän tuonnin ja viennin osuus maan koko tavarakaupasta oli jo ennen Venäjän sanktioiden alkua
varsin pientä. Kuitenkin erityisesti tuonnissa Venäjältä on tuoteryhmiä, joiden sanktiointia Belgia ei voi hyväk-
syä. Yksi näistä on timanttien tuonti.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautuvan 
viennin osuus maan 
koko viennistä

Belgia 1.4 1.1 1.2 0.9 0.7

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Belgia 2.2 1.7 2.0 1.8 1.4

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6
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Suurvalloista Yhdysvallat on ollut selvästi tärkein tavarakaupan kauppakumppani Belgialle. Näin erityisesti
vientikohteena suhteen. Vuoden 2020 toisella puoliskolla Kiinasta tapahtuva tuonti kuukausittain alkoi saa-
vuttaa USAsta tulevaa ja joinakin kuukausina Kiina nousi tärkeimmäksi tuontimaaksi. Näin erityisesti vuoden
2022 jälkipuoliskolla.
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 3.8 Alankomaat

Alankomaat on monessa mielessä Euroopan yhteisön logistinen keskus. Monet hyödykkeet, jotka on tuotu
Rotterdamiin  jatkavat matkaansa uuteen maahan ”uudella” alkuperämaalla varustettuna. Kun tarkastellaan
suurvaltoja Alankomaiden kauppakumppaneina, niin tuonnin osalta Kiina on sanktiokauden ajan ollut selvästi
merkittävin ja viennin osalla USA on ollut kärjessä. USAn ja Alankomailla välinen kauppatase on ollut lähes
tasapainossa etenkin verrattuna Kiinan ja Alankomaiden väliseen tilanteeseen, joka on vuoden 2022 ajan ol-
lut Alankomaiden kannalta alijäämäinen kuukausittain lähes 10 miljardin euron edestä.  

Venäjä vientikohteena ei ole ollut Alankomaille kovin merkittävä. Ennen Ukrainan sotaa Alankomaiden vienti
Venäjälle oli  runsaat 0.5 miljardia euroa kuukaudessa, vastaavan ajan Venäjältä tulevan kuukausittaisen
tuonnin arvo oli 3-4 kertaa suurempi.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suun-
tautuvan viennin 
osuus maan koko 
viennistä

Alankomaat 1.5 1.1 1.6 1.2 0.5

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtu-
van tuonnin osuus 
maan koko tuon-
nista

Alankomaat 5.1 4.1 3.2 5.0 1.7

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6
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Kiina on ollut Alankomaille suurvalloista tärkein kauppakumppani. Vientikohteena Yhdysvallat on Kiinaa suu-
rempi Alankomaille, mutta valtava tuonti Kiinasta nostaa sen tavarakaupan kärkeen. Alankomaiden kannalta
kauppa Kiinan kanssa kerrytti kauppataseen vajetta viimeisten tiedossa olleiden kuukausien aikana 8 – 11
miljardia per kuukausi. Alankomaiden kauppatase kokonaisuudessaan oli sille ylijäämäistä (4-9 miljardia eu-
roa per kuukausi), vaikka tavarakauppa myös Yhdysvaltain ja Venäjän kanssa oli ollut alijäämäistä koko tar-
kasteluperiodin ajan.

© 2023 Kari Rastas

https://karirast.com/euros/FIN/tb_Alankomaat_WORLD_RU.png
https://karirast.com/euros/FIN/tb_Alankomaat_CN_US.png
https://karirast.com/euros/FIN/gpol_Alankomaat.png


33 

 3.9 Tšekin tasavalta

Tšekin tasavallan vienti Venäjälle ja tuonti sieltä on kehittynyt sanktioaikana pääosin samansuuntaisesti Suo-
men kanssa, lukuun ottamatta Ukrainan sodan alettua tuonnin suhteen. T  š  ekin tasavallan tavaroiden ulko  -  
maankaupassa Venäjän rooli on yllättävän pieni. Viennissä Yhdysvaltojen ja Venäjän osuudet olivat lähes
yhtä suuret aina siihen asti, kun tilanne alkoi kiristyä Ukrainan ympärillä vuonna 2021. Tuonnissa Kiina on
suurvalloista Tšekille selvästi merkittävin, sieltä tulevan tuonnin arvon ylittäessä moninkertaisesti tuonnin Yh-
dysvalloista tai Venäjältä.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautu-
van viennin osuus 
maan koko viennistä

