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Kansainväliset pakotteet 

 

Asiakkaamme lähettävät päivittäin erilaisia lähetyksiä ympäri maailmaa. Lähetyksiä lähetettäessä 

on kuitenkin huomioitava, että useat eri maat ja kansainväliset organisaatiot (mukaan lukien 

Euroopan Unioni) ovat asettaneet rajoituksia (joita kutsutaan myös pakotteiksi) tiettyihin maihin tai 

tietyille organisaatioille tai henkilöille kohdistettuja lähetyksiä koskien. 

 

Pakotteita on erityyppisiä, mutta niiden yleinen tarkoitus on estää määrättyjen tuotteiden, varojen, 

palvelujen tai tietojen toimittaminen pakotteiden alaisille vastaanottajille. 

 

On sinun vastuullasi lähettäjänä tarkistaa rikkovatko tuotteet, joita aiot lähettää, näitä rajoituksia. 

Mikäli lähettämäsi tuotteet rikkovat näitä rajoituksia, on kuljetusyhtiöllä oikeus ryhtyä tilanteen 

ratkaisemiseksi vaadittaviin toimenpiteisiin, joihin voi kuulua myös tuotteiden hävittäminen. 

Kieltojen rikkominen voi johtaa myös lähettäjään kohdistuvaan viranomaistutkintaan. 

   

Mistä voin saada lisätietoja? 

 

Jos lähetät tuotteita Suomesta, löydät lisätietoja rajoituksissa ulkoasiainministeriön pakotesivuilta 

osoitteesta: 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=324853&nodeid=49565&contentlan=2&culture

=en-US. Sivustolta löytyy tietoa ja asiaa koskevia linkkejä mm. Euroopan unionin (EU) sivustoille 

asiaa koskien. 

    

Sivustolta löytyy tietoa muun muassa seuraavista asioista: 

  

Maat joita rajoitukset ja pakotteet koskevat 

 

Viime vuosina rajoitteet ja pakotteet ovat koskeneet muun muassa seuraavassa kappaleessa 

listattuja maita. Huomaathan kuitenkin, että listaan tulee jatkuvasti muutoksia ja on sinun 

vastuullasi lähettäjänä tarkistaa lähetyksesi kohdemaan ajankohtainen tila. 

  

Afganistan, Armenia, Azerbaidžan, Burma (Myanmar), Egypti, Eritrea, Etelä Sudan, Guinean 

tasavalta, Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Irak, Kiina, Kongon demokraattinen tasavalta, Libanon, 

Liberia, Libya, Norsunluurannikko, Pohjois-Korea, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syyria, Tunisia, 

Valko-Venäjä ja Zimbabwe. 

 

Kutakin maata koskevat tietyt rajoitteet määrätyn laisten tuotteiden lähettämisessä. Rajoitteet 

koskevat usein tuotteita, joita käytetään sotilaskäyttöön tai joita voi käyttää eri käyttötarkoituksiin 

(ns. kaksikäyttötuotteet). Mikäli aiot lähettää lähetyksen rajoitustenalaisiin maihin, on sinun ensin 

varmistettava, ettei lähetys riko näitä rajoitteita. 

   

Organisaatiot ja henkilöt, jotka ovat rajoitusten tai pakotteiden alaisia 

 

Viranomaiset ylläpitävät listaa henkilöistä ja organisaatioista (esim. pankit, yritykset tai 

terroristijärjestöt), joita vastaan on säädetty Suomenkin tunnustamia pakotteita (mukaan lukien 

mm. Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien pakotteet). 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=324853&nodeid=49565&contentlan=2&culture=en-US
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Pääsääntöisesti kaupankäynti, mukaan lukien rahan tai tuotteiden lähettäminen, näiden 

määrättyjen henkilöiden, yhteisöjen ja ryhmien kanssa on kielletty. Pakotteiden alaiset henkilöt, 

järjestöt ja ryhmät toimivat tai oleskelevat usein aiemmin mainituissa maissa. Pakotteiden alaisia 

henkilöitä tai järjestöjä voi kuitenkin olla sijoittuneena mihin päin maailmaa tahansa, myös 

Suomeen. Mikäli sinulla on lähetyksiä pakotteiden alaisille henkilöille tai organisaatioille tulee sinun 

olla yhteydessä asiantuntijoihin ja viranomaisiin lisätietojen hankkimiseksi. 

     

  

 

Listan pakotteiden alaisista henkilöistä ja organisaatioista löydät osoitteesta:   

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm  

 

Huomiothan että tätä dokumenttia tai mitään osaa siitä ei ole tarkoitettu lainopilliseksi neuvonnaksi, 

eikä se täydellinen kuvaus kaikista pakotteista ja rajoitteista, jotka saattavat koskea sinua tai 

tuotteita, joita olet lähettämässä.  

 


