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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (18.2.–3.3.2016) 

 Venäjän valtionmedian mukaan 27.2. alkanut tulitauko näyttää 
pääosin pitävän Syyriassa. 

 MID: Venäjä ei tue Assadia tämän itsensä vuoksi. 
 Venäjän hallitus leikkaa maan puolustusbudjettia viisi prosenttia 

vuonna 2016. 
 Oppositiopoliitikko Nemtsovin murhasta vuosi. 
 Putin ohjeisti FSB:tä valvomaan duuman vaalikampanjaa. 
 Venäjän itsemurhatilastoissa huomattavaa laskua. 
 Ulkomaiset sijoitukset Venäjälle romahtivat. 
 Venäjän ja Ukrainan rekkakiistaan sopu. 
 Rosatom: Hanhikivi tuottaa Venäjälle 17,5 miljardia euroa. 
 Krasnyi Borin ongelmajätekaatopaikka vaarassa vuotaa. 
 Maatalousministeri: Venäjän asettamien vastapakotteiden 

purusta ei olisi haittaa venäläisviljelijöille. 
 Venäjän mobiilinetti maailman edullisimpia. 

1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Venäjän valtionmedian mukaan 27.2. alkanut tulitauko näyttää pääosin pitävän Syyriassa. 
Huolena valtionmediassa esitetään Saudi-Arabian ja Turkin sitoutuminen prosessiin. Venäjän 
ulkoministeriö (MID) syyttää Turkkia Latakiassa 1.3. tapahtuneesta tykistöiskusta, missä haavoit-
tui mm. ulkomaisia toimittajia. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Turkin organisoi-
mat humanitaariset avustuskuljetukset Turkista Syyriaan sisältävät itse asiassa aseita ja ampu-
matarvikkeita Turkin tukemille kapinallisille. (MID, Gazeta.ru, RIAN, TASS; Rossija 1, Channel 
One)  

MID: Venäjä ei tue Assadia tämän itsensä vuoksi. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria 
Zaharovan mukaan Venäjä ei tue Syyrian presidentti al-Assadin hallintoa tämän itsensä vuoksi, 
vaan auttaa Syyrian hallitusta taistelemaan terrorismia vastaan tukemalla Daeshia vastaan tais-
televaa oppositiota, ml. kurdijoukkoja. (MID) 

Venäjän valtionmedian mukaan Itä-Ukrainan tulitauko näyttää hauraalta. Valtionmedian 
mukaan Ukrainan presidentti Porošenko pitää mahdollisena että vihollisuudet eskaloituvat täy-
deksi sodankäynniksi. Presidentti Porošenkon strategiana on Minskin sopimuksen täytäntöön-
panosta kieltäytyminen ja Venäjän syyttäminen ko. sopimuksen täytäntöönpanon jarruttamises-
ta. (MK, RG)  

Lavrov vetosi Genevessä kemiallisen terrorismin vastaista taistelua koskevan kansainvä-
lisen sopimuksen puolesta. Lavrovin mukaan on olemassa alustavaa näyttöä siitä, että eri 
terroristijärjestöt ovat kehittämässä kykyä valmistaa kemiallisia aseita. (RIAN, RT) 

Venäjä ja Valko-Venäjä solmivat useita kaupallistaloudellisia sopimuksia Venäjän ja Val-
ko-Venäjän valtioliiton neuvoston kokouksessa. Presidentti Putin totesi valtiounionin  



integraatioprosessin kehittyneen suotuisasti v. 2015, mutta epäsuotuisten ulkoisten olosuhteiden 
laskeneen maidenvälistä kauppavaihtoa. (Kommersant, RG, TASS; Rossija 1, Channel One) 

RBK-lehti kertoi Bellingcat-järjestön tekemistä johtopäätöksistä liittyen MH17-
matkustajakoneen alas ampumiseen. Bellingcatin julkaiseman raportin mukaan Venäjän 53. 
Ilmatorjuntaprikaatin sotilaat saattoivat olla osallisina MH17-matkustajakoneen alas ampumises-
sa heinäkuussa 2014. Venäjän puolustusministeriö ei ole kommentoinut järjestön tekemiä tutki-
muksia. (RBK)  

Venäjä antaa Armenialle 200 miljoonan dollarin lainan aseostoja varten. Armenia ostaa 
lainalla Venäjältä aseita ja sotatarvikkeita. Azerbaidžan on esittänyt virallisen protestin lainajär-
jestelyyn liittyen. Venäläisasiantuntija Konstantin Makijenko huomauttaa, että Azerbaidžan on 
ostanut Venäjältä aseita yhteensä 4 miljardilla dollarilla. (Gazeta.ru, Vedomosti)  

Venäjän hallitus leikkaa maan puolustusbudjettia viisi prosenttia vuonna 2016, eli noin 
160 miljardilla ruplalla. Puolustusbudjettia leikattiin 3.8 prosenttia vuonna 2015. Asiantuntija 
Ruslan Puhovin mukaan viiden prosentin leikkaus ei vaikuta Venäjän asevoimien suorituskykyyn 
eikä maan turvallisuustilanteeseen. (Vedomosti) 

 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 

 
Putinin suosio jatkaa vähäistä laskua. Riippumattoman Levada-keskuksen tuoreen kyselytut-
kimuksen mukaan 81 prosenttia venäläisistä hyväksyy Putinin toimet presidenttinä. Viime vuo-
den helmikuussa osuus oli 86 prosenttia. Putinin toimintaan kielteisesti suhtautuvien määrä on 
noussut nyt noin yhteen viidesosaan väestöstä (19 %, vuosi sitten 13 %). Noin puolet vastan-
neista katsoo, että Venäjä etenee oikeaan suuntaan. (Interfax, levada.ru) 