Tšekin tasavalta 3.8 2.1 2,4 1.6 0.4

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Tšekin tasavalta 4.6 2.2 1.9 1.3 1.2

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6
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 3.10 Slovakia

Sanktioiden aikana Slovakia on ”onnistuneesti” vähentänyt vientiään Venäjälle ja vähemmän ”onnistuneesti”
tuontiaan Venäjältä. 

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautuv-
an viennin osuus 
maan koko viennistä

Slovakia 3.8 2.6 1.8 1.3 0.5

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Slovakia 11.9 3.8 3.1 5.9 5.9

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6
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 3.11 Unkari

Unkari erityisesti Ukrainan tapahtumien pyörteissä on ottanut hieman poikkeavan linjan suhteessaan Venä-
jään verrattuna EU-maiden enemmistöön, mikä on suuresti ärsyttänyt USAn ja EUn johtoa. Sisämaavaltiona
Unkarilla vähemmän optioita järjestää ja turvata tarvittavan energian tuonti, kuin mailla joilla on pääsy merel-
le. 

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautuv-
an viennin osuus 
maan koko viennistä

Unkari 3.6 1.7 2.0 1.4 1.2

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Unkari 6.8 2.0 2.6 3.4 9.2

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas
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 3.12 Italia

Tilanteen alkaessa kiristyä Ukrainan ympärillä vuoden 2021 aikana, kaksinkertaistui arvoltaan Italian tuonti
Venäjältä energiahintojen vauhdikkaan nousun myötä.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautuvan
viennin osuus maan 
koko viennistä

Italia 2.7 1.7 1.7 1.4 0.9

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Italia 4.4 2.6 3.4 4.9 2.4

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas
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 3.13 Espanja

Venäjä on ollut Espanjalle marginaalinen kauppakumppani tavaroiden viennin ja tuonnin suhteen. Suurval  -  
loista tärkein viennin suhteen on ollut USA ja tuonnin suhteen Kiina. 

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautu-
van viennin osuus 
maan koko viennistä

Espanja 1.0 0.6 0.7 0.6 0.3

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Espanja 2.5 0.9 0.8 1.7 1.3

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas
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 3.14 Romania

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntau-
tuvan viennin osuus 
maan koko viennistä

Romania 2.9 1.6 1.6 1.4 0.4

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Romania 3.7 2.9 2.9 3.2 1.1

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas
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 3.15 Kreikka

Vientikohteena Venäjä on ollut Kreikalle tavaraviennin arvon kannalta katsottuna on ollut merkitykseltään
varsin pieni. Tuonnin kohdalla tilanne on ollut toinen. Sanktioista huolimatta Venäjältä tapahtuvan tuonnin
arvo on ollut lähes kymmenes Kreikan tavaroiden tuonnin arvosta. 

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautu-
van viennin osuus 
maan koko viennistä

Kreikka 2.3 1.0 0.7 0.6 0.2

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Kreikka 10.3 8.3 5.4 8.1 8.4

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas



40 

Suurvalloista Kreikan tavaroiden viennissä USA on ollut Kiinaa ja Venäjää merkittävämpi sanktiokaudella ja
erityisesti Ukrainan sodan aikana. Tavaroiden tuonnin suhteen Venäjä ja Kiina ovat suhteellisen tasaväkises-
ti olleet suurvalloista merkittävimmät tuojat. Venäläisen öljyn kuljettaminen on ollut taloudellisesti hyvin mer-
kittävä tuloerä valtavalle kreikkalaisomisteiselle tankkilaivastolle, joten Kreikka on ollut vastaan EU pakottei-
den ulottamista venäläisen öljyn kuljetuksiin. 

