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Uudet pakotteet ja niiden vaikutukset yritysten toimintaan



EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen pakoterintama

YLEISIÄ HUOMIOITA EU:N JA YHDYSVALTOJEN UUSISTA VENÄJÄ-PAKOTTEISTA

• Poikkeuksellisen laaja ja onnistunut koordinaatio Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä
• Yritysnäkökulmasta seurauksena valmistelunopeuteen ja- olosuhteisiin nähden linjakas 

kokonaisuus
• Rajoitusten laajuudessa, lupavaatimuksissa ja poikkeuksissa sekä tulkinnoissa kuitenkin myös 

eräitä huomattavia eroja, joita suomalaisyrityksenkin on kunnioitettava
• Sekä EU:n että Yhdysvaltojen pakotteiden ottaminen haltuun vaatii huolellista perehtymistä, 

mutta ei ole kenellekään mahdoton tehtävä
• Olen vastaamassa yritysten käytännön kysymyksiin EK:n Pakoteklinikoilla tiistaina 1.3. ja 

torstaina 3.3. klo 8:00—9:00 



Helmikuussa 2022 voimaan tulleet Venäjä-pakotteet

NEW EUROPEAN UNION SANCTIONS ON RUSSIA (as of 1.3.2022)

EU Sanctions on the Financial Sector

• EU Asset Freeze Designations of Banks

• Expansion on Restriction on Financing to State-owned Banks 

and Companies

• Prohibition on Public Trade Finance

• EU Restrictions on Russian Sovereign Wealth and Central Bank

• EU Restrictions SWIFT Access [not in force]

EU Export Controls

• Prohibition on Controlled Dual-Use Items in Categories 0—9

• Prohibition Additional Strategic Items (Alignment with US 

EAR)

• Prohibition on Oil Refining Technology

• Prohibition of Aircrafts, Spacecrafts, and Parts

EU Other Asset Freeze Designations

• Hundreds of politicians and officials, including the President

• Oligarchs and business leaders (27.2.2022)

• Some companies (27.2.2022)

NEW EUROPEAN UNION SANCTIONS ON RUSSIA (as of 1.3.2022)

EU Restrictions on Russian Deposits and Investments in the EU

• Restrictions on Deposits

• Restrictions on Russian Trading in EU Securities

• Prohibition on Selling EU Securities to Russian Persons

EU Embargo on Luhansk & Donetsk

• Exportation of Broad Range of Goods and Services Prohibited

• Importation to the European Union

• New Investments Prohibited

EU Restrictions on Russian Flights

• Prohibition on aircraft operated by Russian carriers, registered

in Russia, or owned by Russian persons or entities, to land,

take off, or overfly the territory of the EU (Article 3d)

EU Nord Stream 2 Sanctions

• Germany has announced it will not certify NS2 for Operation

Prohibition on Russian State-controlled Media Broadcasts

• Applies to Russia Today and Sputnik – unclear through what

legal instrument



Helmikuussa 2022 voimaan tulleet Venäjä-pakotteet

NEW UNITED STATES SANCTIONS ON RUSSIA (as of 1.3.2022)

US Sanctions on the Financial Sector

• US SDN Sanctions on Banks

• US Correspondent Banking Sanctions on Banks

• US Restrictions on Financing Russian Entities

• US Restrictions on Russian Sovereign Wealth

US Export Controls

• Export and Re-exports of Category 3—9 EAR Items

• Most EAR Items to Military End-Users and Entity List Entities

• Russia Foreign Direct Product Rule [EU exempted]

• Russian Military Foreign Direct Product Rule [EU exempted]

• Luhansk & Donetsk Export Prohibitions

US Other SDN Sanctions

• Several Industrial Companies

• Several Politicians, Officials, and Businesspeople

NEW UNITED STATES SANCTIONS ON RUSSIA (as of 1.3.2022)