Oppositiopoliitikko Nemtsovin murhasta vuosi. Tuhannet ihmiset osallistuivat helmikuun 
viimeisenä viikonloppuna ympäri Venäjää pidetyille oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin murhan 
vuosipäivän muistomarsseille. Moskovan päämarssilla osallistujia oli virallisten arvioiden mu-
kaan 7 500, osallistujien arvion mukaan 24 000. Marsseja ja tapahtumia järjestettiin myös muis-
sa Venäjän kaupungeissa. Tilaisuudet sujuivat rauhallisesti. Liberaaliopposition Parnas-
puolueen puheenjohtaja ja Venäjän entinen varapääministeri Boris Nemtsov ammuttiin yöllä 
27.2.2015 Kremliin johtavalla sillalla. Murhasta vangittiin pian viisi tšetšeenitaustaista epäiltyä. 
Epäillyllä murhan toteuttajilla ja tilaajalla on tausta Tšetšenian päämies Ramzan Kadyrovin pe-
rustamassa, muodollisesti Venäjän sisäministeriön alaisessa Sever – pataljoonassa. Tammi-
kuussa 2016 Venäjän tutkintakomitean johtaja Bastrykin totesi murhan ratkaistuksi. Nemtsovin 
perheen asianajaja ja tämän lähipiiri ei usko murhan todellisen tilaajan tulleen selvitetyksi. He 
ovat alusta asti syyttäneet Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrovia ja tämän lähipiiriä osallisiksi 
murhaan. Nemtsovin murhapäivän jälkeen Venäjän tutkintakomitean tiedottaja Vladimir Markin 
totesi, ettei sulje pois sitä, että Nemtsovin murha olisi ohjattu Venäjän ulkopuolelta. (Kommer-
sant, Vedomosti, Dožd)    

Tšetšenian päämies Kadyrov pallottelee lähtöaikeillaan. Federaation uutiskanavalla 27.2. 
antamassaan haastattelussa Kadyrov totesi haluavansa jättää tasavallan päämiehen tehtävät. 
Kadyrovin nykyinen toimikausi päättyy huhtikuun alussa. Useimmat kommentaattorit pitävät Ka-
dyrovin lausuntoja osana vaalitaktikointia, eivätkä usko tämän lähtöön Tšetšenian johdosta. Ta-
vanomaisesti presidentti Putin nimittää istuvat aluejohtajat virkaatekeviksi syyskuun yleiseen 
vaalipäivään asti. Presidentin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi tilannetta todeten, ettei presi-
dentti ole vielä tehnyt päätöstä Kadyrovin virkaatekeväksi nimittämisestä. Peskovin mukaan 
Tšetšenia pysyy vakaana joka tilanteessa. Kadyrov lähipiireineen sai negatiivista mediahuomio-



ta helmikuun lopulla, kun liberaaliopposition Parnas-puolueen varapuheenjohtaja Ilja Jašin julkis-
ti raportin Kadyrovista "Venäjän kansallisen turvallisuuden uhkana". Raportti nojaa lähinnä julki-
siin lähteisiin. Se käy läpi Kadyrovin uran sen varhaisvaiheista Tšetšenian johtoon ja kuvaa tä-
män luoman järjestelmän rikollisia piirteitä, korruptiota ja väkivaltaa. Kadyrov on nimittänyt ra-
porttia juoruiluksi ja julkaissut sen kaikilla sosiaalisen median sivustoillaan. Valtiollisen tutkimus-
laitos VTSIOM:n mukaan Venäjän väestön suhtautuminen Kadyroviin on parantunut viimevuosi-
na. Vajaa kolmannes vastanneista ilmoittaa kunnioittavansa Kadyrovia ja viisitoista prosenttia 
luottaa tähän. Luvut ovat yli kaksinkertaistuneet vuodesta 2007. (RBK, Vedomosti)  

Pohjois-Venäjän Vorkutassa tuhoisa kaivosonnettomuus. Komin tasavallan pohjoisosassa 
Vorkutan kaivoskaupungissa tapahtui helmikuun lopussa 36 kuolonuhria vaatinut kaivosonnet-
tomuus. Severnaja –hiilikaivoksen onnettomuuden aiheutti metaanikaasun vuoto ja räjähdys. 
Onnettomuus oli Venäjän suurin kuuteen vuoteen. Varapääministeri Dvorkovitšin johtama ryhmä 
matkusti onnettomuuspaikalle selvittämään tapahtunutta. Dvorkovitšin mukaan onnettomuuden 
estäminen olisi ollut lähes mahdotonta. Kaivosmiehet olivat lehtitietojen mukaan valittaneet kai-
voksen turvallisuudesta ennen räjähdystä. (RBK, Vedomosti, Rossiskaja Gazeta)   

Puolueet valmistautuvat vaalivuoteen. Patrioottinen Rodina-puolue on uutistietojen mukaan 
pyytänyt presidentin talousneuvonantaja Sergei Glazevia kirjoittamaan puolueen vaaliohjelman 
talousosan. Liberaaliopposition Parnas-puolueen puheenjohtaja Mihail Kasjanov on ehdottanut 
liberaaliopposition toiselle pääpuolue Jablokolle poliittista liittoa syksyn duumanvaaleissa. Jablo-
ko-puolue nimitti vastikään puoluekongressissaan Grigori Javlinskin puolueen presidenttiehdok-
kaaksi vuoden 2018 presidentinvaaleihin. Mediatietojen mukaan nykyinen duumanjäsen Dmitri 
Gudkov sekä poliitikko Vladimir Ryžkov aikovat pyrkiä duumaan Jablokon kandidaatteina. 
(Kommersant, Rossiskaja Gazeta) 

Yritysasiamies Titov valittiin Oikea asia –puolueen johtoon. Venäjän presidentin alaisen 
yritysasiamies Boris Titovin aikeet johtaa syksyn duumanvaaleissa uutta oikeistolaista, yrittäjän 
asiaa ajavaa puoluetta toteutuivat helmikuun lopussa. Titovin puolueeksi valikoitui Oikea asia –
puolue (Pravoe delo). Puolueen on tarkoitus koota ympärilleen laajempi koalitio duumanvaaleja 
varten. Titovin mukaan hän on käynyt etukäteen keskusteluja presidentinhallinnon sisäpolitiikas-
ta vastaavan varakansliapäällikkö Vjatšeslav Volodinin kanssa Venäjän oikeistopuolueiden tilan-
teesta. (Izvestija, RBK, Rossiskaja Gazeta, Vedomosti)   