© 2023 Kari Rastas
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 3.16 Bulgaria

Vientikohteena Venäjä ei ole ollut Bulgarialle kovin merkittävä ennen sanktioita ja niiden aikana. Venäjältä ta-
pahtuva tuonti on ollut merkittävässä roolissa. Ennen sanktioaikaa lähes viidennes Brasilian tuonnin arvosta
tuli Venäjältä. Sanktiot ja South Stream kaasuputkihankkeen lopetuksen joulukuussa 2014 jälkimainingit ai-
heuttivat Venäjän tuonnin merkittävän alentumisen. Venäjä on toimittanut Bulgariaan pääosan sen tarvitse-
masta maakaasusta.  Ukrainan tilanteen kiristyessä yhdysvaltalainen LNG on vallannut markkinoita myös
Bulgariassa.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautuvan
viennin osuus maan 
koko viennistä

Bulgaria 2.6 1.7 2.1 1.6 1.3

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Bulgaria 19.7 9.4 7.9 6.9 10.4

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas
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 3.17 Tanska

Tanskalle Venäjän prosentuaalinen osuus maan tavaroiden viennin ja tuonnin arvosta on ollut pieni. Sanktio-
aikana tuonti Venäjältä kuukausittain on vaihdellut suuresti.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautu-
van viennin osuus 
maan koko viennistä

Tanska 1.9 0.9 0.9 0.8 0.4

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Tanska 1.3 1.6 2.1 1.3 0.3

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas
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 3.18 Norja

Tavarakaupassa Venäjän merkitys Norjalle on viennin osalta lähes olematon. Tuonnissa Venäjältä Norjaan
toiminta on huomattavasti vilkkaampaa. Ukrainan sodasta huolimatta yli puolet kuukausittaisesta tuonnin ar-
vosta on viime aikoina tullut Sitc ryhmän 3 tuotteiden, öljy ja kaasu, tuonnista. 

Norjan tullitilastojen julkaisunopeus on huomattavasti Suomea nopeampi. Maan tullitilasto on noin kuukautta
edellä Suomen vastaavaa tilastoa. Noin kahdessa viikossa kuukauden alun jälkeen edellisen kuukauden ta-
varakaupan vienti ja tuonti luvut maittain on julkaistu.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautu-
van viennin osuus 
maan koko viennistä

Norja 0.8 0.3 0.2 0.2 0.1

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Norja 2.0 1.2 2.3 2.9 0.9

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

Ukrainan sodan aikana Norja on toimittanut Eurostatin tilastotietojen mukaan kuukausittain 2-3 miljardin eu  -  
ron edestä maakaasua Europan unioniin. Norjasta Puolaan vievä kaasuputki (Baltic Pipe) otettiin käyttöön
sopivasti päivä sen jälkeen kun Nord Stream kaasuputket oli räjäytetty. 

© 2023 Kari Rastas
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 3.19 Ruotsi

Ruotsille tuonti Venäjältä ja vienti sinne kehittyi sanktioaikana suurin piirtein samassa rytmissä kuin Suomen.
Ukrainan sodan alettua Ruotsi vähensi nopeasti tuontiaan Venäjältä, lähes murto-osaan mitä se oli ollut ai-
kaisemmin. Ruotsi on ensimmäisiä EU-maita, joka on onnistunut lopettamaan tuontinsa Venäjältä.

Kesäkuu 2013
%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautu-
van viennin osuus 
maan koko viennistä

Ruotsi 2.1 1.5 2.1 1.3 0.7

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan
tuonnin osuus koko 
maan tuonnista

Ruotsi 6.2 2.9 2.2 1.2 0.0

Suomi 16.6 12.5 12.6 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas
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 3.20 Puola