US Embargo on Luhansk & Donetsk

• Exportation from US and by US Person Prohibited

• Importation from US and by US Person Prohibited

• New Investments by US Persons Prohibited

• Facilitation by US Persons Prohibited

• Causing a violation by EU Person Prohibited

• Authority to Impose SDN Sanctions, incl. for Material Support

by EU Person

US Nord Stream 2 Sanctions

• SDN Sanctions on Nord Stream 2 AG



EU:n uudet pakotteet ja vientivalvontasäännöt

PÄÄKOHTIA EU:N VENÄJÄÄN KOHDISTAMASTA VIENTIVALVONNASTA
• Aiemminkin vientilupaa vaatineiden kaksikäyttötuotteiden vienti (ja muu toimitus) nyt kielletty kokonaan

• Lupa voidaan myöntää rajoitetuissa tapauksissa jotka erikseen lueteltu
A. Humanitaariset perusteet, hätätilanteet, lääketiede, tiedotusvälineiden tilapäinen vienti, ohjelmistopäivitys, 

kuluttajaviestintäkäyttö, yksityinen kyber- ja tietoturva, henkilökohtaiset matkatavarat
B. Hallitustenvälinen siviili- tai avaruusohjelmayhteistyö, siviiliydinvoima, meriturvallisuus, 

siviiliteleviestintäverkot, EU/US-yhtiön tytäryhtiön yksinomaiseen käyttöön, diplomaattiedustustoille
C. Aiemmin tehtyihin sitoviin sopimuksiin perustuvat viennit kunhan lupaa haettu ennen 1.5.

• Useimmat uudet valvonnanlaiset tuotteet (asetus 833/2014 liite VII)
• Lupaa ei vaadita A-kohdan tilanteissa (kunhan ei sotilaallista käyttöä) – huom.  tulli-ilmoitus!
• Lupa voidaan myöntää B—C-kohdan tilanteissa

• Öljynjalostukseen liittyvät tuotteet (asetus 833/2014 liite X)
• Lupaa ei vaadita aiempiin sopimuksiin perustuviin vienteihin 27.5.2022 asti
• Lupa- ja poikkeusmahdollisuus eräissä hätätilanteissa

• Ilmailu- ja avaruustuotteet ja ilma-aluksiin liittyvät palvelut (asetus 833/2014 liite XI)
• Lupaa ei vaadita aiempiin sopimuksiin perustuviin vienteihin 28.3.2022 asti

• Kaikki tuotteet vaativat lupaa, jos tarkoitettu puolustustarviketuotantoon/WMD-käyttöön (catch-all)
• Valvonnanalaisiin tuotteisiin liittyvä ”tekninen apu” myös vastaavien rajoitusten piirissä



EU:n uudet pakotteet ja vientivalvontasäännöt

PÄÄKOHTIA EU:N VENÄJÄÄN KOHDISTAMISTA MUISTA PAKOTTEISTA
• Liiketoimet varojenjäädyttämistä edellyttävässä pakoteluettelossa listattujen kanssa kiellettyjä

• Kielto kattaa tuotteiden ja palveluiden myynnin tai hankinnan, varojen siirtämisen tai 
vastaanottamisen, työskentelemisen listatun hyväksi ja muun taloudellisen hyödyn tuottamisen tälle

• Kieltoja sovelletaan myös ”välilliseen” listatun taloudelliseen hyödyttämiseen
• Vienti jakelijan kautta kiellettyä
• Osto jakelijan kautta kiellettyä
• Liiketoimet listatun omistuksessa (50 %+) tai määräysvallassa olevan kanssa lähtökohtaisesti 

kiellettyjä
• Ellei ”tapauskohtaisesti ja riskiperusteisesti” voida todeta, että listattu ei hyödy
• Merkittäviä oikeudellisia ja käytännöllisiä riskejä -> huolellinen arvio ja varovaisuus

• Finanssipakotteet kieltävät muun muassa
• Lainat ja luotot ”sektoripakotteiden” kohteena oleville pankeille, yrityksille ja niiden tyttärille sekä 

näiden arvopaperein ostamisen, myymisen ja käsittelemisen
• Valtion joukkovelkakirjojen käsittelemisen
• Keskuspankin varoihin liittyvät liiketoimet’

• Liiketoimet ja investoinnit Krimin lisäksi kielletty myös Luhanskissa ja Donetskissa
• Tiettyihin pankkeihin kohdistuvista SWIFT-pakotteista poliittinen päätös, mutta ei vielä lainsäädäntöä