Presidentti Putin ohjeisti FSB:tä valvomaan duuman vaalikampanjaa. Presidentti Putin ta-
pasi vastikään FSB:n johtoryhmää ja ohjeisti turvallisuuspalvelua pysäyttämään ulkoa tulevat 
yritykset puuttua syksyn duumanvaalien kampanjointiin. Putinin mukaan Venäjä pysäytti ja pal-
jasti viime vuonna yhteensä 400 Venäjällä toimivaa ulkomaisten tiedustelupalveluiden työnteki-
jää tai agenttia. (Rossiskaja Gazeta) 

Venäjän keskusvaalilautakuntaan uusia jäseniä, vaalitarkkailujärjestö Golos paljasti lai-
tonta rahoitusta viime vuoden aluevaalikampanjassa. Venäjän duuma hyväksyi viisi jäsentä 
keskusvaalilautakunnan uuteen kokoonpanoon. Duuman kannatusta ei saanut vaalitarkkailujär-
jestö Golosin johdossa toimiva Grigori Melkonjants, jonka nimittämistä esitti duuman liberaalijä-
sen Dmitri Gudkov. Duumassa on paraikaa valmisteilla lakimuutos, joka edellyttäisi ammattitoi-
mittajilta erityistä akkreditointia, jotta nämä voisivat työskennellä äänestyspisteillä. Joidenkin 
arvioiden mukaan kyseessä on yritys rajoittaa kansalaisten vaalivalvontaa. Sen sijaan Venäjän 
ihmisoikeusvaltuutettu Ella Pamfilova on ilmoittanut aikeistaan luoda koko maan kattavan kuu-
man linjan kansalaisten vaalikampanjaa koskeville valituksille. Vastikään Golos-
vaalitarkkailujärjestö ilmoitti paljastaneensa muutamien Yhtenäisen Venäjän kandidaattien saa-
neen budjettirahoitusta syyskuun 2015 aluevaalikampanjaansa. (RBK, Vedomosti) 



Venäjällä pidätetty väärennettyjä asiakirjoja terroristitaistelijoille tuottava ryhmä. Venäjän 
turvallisuusviranomaiset ovat uutistietojen mukaan paljastaneet Venäjällä toimivan kansainväli-
sen ryhmän, joka on väärentänyt henkilöllisyyspapereita terroristijärjestö ISIS:n riveihin lähteville 
Venäjän ja IVY-maiden kansalaisille. Moskovan alueella tehdyssä ratsiassa pidätettiin 14 epäil-
tyä. (Rossiskaja Gazeta, TASS) 

Venäläiset luottavat armeijaan. Riippumattoman Levada-keskuksen kyselytutkimuksen mu-
kaan yli 80 prosenttia venäläisistä pitää armeijaa kykenevänä suojelemaan maata. Toisen 
VTSIOM-tutkimuskeskuksen kyselytutkimuksen mukaan puolustusministeri Šoiguun luottaa 88 
prosenttia vastanneista ja 84 prosenttia hyväksyy tämän toimet puolustusministerinä. Kannatus-
luvut ovat tällä hetkellä korkeammat kuin presidentti Putinilla. Puolustusmäärärahoja on määrä 
leikata tänä vuonna viidellä prosentilla. (TASS, Vedomosti)   

Duuma hyväksyi mielenosoituslainsäädännön muutokset, suurin osa venäläisistä vastus-
taa Euromaidanin kaltaisia tapahtumia Venäjällä. Venäjän duuma hyväksyi toisessa ja kol-
mannessa luennassa lakimuutoksen, joka rinnastaa moottoriajoneuvojen kokoontumiset ja telt-
taleirit mielenosoituksiin. Valtiollisen VTSIOM-tutkimuslaitoksen mukaan lähes kaikki venäläiset 
(96 %) vastustavat Ukrainan Euromaidanin kaltaisia tapahtumia Venäjällä.  (Rossiskaja Gazeta, 
Kommersant, TASS) 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta puoltava päätös oppositioaktivisti Navalnyin kan-
teeseen. EIT:n päätöksen mukaan Aleksei Navalnyin ja bisnesmies Pjotr Ofitserovin oikeutta 
rehelliseen oikeudenkäyntiin rikottiin Kirovlets-firman kavallusjutussa. EIT määräsi Venäjän 
maksamaan Navalnyille ja Ofitseroville yhteensä 87 000 euroa korvauksia. (Kommersant, Ve-
domosti) 

Google ja Yandex voidaan rinnastaa medioiksi. Venäjän informaatiolakiin ja hallinnollisia rik-
komuksia koskevaan lakiin esitetään duumassa muutoksia. Voimaan tullessaan lakimuutokset 
rinnastaisivat yli miljoona päivittäistä käyttäjää keräävät, tietoa tarjoavat verkkopalvelut mediaksi. 
Laki rajoittaisi myös yhtiöiden ulkomaisen omistuksen 20 prosenttiin. Muutos koskettaisi muun 
muassa Yandexia, Mail.ru:ta, Googlea, Facebookia, VKontaktea ja Twitteria. Venäjän viestintä- 
ja joukkotiedotusministeriö sekä internetasiamies ovat kritisoineet lakimuutosta. Presidentti Puti-
nin tuoreen internet-neuvonantaja German Klimenkon mukaan verkkopalveluita ja hakukoneita 
ei voisi pitää vastuullisina levittämästään tiedosta, mikäli ne työskentelevät lisensoitujen me-
dialähteiden kanssa. Amnesty Internationalin tuoreessa vuosiraportissa huomioidaan Venäjän 
kasvava internetin vapauden rajoittaminen.  (Kommersant, Novye Izvestija, Vedomosti, RBK)  