Baltian maiden tapaan Puolan johto on ilmaissut mielipiteensä Venäjästä ja venäläisistä hyvin suorasukai-
sesti. Kun tarkastellaan Puolan viennin arvon kehitystä suurvaltojen kanssa, niin Venäjän asema Yhdysvalto-
ja suurempana vientikohteena aina Ukrainan sodan alkuun asti on yllättävä, ottaen huomioon Puolan johdon
aggressiiviset lausunnot sanktioaikana jo ennen tilanteen eskaloitua sotaan. Tuonnin osalta Kiina on vuodes-
ta 2015 lähtien ollut suurvalloista merkittävin. Sekä kaasujen (Sitc 34) että öljytuotteiden (Sitc 33) kohdalla
Venäjä on toimittanut merkittävimmän osa Puolan tarpeesta aina vuoteen 2022 asti

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle 
suuntautuvan vien-
nin osuus maan 
koko viennistä

Puola 5.7 2.7 3.3 6.9 1.3

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Puola 11.8 5.9 6.0 2.6 2.3

Suomi 16.6 12.5 12.6 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas
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Nykyisessä Euroopan tilanteessa Puola on yksi tärkeimmistä maista. Pääosa länsimaiden aseiden kuljetuk-
sista Ukrainaan kulkee Puolan kautta. 

Suhteessa Puolan uhoamiseen Venäjän suhteiden politiikassa, niin Puolan tavarakaupan Yhdysvaltain, Ve  -  
näjän ja Kiinan markkinaosuuksien kehitys on mielenkiintoinen. Venäjä oli jopa sanktioajan aina Ukrainan so-
dan alkuun asti Puolan suurin vientikohde. Ukrainan sodan alettua Puolan vienti Venäjälle supistui merkittä-
västi. 

© 2023 Kari Rastas
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 3.21 Viro

Viron ja Venäjän välinen tavarakauppa on Krim-sanktioiden alettua vuonna 2014 jatkunut suhteellisen vilk-
kaana, siihen nähden miten värikästä kieltä johtavat virolaiset poliitikot käyttävät Venäjästä, sen johdosta ja
venäläisistä yleensä. Ukrainan sodan alettua Viro on vähentänyt jonkin verran vientiään Venäjälle, tuonnin
noustessa ennätystasolle. Tuonti Venäjältä oli pääosin teollisuuden välituotteita (Intermediate goods) kuten
poltto- ja voiteluaineet.

Viron ja muiden Baltian maiden sanktioiden aikaista asennetta Venäjään ja tavarakauppaan sen kanssa voisi
luonnehtia sanonnalla: Tehkää niin kuin sanomme, ei niin kuin me teemme. Baltian maiden johdot kilpailevat
siitä, kuka keksii antaa julkisuuteen hurjimman uuden sanktiovaatimuksen, maan kuitenkin jatkaessa kannat-
tavaa ja itselleen tärkeää kauppaa päävihollisensa kanssa.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautuvan
viennin osuus maan 
koko viennistä

Viro 11.4 6.9 6.2 4.5 4.3

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Viro 4.7 5.9 6.3 8.9 6.1

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas
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Suurvaltojen  osuus  Viron  tavarakaupasta.on  merkittävä.  Viennin  suhteen  vuoden  2018  puolestavälistä
lähtien merkittävin on ollut Yhdysvallat, Venäjän oltua sitä ennen ”johdossa”. Tuonnin suhteen Yhdysvallat
on selvästi jäljessä tuontia Venäjältä ja Kiinasta. Viron kauppatase Yhdysvaltain kanssa oli sille ylijäämäinen
ja Kiinan kanssa melkoisen alijäämäinen.

© 2023 Kari Rastas
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 3.22 Latvia

Aggressiivisen kriittisestä asenteestaan Venäjää kohtaan huolimatta, Latvia ei ole ollut mikään esimerkillinen
sanktioiden ”ylläpitäjä”. Erityisesti Venäjältä tapahtunut tuonti on ollut usein moninkertainen verrattuna aikaan
ennen sanktioiden aloittamista vuonna 2014. Tilanteen alettua kiristyä Ukrainan ympärillä ja sodan alettua
tuonti Venäjältä on jatkunut hyvin korkealla tasolla.