Yhdysvaltojen vientivalvonta ja pakotteet Suomessa

VIENTIVALVONTA
• Yhdysvaltojen vientivalvontalait voivat velvoittaa myös Suomessa

• Sääntöjä on noudatettava, jos kauppaa käydään yhdysvaltalaista alkuperää olevilla 
tuotteilla tai ohjelmistoilla

• Säännöt voivat soveltua myös Suomessa valmistettuun tuotteeseen tai ohjelmistoon, jos 
sen arvosta suuri osa (25%) muodostuu luvanvaraisista US-komponenteista (de minimis)

• Suomi sai muiden EU-maiden ohella poikkeuksen uusiin ns. Russia Foreign Direct Product 
Rule (FDPR)-säännöistä, joka olisi laajentanut valvontaa moniin yhdysvaltalaisen teknogian
avulla valmistettuihin suomalaistuotteisiin

• Yhdysvaltojen(kin) vientivalvontasääntelyn noudattamisessa avainasemassa on tuotteiden 
oikean luokittelun ja niiden alkuperän (”subject to EAR”) tunteminen



Yhdysvaltojen vientivalvonta ja pakotteet Suomessa

PAKOTEET
• Yhdysvaltojen pakotteet voivat velvoittaa myös Suomessa

• Liiketoimen yhteys Yhdysvaltojen tarkoittaa, että pakotesääntöjä sovelletaan Suomessakin
• Yritysten rahoitus- ja vakuutussopimukset usein edellyttävät, että yritys kunnioittaa 

Yhdysvaltojen pakotteita (erityisesti pakoteluetteloita)
• Yhdysvaltojen pakoteluetteloiden ja eräiden muiden sääntöjen tahallinen loukkaaminen 

voi johtaa siihen, että suomalaisyritys lisätään pakoteluetteloon (ns. toissijaiset pakoteet)

• Yhdysvaltojen(kin) pakotesääntelyn noudattamisessa avainasemassa on kattava ”screening”, eli 
asiakkaiden, loppukäyttäjien ja niiden omistajien tunteminen ja näiden tietojen vertaaminen 
pakoteluetteloihin

• Pakoteluettelot saatavilla viranomaisten sivuilla
• Omistussuhteita voi selvittää rekisteristä, verkosta ja kysymällä
• Automatisoidut kaupalliset ohjelmistot ovat usein hyvin hyödyllisiä



Yhdysvaltojen uudet pakotteet ja vientivalvontasäännöt

YHDYSVALTOJEN PAKOTTEISTA JOHTUVIA KESKEISIÄ LISÄVAATIMUKSIA
• Suomen ja Yhdysvaltojen vientilupatoimivalta voi olla päällekkäistä

• Esim. jos kyse Suomen vientilupaa vaativasta tuotteesta, joka on valmistettu Yhdysvalloissa
• Vientilupa voidaan siis tarvita molemmilta viranomaisilta (ulkoministeriö ja BIS)

• Entity List –luettelon yrityksille ei saa toimittaa mitään US-tuotteita (edes ns. EAR99-tuotteita)
• Suomen tavoin kattavia rajoitteita toimituksille sotilaalliseen käyttöön tuotteesta riippumatta

• Yhdysvaltojen EU:ta jonkin verran laajempi SDN-pakoteluettelo syytä ottaa huomioon
• Luettelon lisätty tuoreeltaan useampia finanssisektorin toimijoita, ml. VTB-pankki, useita pienempiä 

pankkeja ja vientitakuutoimija Eksar
• Luettelossa on myös jo entuudestaan suuryrityksiä ja oligarkkeja, joihin ei ole toistaiseksi kohdistettu 

(yhtä kattavia) EU-pakotteita, esim. United Shipbuilding Corporation
• Rajoitukset kohdistuvat täysimittaisesti kaikkiin yrityksiin, jotka ovat suoraan tai välillisesti SDN-

luettelossa olevan vähintään 50-prosenttisesti omistamia (OFAC 50 Percent Rule)

• Sberbank ei saa harjoittaa dollarimaksuliikennettä (lyhyen siirtymäajan jälkeen)
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