Venäjän itsemurhatilastoissa huomattavaa laskua. Venäjän perinteisesti korkeat itsemurhati-
lastot ovat Venäjän tilastokeskus Rosstatin mukaan pudonneet alimmalle tasolleen viiteenkym-
meneen vuoteen. Itsemurhaluvut ovat pudonneet jo 14 peräkkäistä vuotta. Itsemurhia tehtiin 
viime vuonna vajaa 25 000, mikä oli yli kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Korkeimmat 
lukemat mitattiin vuosina 1994–1995. Nykyisellään Venäjän itsemurhamäärät ovat WHO:n kes-
kiarvon sisällä (alle 20 itsemurhaa 100 000 henkeä kohti). Venäjän alueiden välillä on kuitenkin 
suuria eroja. Korkein itsemurhatiheys on Altailla, Venäjän pohjoisilla alueilla ja Kaukoidässä, 
pienin Tšetšeniassa. (www.rbth.ru) 

 

 

 

 

http://www.rbth.ru/


3. Talous 
 

    
  

 
 

Venäjän talouskasvu 2014 2015 Ennuste 2016 
 

 

 
BKT:n kasvu % 0,6 % -3,7 % -0,8 % 

 
 

Reaalipalkka % 1,3 % -8,9 % -3,5 % 
 

 
Inflaatio % 11,4 % 12,9 % 8,5 % 

 
 

Vähittäiskauppa, % 2,5 % -10,1 % -2,5 % 
 

 
Teollisuustuotanto % 1,7 % -3,4 % 0,0 % 

 
 

Investoinnit % -2,5 % -8,4 % -5,0 % 
 

 
Vienti % -5,5 % -32,0 % 8,0 % 

 
 

Tuonti % -9,2 % -37,0 % 8,7 % 
 

 
Urals-öljyn keskihinta  98$/bll 51$/bll 40$/bll 

 
 

Budjetin yli/alijäämä -0,5 % -2,6 % -5,1 % 
 

 
Lähteet: Rosstat ja talouskehitysministeriö     

 
 

        
 

 
Vararahastot mrd. USD 19.2.2016   

 
 

Vararahasto   49,7   
 

 
Hyvinvointirahasto   71,2   

 
 

Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 379,4   
 

 
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö    

 
 

        
 

 
Ruplan kurssi RUB 3.3.2016   

 
 

EUR/RUB   79,97   
 

 
USD/RUB   73,63   

 
 

Lähde: Venäjän keskuspankki     
 

 
        

 
 

Raakaöljyn hinta USD/bll 3.3.2016   
 

 
Brent USD/bll   36,76   

 
 

Urals USD/bll   34,29   
 

 
Lähde: Neste Oil       

 
 

        
 

       
 
Kriisinvastainen suunnitelma hyväksytty, rahoitus auki. Pääministeri Medvedev allekirjoitti 
kriisinvastaisen suunnitelman, jonka hintalapuksi tuli lopulta 684 miljardia ruplaa (8,5 mrd. eu-
roa). Suunnitelmassa tuetaan potentiaalisia vaikeuksissa olevia talouden sektoreita kuten auto- 
ja kevyttä teollisuutta, maataloutta ja asuntotuotantoa. Alueille myönnetään budjetista luottoja 
palkkojen, eläkkeiden ja sosiaalietuuksien maksun turvaamiseksi. Keskustelu rahoituslähteistä 
siirretään mahdollisesti huhtikuuhun, jolloin alustavasti on suunniteltu tehtäväksi muutoksia vuo-
den 2016 budjettiin. Finanssiministeri Anton Siluanov vaatii leikkauksia budjettirahoituksen osuu-
teen, sillä esimerkiksi helmikuun budjetin alijäämä oli noin 820 miljardia ruplaa. Suunnitelmaa 
kritisoidaan erityisesti siitä, että tavoitteiden asettamisen sijaan siinä jaetaan rahaa tappiollisille 
teollisuudenaloille. (Kommersant, Vedomosti)  
 
Talousennusteet lupaavat synkkyyden jatkumista. Venäjän talouskehitysministeriön kerro-
taan päivittävän ennustettaan Venäjän sosiaalis-taloudellisesta kehityksestä vuosiksi 2016–
2019. Lehden saamien tietojen mukaan ennusteen oletuksena on öljynhinnan pysyminen alle 50 



dollarissa ja pakotteiden pysyminen voimassa aina vuoteen 2020 saakka. Asiantuntijoiden mu-
kaan nämä oletukset merkitsevät talouslaman jatkumista tai parhaimmillaankin vain nollakasvua. 
Toisaalta asiantuntijat varoittavat taloustilanteen olevan vaikeasti ennustettava. (Vedomosti) 
 
Finanssiministeriö ehdottaa uutta budjettisääntöä. Vuoden 2016 budjetissa ei enää käytetä 
menetelmää, jonka mukaan osa öljy- ja kaasutuloista siirrettiin tietyn kaavan mukaan vararahas-
toon, kunnes sen määrä ylitti seitsemän prosenttia BKT:sta. Ylimenevä osa siirrettiin hyvinvointi-
rahastoon. Tämän säännön mukaan budjetin alijäämä voi olla korkeintaan prosentin BKT:sta. 
Öljyn hinnan laskettua voimakkaasti menetelmä ei enää toiminut, ja siitä luovuttiin siirryttäessä 
vuosittaiseen budjetointiin kolmen vuoden sijasta. Finanssiministeriö ehdottaa osaa tuloista siir-
rettäväksi rahastoihin, kun öljyn hinta ylittää 50 dollaria tynnyriltä. Tämä voisi pienentää ruplan 
kurssivaihteluita. Finanssiministeriö haluaa kasvattaa rooliaan rahamarkkinoilla tekemällä valuut-
tamääräisiä sijoituksia rahastojen varoista. (Vedomosti) 
 