Latvialle Venäjä suurena naapurimaana, erityisesti viennin suhteen, on ollut merkittävä kohde. Jopa sanktio-
aikana Latvian vienti Venäjälle on edustanut ajoittain lähes viidennestä maan koko tavaroiden viennistä. Lo-
kakuussa 2022 suurin tavararyhmä viennissä Venäjälle oli CN 22, juomat, väkevät alkoholijuomat ja etikka,
edustaen 45 prosenttia sen kuun Latvian viennistä Venäjälle. Pystyisikö Latvia löytämään muualta markkinat
sille viennille ja tuonnille mitä nyt menee Venäjälle ja tulee sieltä? Viennin suhteen se tuskin tapahtuu kovin
nopeasti tai helposti. 

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautuv-
an viennin osuus 
maan koko viennistä

Latvia 17.4 14.2 17.2 11.0 10.9

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Latvia 5.1 8.1 6.6 8.3 4.0

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas
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Suurvalloista, USA, Venäjä ja Kiina, selvästi tärkein Latvialle viennin suhteen on ollut ja on edelleen Venäjä.
Myös tuonnin suhteen Venäjä, sanktioista huolimatta, on suurin tavaroiden toimittaja, Kiinan kuukausittain
toimittamien tavaroiden arvon noustessa viime vuosina ajoittain venäläisten toimittamien kuukausiarvon tun-
tumaan. Ennen Ukrainan sodan alkua Latvia käytti pääasiassa venäläistä kaasua (Sitc 34). 

© 2023 Kari Rastas
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 3.23 Liettua

Ennen sanktioiden alkua Venäjä oli Liettuan ylivoimaisesti suurin kauppakumppani tavarakaupassa. Neljän-
nes Liettuan tuonnin arvosta tuli Venäjältä ja viidennes viennin arvosta oli Venäjän viennistä. Venäjän merki-
tys Liettualle ulkomaankaupan rakenteen suhteen oli siten huomattavasti suurempi, kuin mitä se oli Virolle ja
Latvialle ennen sanktioiden aloittamista.

Sanktioiden alkuaikana sekä vienti Venäjälle että tuonti sieltä alenivat selvästi, kuitenkin säilyttäen asemansa
Liettuan tärkeänä tavarakaupan kohteena. Ukraina. Ukrainan sodan aikana tuonti Venäjältä on supistunut ai-
kaisempaan verrattuna lähes olemattomaksi. Nykytilanteessa on mitä ilmeisimmin vain ajan kysymys kun
Liettuan vienti Venäjälle kokee saman kohtalon kuin tuonti Venäjälle eli supistuu radikaalisti.

Kesäkuu
2013

%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntau-
tuvan viennin osuus 
maan koko viennistä

Liettua 20.0 13.3 14.8 11.1 6.3

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Liettua 24.9 12.7 12.4 14.7 1.7

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6
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Suurvalloista Venäjä oli Yhdysvaltoja ja Kiina suurempi kauppakumppani aina ennen Ukrainan sodan alkua. 
Sodan aikana USA syrjäytti Venäjää tavaroiden tuojana, pääasiassa hyvin arvokkaaksi hinnoitellun nesteyte  -  
tyn maakaasunsa tuonnilla.
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 3.24 Ukraina

Kesäkuu 2013
%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntau-
tuvan viennin 
osuus maan koko 
viennistä

Ukraina 27.0 8.6 6,3

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtu-
van tuonnin osuus 
maan koko tuonnis-
ta

Ukraina 22.4 14.0 10.1

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6
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 3.25 Turkki

Turkin vienti Venäjälle ja tuonti sieltä kehittyi samansuuntaisesti kuin länsimaissa sanktioiden alettua.  Kun ti-
lanne Ukrainan ja Venäjän välillä kiristyi vuoden 2021 loppupuolella, Turkki irrottautui EUn ja USAn sanktio-
politiikasta. Sen seurauksesta sekä Turkin vienti Venäjälle että tuonti Venäjältä kääntyivät voimakkaaseen
nousuun. Tätä kehitystä, Turkin siirtymisestä hitaasti pois läntisestä leiristä, sen kehittäessä suhteitaan Kii-
naan ja Venäjään, eivät NATO, EU ja USA ole katselleet kovin tyytyväisinä. Venäjä on myös antanut Turkille
merkittävän aseman venäläisen kaasun, öljyn ja viljan välittäjänä. Myöskin Turkin tasavallan tavaroiden vienti
Venäjälle on kaksinkertaistunut Ukrainan sodan aikana.

Kesäkuu 2013
%

Marraskuu
2016

%

Marraskuu
2019

%

Marraskuu
2021

%

Marraskuu
2022

%

Venäjälle suuntautu-
van viennin osuus 
maan koko viennistä

Turkki 4.2 1.8 2.7 2.5 4.6

Suomi 9.3 6.2 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan 
tuonnin osuus maan 
koko tuonnista

Turkki 9.0 7.6 11.2 10.9 15.5

Suomi 16.6 12.5 12.8 14.5 3.6

© 2023 Kari Rastas



55 

 3.26 Euroopan yhteisö

Suomen Venäjän vienti on sanktiokaudella kehittynyt samassa rytmissä kuin koko Euroopan yhteisön vienti
Venäjälle. Tuonnin kohdalla kehitys ei ole ollut niin yhtäläinen. Erityisesti Ukrainan sodan aikana Suomi pys-
tyi alentamaan Venäjältä hankkimien tavaroiden määrää nopeammin kuin mihin EU kokonaisuudessaan pys-
tyi.

Ukrainan ja Venäjän välisessä sodassa pääosa EU-maista on avoimesti vihamielisiä Venäjää ja venäläisiä
kohtaan. Alla olevassa taulukossa on esitetty EU maiden tavaroiden Venäjän ja Ukrainan viennin ja tuonnin
arvot eri sanktioajan tarkastelukuukausina. Erityisesti tuonnin suhteen kaikista EU:n kymmenestä sanktiopa-
ketista huolimatta Venäjä on edelleen moninkertaisesti merkittävämpi. 
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Kesäkuu
2013

miljoonaa €

Marraskuu
2016

miljoonaa €

Marraskuu
2019

miljoonaa €

Marraskuu
2021

miljoonaa €

Marraskuu
2022

miljoonaa €

EU:n vienti Venäjä 9 637.0 6 756.0 8 124.8 8 442.6 5,085.0

Ukraina 1 835.5 1 641.5 1 582.3 2 833.8 3,359.7

Eun tuonti Venäjä 14 603.0 10 358.2 11 264.0 18 207.1 11,888.7

Ukraina 972.9 1 835.5 2 133.8 2 342.7 2,899.0

Kun tarkastellaan EU:n kauppasuhteita suurvaltojen,Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän, osalta, niin viennin
kohdalla USA on ollut merkittävin kohde, Kiina seuraavana ja Venäjä viimeisenä suurvalloista. Tuonnin osal-
ta Kiina on kirkkaasti ensimmäinen sen kuukausittaisen tuonnin arvon noustessa vuoden 2022 loppupuolella
lähemmäs 60 miljardia euroa kuukaudessa. Yhdysvallat on toisena, sen Euroopan unioniin toimittamien tuot-
teiden kuukausittaisen arvon ollessa yli 30 miljardia euroa kuukaudessa vuoden 2022 loppupuolella. Kiinan
ja Venäjän kohdalla EU:n kauppatase niiden kanssa on ollut pahasti pakkasella. Tätä kauppataseen vajetta
on kompensoinut huomattava kauppataseen ylijäämä tavarakaupassa Yhdysvaltojen kanssa. Tämä ylijäämä
Yhdysvaltojen kanssa on supistumassa nopeasti  kauppasodan kiristyessä ja USAn vallatessa Euroopan
markkinoita.
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USA on vallannut vuoden 2021 jälkeen, erityisesti tilanteen Ukrainan ympärillä kiristyessä, EUn kaasumark-
kinoita (Sitc 34) sanktioiden avulla ja ”eliminoimalla” Nord Stream kaasuputket. Alla oleva kuva myös osoit-
taa miten EUn tuoman kaasun hinta on moninkertaistunut ongelmien alettua. On perusteltua olettaa, että
kaasun hinnan dramaattisen nousun vuoksi myös kulutus EUn kaasun kulutus on merkittävästi vähentynyt.
Tämän vuoksi suhteellisen edullisesta energian hinnasta riippuvainen Euroopan yhteisön teollisuus, kemi-
kaalit, metallit ja lannoitteet esimerkiksi, on vakavissa ongelmissa. 