Budjetista ennakkoon maksettavat tuet tarkastelussa. Valtiontalouden tarkastusviraston 
ohella myös finanssiministeriö on puuttunut yritysten, organisaatioiden ja muiden budjettirahoi-
tusta saavien tahojen budjetista ennakolta saamaan tukeen. Varoja ei ole välttämättä käytetty 
heti tarkoitukseen, johon ne on myönnetty, vaan niitä on siirretty pankkitileille tai muihin sijoituk-
siin. Tarkempi kontrolli pienentäisi budjettivajetta ja tarvetta vararahaston käyttöön. (Vedomosti)   
 
Venäjä harkitsee kolmen miljardin dollarin eurobondia. Finanssiministeriön mukaan on 
mahdollista, että Venäjä laskee liikkeelle budjetin salliman kolmen miljardin dollarin eurobondin. 
Finanssiministeriö on lähettänyt 25 kansainväliselle ja kolmelle venäläiselle investointipankille 
tarjouksen olla mukana järjestelyissä. Yhdysvaltain viranomaiset ovat kehottaneet amerikkalaisia 
investointipankkeja olemaan sijoittamatta tai osallistumatta järjestelyyn, sillä se on vastoin Yh-
dysvaltain politiikkaa, vaikka ei nimenomaisesti olisikaan pakotteiden vastaista. Venäjän on arvi-
oitu testaavan tarjouksellaan pakoterintaman pitävyyttä. Edellisen kerran Venäjä lainasi kan-
sainvälisiltä pääomamarkkinoilta syyskuussa 2013 seitsemän miljardia dollaria. (Interfax)  
 
Ulkomaiset sijoitukset Venäjälle romahtivat. Venäjän keskuspankin mukaan tammi-
syyskuussa 2015 suorat ulkomaiset sijoitukset Venäjälle supistuivat 94 prosenttia vuositasolla. 
Sijoitukset Venäjältä ulkomaille supistuivat samana aikana yli 60 prosenttia. Huomattava osa 
ulkomaisista sijoituksista Venäjälle tuli Bahamasaarilta, Bermudasta ja Alankomaista. Nämä 
maat ovat suosittuja turvasatamia venäläiselle pääomalle. (Venäjän keskuspankki) 
 
Venäjä on viidenneksi tärkein Suomen vientikohde. Suomen Tullin tilaston mukaan vuonna 
2015 Suomen viennin arvo Venäjälle oli 3,2 miljardia euroa, mikä merkitsee 32 prosentin laskua 
verrattuna edellisvuoteen. Samalla aikavälillä tuonnin arvo Venäjältä oli 6,0 miljardia euroa, mikä 
merkitsee 31 prosentin laskua edellisvuodesta. Kahdenvälisen kauppataseen alijäämä oli 2,8 
miljardia euroa. Suomen suurimmat vientimaat vuonna 2015 olivat: Saksa (osuus kokonaisvien-
nistä 13,9 prosenttia), Ruotsi (10,3 prosenttia), Yhdysvallat (7,0 prosenttia), Alankomaat (6,6 
prosenttia) ja Venäjä (5,9 prosenttia). Joulukuussa vientiä Venäjälle tuki yksittäinen laivatoimitus. 
(Suomen Tulli)     
 
Krim taloudellisesti eristyksissä. Presidentti Putinin talousneuvonantaja Sergei Glazev totesi 
venäläisen ajatushautomon tilaisuudessa Krimin kärsivän taloudellisesta eristäytyneisyydestä. 
Ukrainalaispankit ovat lähteneet niemimaalta, ja venäläispankit välttelevät sitä pakotteiden 
vuoksi. Rahoitusvaikeudet hidastavat useita hankkeita niemimaalla. Glazev esitti sijoitusten hou-
kuttelemista valtiorahoitteisten erityissopimusten avulla. (Nezavisimaja Gazeta)     
 



Titov haluaa perustaa uuden viraston tukemaan taloutta ja investointeja. Presidentin yri-
tysasiamies Boris Titov avasi Oikea asia ( ) -puolueensa talousohjelmaa. Titov eh-
dottaa uuden, taloudellista kehitystä edistävän viraston perustamista ja rahoituksen ohjaamista 
investointien tukemiseen. Titov myös kritisoi keskuspankin tiukkaa rahapolitiikkaa. (RBK) 
 
Taloudelliset ulkosuhteet 
 
Euraasian talousliitto ja Shanghain yhteistyöjärjestö valmistelevat talouskumppanuusso-
pimusta. Suunnitelmasta kertoi varatalouskehitysministeri Lihatšov. Lihatšovin mukaan sopimus 
voisi sisältää tuotteiden, pääoman ja investointien vapaan liikkuvuuden, kansallisvaluuttojen 
käyttöä edistäviä toimenpiteitä ja suosituimmuuskohtelua palvelualoilla. Sopimuksesta keskus-
tellaan talousministereiden tapaamisessa 17. maaliskuuta ja tiekartta voitaisiin esitellä seuraa-
vassa Shanghain yhteistyöjärjestön maiden päämiesten tapaamisessa. Lihatšovin mukaan ky-
seessä on erittäin kunnianhimoinen taloussopimus, joka voisi kattaa jopa puolet maailman väes-
töstä. (Interfax, TASS) 
 
Putin: keskuskauppakamarin tulisi lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja houkutella inves-
tointeja. Presidentti kehotti kauppakamaria laajentamaan yhteistyötään ulkomaisten kauppaka-
mareiden, Venäjän kaupallisten edustustojen ja alueviranomaisten kanssa ulkomaisten inves-
tointien saamiseksi Venäjälle. Lisäksi alueellisten kauppakamareiden tulisi edistää venäläistuot-
teiden saamista kansainvälisille markkinoille. (TASS) 
 