Öljytuotteiden (Sitc 33) kohdalla Venäjä on myös työnnetty osittain syrjään ja USA on vallannut osan markki-
nasta. Kehitys ei kuitenkaan ole ollut yhtä dramaattinen kuin mitä kaasujen kohdalla on tapahtunut. 
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 3.27 Kiina

Kiinan kohdalla tiedot on vain vuodesta 2018 eteenpäin. Aina vuoden 2021 puoleenväliin asti Kiinan ja Venä-
jän tavarakauppa kehittyi varsin hitaasti ja kauppataseen kannalta tasaisesti. Kun Bidenin presidenttikauden
aikana Yhdysvaltain hallinnon asenne myös Kiinaa kohti selveni, vilkastui Kiinan ja Venäjän välinen kauppa.
Ukrainan sodan alettua Kiina toissijaisten sanktioiden pelossa selvästi alensi maiden välisen tavarakaupan
volyymia.  Yhdysvaltain  edustajanhuoneen  puhemiehen  Nancy  Pelosin  Taiwanin  vierailun  jälkeen  Kiinan
kansantasavallan ja Venäjän välinen kauppa nousi ennätyslukemiin.

Marraskuu 2019
%

Marraskuu 2021
%

Marraskuu 2022
%

Venäjälle suuntautuvan vien-
nin osuus maan koko vien-
nistä

Kiina 2.1 2.0 2.6

Suomi 5.6 5.2 2.5

Venäjältä tapahtuvan tuonnin
osuus maan koko tuonnista

Kiina 3.0 3.2 4.7

Suomi 12.8 14.5 3.6
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Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kaupan rakenne vuositasolla ja viimeisten tiedossa olevien kuukausien osalta
Yhdysvaltain tullitilaston tietojen perusteella osoittaa läntisten tahojen uhkaukset Kiinan ja lännen talouksien
eriyttämisestä  melkoisen  perusteettomaksi  korkeantason  huulenheitoksi.  30  vuotta  sitten  se  olisi  ollut
mahdollista, mutta nyt Kiinasta tuodaan niin paljon tuotteita, joita lännessä ei enää valmisteta kilpailukykyisin
hinnoin.  Puolijohteiden  vientirajoitukset  Kiinaan  tuskin  muuttavat  tilannetta,  vaan  ainoastaan  kiihdyttävät
Kiinan kehitystä tuon alan tuotannon ja tuotekehityksen kohdalla. 

World Intellectual Property Organization (WIPO) patenttitilastot osoittavat Kiinan olevan nykyisin johtava 
voima lähes jokaisella tekniikan alalla. 
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 4 Suurimmat tavararyhmät Suomen viennissä Venäjäl  -  
le ja tuonnissa Venäjältä vuonna 202  2  

Suurimmat tavararyhmät

 ulkomaankaupassa  

 viennissä  

 tuonnissa  

 eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat  

 eniten kauppataseen alijäämää tuottavat  

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät (SITC) ulkomaankaupassa Venäjän kans-
sa vuonna 2022

SITCNimike
Arvo
miljoonaa 
euroa

Muutos edellisestä 
vuodesta
%

284
Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmis-
tuksen välituotteet

1 663 43.4

334 Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut 1 080 17.5
333 Raakaöljy 972 -66.3
343 Luonnonkaasu 617 -18.7
283 Kuparimalmi ja -rikasteet 612 55.3
351 Sähkövirta 332 -41
522 Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet,oksidit ym. 220 8.8
511 Hiilivedyt ja niiden johdannaiset 147 -46.7
321 Kivihiili, ei agglomeroitu 144 18.5

728
Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikois-
koneet ja -laitteet ja niiden osat