Venäjä lainaa Iranille? Finanssiministeriön mukaan Venäjä harkitsee viiden miljardin dollarin 
luoton antamista Iranille. Luotolla on tarkoitus rahoittaa yhteisiä projekteja kuten rautatien ja 
lämpövoimalan rakentamista. Varaenergiaministeri Anatoli Janovski kieltää, että asialla olisi te-
kemistä öljyntuotannon jäädyttämissopimuksen kanssa. (TASS) 
 
Persianlahden maiden sijoitusyhtiöt kiinnostuneita Venäjästä. Venäjän investointirahaston 
RDIF:n johtaja Kirill Dmitriev kertoi Arabian Business Weeklylle tiiviistä yhteistyöstä RDIF:n ja 
Persianlahden maiden sijoitusyhtiöiden kesken. Kuwaitin sijoitusyhtiö teki ensimmäisenä yhteis-
sijoituksen RDIF:n kanssa Venäjän markkinoille ja on sen jälkeen tuplannut sijoituksensa miljar-
diin dollariin. Saudi-Arabian sijoitusyhtiön kerrotaan sopineen 10 miljardin dollarin sijoituksista 
Venäjälle. Dmitriev kertoo Persianlahden maiden olevan erityisesti kiinnostuneita sijoituksista 
maatalouteen, vähittäiskauppaan ja yksityiseen terveydenhuoltoon. (Arabian Business) 
 
Venäjän ja Puolan välinen rekkaliikenne käynnistyy uudelleen. Venäjän ja Puolan kahden-
välinen rekkaliikenne oli pysähdyksissä 1.2. jälkeen kun maiden väliset liikennelupaneuvottelut 
päätyivät pattitilanteeseen ja liikennelupien voimassaolo raukesi. Maat sopivat rekkaliikenteen 
uudelleen käynnistämisestä siirtymäajaksi aina 15.4. saakka. Liikennelupaneuvottelut on määrä 
saada päätökseen ennen huhtikuun puoliväliä. (RBK) 
 
Venäjän ja Ukrainan rekkakiistaan sopu. Venäjän ja Ukrainan viranomaiset sopivat rekkojen 
kauttakulkuliikenteen sallimisesta 25.2. lähtien. Ukrainalaiset aktivistit estivät helmikuussa venä-
läisten rekkojen kauttakulun Ukrainan kautta, minkä johdosta Venäjä kielsi ukrainalaisten rekko-
jen liikennöinnin ja kauttakulun. Ukraina kielsi vastavuoroisesti venäläisten rekkojen kauttakulun. 
(Interfax) 
 
Sääntely  
 
Hallitus pakottaa valtionyritykset hankkimaan innovaatioita. Talouskehitysministeriön kerro-
taan lähettäneen pääministeri Medvedeville listan 78 valtionyrityksestä, joiden tulee sisällyttää 



hankintoihinsa "innovaatioita". Ministeriön mukaan valtioyritysten hankinnoista noin 1-2 prosent-
tia on innovaatioihin liittyvää teknologiaa. Venäjän valtionrautateiden viime vuoden hankinnoista 
8,5 prosenttia laskettiin "innovaatioiksi". Ongelmana on, ettei innovaatioiksi laskettavia teknolo-
gioita tai tuotteita ole määritelty tarkemmin. (Vedomosti) 
 
Uusia rajoituksia julkisiin hankintoihin. Hallitus hyväksyi päätöksen, joka kieltää julkisyhteisö-
jä hankkimasta ulkomaisia kevytteollisuuden tuotteita kilpailutuksella, jos vastaavia tuotetaan 
myös Euraasian talousliiton alueella. Kyseessä on vuonna 2014 säädetyn rajoituksen laajenta-
minen aluehallintojen tasolle. (Vedomosti) 
 
Yhdysvaltain suurin lääkealan etujärjestö kritisoi tuonninkorvausta julkisissa lääkehan-
kinnoissa. Yhdysvaltalaisen lääkealan etujärjestön PhRMA:n mukaan Venäjän päätös rajoittaa 
ulkomaisten lääkkeiden julkisia hankintoja syrjii ulkomaisia yrityksiä ja rikkoo WTO-sääntöjä. 
Venäjän lääkealan liiton mukaan kotimaisten lääkkeiden osuus markkinoista on tällä hetkellä jo 
80 prosenttia. (Izvestija)  
 
Lakimuutos sallisi lääkkeiden valmistamisen ilman patentinhaltijan suostumusta? Venä-
jän antimonopoliviranomainen FAS ehdottaa kilpailulain muutoksia, jotka sallisivat venäläisille 
yrityksille tuottaa lääkkeitä ilman patentinhaltijan suostumusta. FASin mukaan kansainväliset 
säädökset sallivat patentoitujen tuotteiden valmistamisen ilman patentin haltijan suostumusta, 
mikäli tämä on sallittua kansallisessa lainsäädännössä. Asiantuntijoiden mukaan muutos saat-
taisi johtaa siihen, että kansainväliset lääkeyhtiöt eivät rekisteröi uusia tuotteitaan Venäjällä. 
(Vedomosti) 
 
Lisää teollisuus- ja teknologiapuistoja valtion tuella. Teollisuus- ja kauppaministeri Denis 
Manturov kertoi Venäjän avaavan vähintään 49 teollisuuspuistoa ja 22 teknologiapuistoa vuo-
teen 2020 mennessä. Tämän odotetaan tuovan 70 000 uutta työpaikkaa ja kasvattavan verotu-
loja. Teollisuus- ja teknologiapuistoja on nykyään 47 Venäjän alueella. Samaan aikaan hallitus 
varaa 4,2 miljardia ruplaa (52,5 miljoonaa euroa) 15 uuden teollisuus- ja teknologiapuiston ra-
kentamiseen eripuolille maata. Puistot suuntautuvat erityisesti terästeollisuuteen, koneraken-
nukseen, puuteollisuuteen, lääkealalle, liikennealalle ja maatalouskoneisiin. (Interfax, Rossiiska-
ja Gazeta) 
 