139 0.3

641 Paperi ja pahvi 129 -70.6
562 Valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet 93 -49.7

625
Ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan ku-
lutuspinnat, vannenauhat

82 -24.7

512 Alkoholit,fenolit yms. 74 -7.9
248 Sahattu ja höylätty puutavara 69 -45.9

Lähde: Tulli 
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Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät viennissä vuonna 2022

SITC Nimike
Arvo

miljoonaa eu-
roa

Muutos edel-
lisestä vuo-

desta
%

283 Kuparimalmi ja -rikasteet 612 55.3

728
Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -
laitteet ja niiden osat

137 1.8

641 Paperi ja pahvi 119 -72.2
334 Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut 105 -63.1
741 Kuumennus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet ja niiden osat 55 19.2

743

Pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit 
sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin 
tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai 
kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;

44 -9.5

874 Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet 44 -9.6
081 Rehuaineet 29 -7.9
575 Muut muovit alkumuodossa 28 -57.1

872
Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketie-
teellisiä tarkoituksia varten

27 10.5

071 Kahvi 26 74.9
699 Muut tavarat epäjalosta metallista 25 -11
781 Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen 25 -72.5
721 Maatalouskoneet ja -laitteet (pl.traktorit) ja niiden osat 25 -79.1
744 Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat 24 -61
Lähde: Tulli 

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät tuonnissa vuonna 2022

SITCNimike
Arvo

miljoonaa eu-
roa

Muutos edellisestä
vuodesta

%

284
Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuk-
sen välituotteet

1 663 43.4

334 Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut 975 53.6
333 Raakaöljy 972 -66.3
343 Luonnonkaasu 617 -18.7
351 Sähkövirta 332 -41
522 Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet,oksidit ym. 213 10
511 Hiilivedyt ja niiden johdannaiset 146 -46.5
321 Kivihiili, ei agglomeroitu 144 18.5
562 Valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet 93 -49.6

625
Ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulu-
tuspinnat, vannenauhat

74 -17.1

512 Alkoholit,fenolit yms. 69 -2.5
248 Sahattu ja höylätty puutavara 68 -45.9
682 Kupari 53 30.4
342 Nesteytetty propaani ja butaani 45 10.1
335 Muut kivennäisöljytuotteet 42 29.3
Lähde: Tulli 
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Taulukko: Eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa
vuonna 2022

SITCNimike
Arvo

miljoonaa eu-
roa

283 Kuparimalmi ja -rikasteet 612

728
Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja nii-
den osat

139

641 Paperi ja pahvi 129
741 Kuumennus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet ja niiden osat 57

743

Pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuuletti-
met; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä
on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -
laitteet;

45

874 Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet 45
598 Erinäiset kemialliset tuotteet 39
575 Muut muovit alkumuodossa 30
232 Synteettinen ja regeneroitu kumi 30
699 Muut tavarat epäjalosta metallista 27

872
Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoi-
tuksia varten

27

071 Kahvi 26
781 Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen 25
721 Maatalouskoneet ja -laitteet (pl.traktorit) ja niiden osat 25
582 Laatat,levyt,kalvot yms. muovia 24
Lähde: Tulli 

Taulukko: Eniten kauppataseen alijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa
Venäjän kanssa vuonna 2022

SITCNimike Arvo
miljoonaa euroa

284 Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet 1 663
334 Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut 1 080
333 Raakaöljy 972
343 Luonnonkaasu 617
351 Sähkövirta 332
522 Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet,oksidit ym. 220
511 Hiilivedyt ja niiden johdannaiset 147
321 Kivihiili, ei agglomeroitu 144
562 Valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet 93

625
Ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, van-
nenauhat

82

512 Alkoholit,fenolit yms. 74
248 Sahattu ja höylätty puutavara 69
081 Rehuaineet 63
682 Kupari 59
342 Nesteytetty propaani ja butaani 45
Lähde: Tulli 
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Liite 1. Yhdysvaltojen, Kiinan, Saksan ja Ruotsin tava-
rakaupan osuuden kehitys Suomen koko tavarakaupas-
ta
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Liite 2. Valuuttakurssien kehitys
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