IT-sektori 
 
Venäjän mobiilinetti maailman edullisimpia. Venäläisen telekommunikaatioalaa analysoivan 
Content Review -yrityksen mukaan Venäjän mobiilinetti on maailman edullisimpia. Content Re-
view laski yhden megabitin latauskustannukset eri operaattorien palveluista. Venäläisen Mega-
fonin mobiilinetti oli kuusi kertaa edullisempaa kuin Saksan T-Mobilen. Venäjää edullisempi 
paikka ladata mobiilidataa oli Iran. (Vedomosti) 
 
Internet-yhtiöt ennustavat kasvua vuodelle 2016. Venäläinen Lontoon pörssissä noteerattu 
internet-yhtiö Mail.ru odottaa liikevaihtonsa kasvavan 8-14 prosenttia vuonna 2016. Toinen ve-
näläinen internet-yhtiö Yandex odottaa liikevaihtonsa kasvavan 12–18 prosenttia vuonna 2016. 
(Interfax) 
 
Teollisuus 
 
Zvezda-telakalla tuotannon tulisi käynnistyä kuluvan vuoden aikana. Venäjän turvallisuus-
neuvoston sihteeri Nikolai Patrušev totesi, että Venäjän Primoskin alueella sijaitseva Zvezda-
telakka tulee valmistamaan tankkereita ja öljynporauslauttoja Rosneftin, Gazpromin, Novatekin 



ja Sovcomflotin käyttöön. Näiden yhtiöiden tilaukset tulevat pitämään Zvezdan tilauskirjat täynnä 
vuoteen 2035 saakka. Zvezdan toiminnan on määrä käynnistyä täysimittaisesti vuonna 2024 ja 
tuotannon tulisi alkaa jo kuluvan vuoden aikana. Patrušev totesi ongelmina telakan toiminnan 
käynnistämisessä olevan mm. pakotteet, logistiset hankaluudet, työvoimapula ja ankarat sää-
olosuhteet. (Interfax) 
 
Timanttiyhtiö Alrosasta myytäväksi 18,9 prosentin osuus. Federaation valtion omaisuuden 
hallintovirasto on aloittanut valmistelut valtiollisen timanttiyhtiön Alrosan 18,9 prosentin osuuden 
myynnistä. Myynti on osa valtion yksityistämissuunnitelmaa. Osuuden myynnin jälkeen valtiolle 
ja Jakutian alueelle jäisi määräävä osuus Alrosassa. Nykyisellään valtio omistaa yhtiöstä 43,9 
prosenttia ja Jakutian alue 25 prosenttia ja yhden osakkeen.  (Interfax) 
 
Matkailu 
 
Moskovassa vieraili 17 miljoonaa turistia vuonna 2016. Moskovan kaupunginhallinnon tilas-
tojen mukaan Moskovassa vierailleesta 17 miljoonasta turistista 74 prosenttia oli venäläisiä. Tu-
rismi toi 460 miljardin ruplan (5,75 miljardin euron) tulot kaupungin budjettiin. Kaupunginhallin-
non ja asiantuntijoiden mukaan tapahtumiin ja messuihin liittyvä turismi tukee muutoin kärsivää 
matkailualaa. (TASS) 
 
Energia 
 
EU-tuomioistuin aloitti kuulemiset Rosneftin pakotetapauksessa. Rosneft vaatii tuomiois-
tuimelle toimittamassaan kanteessa, että tuomioistuin kumoaa sitä koskevat EU:n asettamat 
pakotteet, jotka mm. vaikeuttavat yhtiön rahoituksen saantia. Käsittely synnyttää ennakkotapa-
uksen ja sitä seurataan suurella mielenkiinnolla – myös mm. Sberbank, Gazprom Neft ja VTB 
ovat hakeneet pakotteiden purkamista oikeusteitse. (TASS) 
 
Gazprom suunnittelee uutta putkea kaasukuljetuksille Etelä-Eurooppaan. Gazprom allekir-
joitti yhteistyöpöytäkirjan italialaisen Edisonin ja Kreikan valtionyhtiön Depan kanssa venäläisen 
maakaasun kuljettamisesta "Mustanmeren halki, kolmansien maiden kautta Kreikkaan ja Krei-
kasta edelleen Italiaan". Taustaselvitysten tulisi valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä. Ai-
noat mahdolliset kauttakulkumaat olisivat Turkki ja Bulgaria eli käytännössä hanke elvyttäisi joko 
Turkish Streamin tai South Streamin. Nykyisessä poliittisessa tilanteessa Turkki on epätodennä-
köinen vaihtoehto. Hanke hyödyntäisi suunniteltua ITGI–Poseidon-yhdysputkea, joka on saanut 
EU:n prioriteettistatuksen energiantuonnin monipuolistamisen perusteella. (Gazprom, Vedomos-
ti, TASS) 
 
Miller: kaasunvienti Eurooppaan kasvoi viime vuonna ennätyksellisesti. Gazpromin johtaja 
tapasi presidentti Putinin ja kertoi yhtiön viime vuoden tuloksista. Millerin mukaan vienti IVY-
alueen ulkopuolelle on kasvanut yli 37 prosenttia tammi–helmikuun aikana. Miller totesi, että 
kasvu on merkittävintä kahdeksaan vuoteen ja vahvistaa, että suunnitellut Euroopan putkihank-
keet ovat taloudellisesti perusteltuja. Analyytikko Mihail Krutihin arvosteli Gazpromin myyntiluku-
ja epäluotettaviksi, sillä niihin ei lueta vain fyysistä kaasuvientiä, vaan myös Gazpromin tytäryh-
tiöiden harjoittama pörssikauppa. (Venäjän presidentinhallinnon verkkosivu, RBK) 
 
Energiaministeriö: Ukraina voisi ostaa venäläiskaasua tulevana talvena. Ukraina lopetti 
venäläiskaasun ostot marraskuussa ja on siitä lähtien tullut toimeen Euroopasta ostamallaan ja 
itse tuottamallaan kaasulla sekä maanalaisia varastojaan käyttämällä. Venäjän varaenergiami-
nisteri kuitenkin arvelee, että Ukraina voisi tarvita venäläiskaasua jälleen syys–talvikaudella. 



Hänen mukaansa Ukrainalla ei ole varaa ennakkomaksuihin, vaan se nojaa EU:n tukeen. (Inter-
fax) 
 
Krimin voimajohdon toinen vaihe valmiiksi ennen vappua. Krimillä on säännöstelty sähköä 
marraskuusta lähtien kun manner-Ukrainasta tulevat voimajohdot katkaistiin. Ensimmäinen voi-
majohto Venäjältä Krimille avattiin 2.12. Toinen vaihe on presidentti Putinin mukaan määrä ava-
ta 1.5. tai aiemmin. (Interfax) 
 
Novak: öljyntuotannon jäädyttämiseen tähtäävän sopimuksen takana "kriittinen massa" 
tuottajamaista. Venäjä, Saudi-Arabia, Venezuela ja Qatar sopivat helmikuussa jäädyttävänsä 
öljyntuotannon tammikuun 11. päivän tasolle, mikäli muut tuottajamaat tekevät samoin. Sopi-
muksen kohtalo on kuitenkin epäselvä, sillä muun muassa Iran ei ole liittynyt siihen. Venäjän 
energiaministeri Novakin mukaan sopimuksen hyväksyneet maat tuottavat yhteensä 73 prosent-
tia globaalista öljyntarjonnasta ja muodostavat "kriittisen massan" sopimuksen aikaansaannille. 
Novakin mukaan tarkoituksena on tasapainottaa hinta 50–60 dollarin tienoille, koska tätä korke-
ampi hintataso loisi jälleen ylitarjontaa. (Rossija TV, TASS, RT) 
 
Putin tapasi öljy-yhtiöiden johtajia. Yhtiöt ilmaisivat suostumuksensa öljyn tuotantotason jää-
dyttämiseen tammikuun tasolle ja pyysivät presidenttiä säilyttämään öljy-yhtiöiden verotuksen 
ennallaan. Finanssiministeriö on perännyt öljy-yhtiöiden verotuksen kiristämistä johtuen heikosta 
budjettitilanteesta. (Venäjän presidentinhallinnon verkkosivut, Rossiiskaja Gazeta, TASS)  
 
Kreml: päätöstä kaasunvientiluvan myöntämisestä Novatekille ei ole tehty. Novatek hakee 
lupaa viedä maakaasua Eurooppaan Gazprom Exportin kautta. Novatekin mukaan yhtiö kilpailisi 
Saksan markkinoista norjalaisten tuottajien kanssa. Presidentinhallinnon tiedottajan Dmitri Pes-
kovin mukaan päätöstä luvan myöntämisestä ei ole tehty. Muun muassa Rosneft ja Novatek 
ovat jo pitkään pyrkineet murtamaan Gazpromin vientimonopolia. Vuonna 2013 Gazpromin mo-
nopoli purettiin nestekaasun osalta. (Vedomosti, TASS, RBK) 
 
Eesti Gaas allekirjoitti kolmen vuoden sopimuksen kaasunostosta Gazpromin kanssa. 
Yhtiön edustajan mukaan sopimus kirjoitettiin vuosille 2016–2018, volyymia ei tiedotettu. Viime 
vuonna Gazprom toimitti Viroon 532 miljoonaa kuutiometriä kaasua. Fortum ilmoitti helmikuussa 
myyvänsä enemmistöomistuksensa Eesti Gaasissa Trilini Energy OÜ:lle. (TASS, Fortum) 
 
Gazprom vähentänyt kaasunvientiä Turkkiin, hintakiista edelleen sopimatta. Bulgartranz-
gazin raportoiman datan mukaan Venäjä vie Turkkiin huomattavasti vähemmän kaasua nyt kuin 
edellisvuonna. Bulgartranzgas kuljettaa venäläiskaasua Turkkiin läntistä reittiä pitkin. Interfaxin 
lähteen mukaan kaasun viennin lasku johtuu meneillään olevasta hintakiistasta. Gazprom on 
perunut aiemmin lupaamansa 10,25 prosentin alennuksen kuuden turkkilaisen yksityisen kaasu-
yhtiön osalta. (Interfax) 
 
Rosatom: Hanhikivi tuottaa Venäjälle 17,5 miljardia euroa. Rosatomin pääjohtaja Sergei 
Kirijenko arvioi ydinvoimalan koko elinkaaren aikana kertyviä tuottoja puheessaan federaatio-
neuvostolle. Hankkeesta saatava verokertymä federaation budjettiin tulee Kirijenkon mukaan 
olemaan yli 3 miljardia euroa. (TASS) 
 
Bank of China myönsi Gazpromille kahden miljardin euron lainan. Lainasopimus tehtiin 
Bank of Chinan Lontoon toimiston kanssa. Laina-aika on viisi vuotta, ja kyseessä on suurin lai-
na, jonka yhtiö on koskaan ottanut yhdeltä rahoittajalta. (TASS, Sputnik) 
 



Uljukajev: valtio voisi myydä koko omistusosuutensa Bašneftissa. Talouskehitysministeriö 
ehdottaa, että valtio luopuisi kokonaan omistuksestaan öljy-yhtiö Bašneftissa. Valtio omistaa 
yhdessä Baškirian tasavallan kanssa 75 prosenttia Bašneftista. Baškirian päämies on kuitenkin 
ilmaissut, että tasavalta ei olisi myymässä osuuttaan. Pelkästään federaation omistuksessa on 
50 prosenttia yhtiöstä. Öljy-yhtiö Lukoil on ilmaissut kiinnostuksensa ostaa valtion osuus. Valtio 
otti Bašneftin haltuunsa vuonna 2014. (TASS) 
 
Maatalous ja elintarvikkeet 
 
Venäjän elintarvikevienti 15 miljardia dollaria. Venäjä vei maataloustuotteita ja elintarvikkeita 
15 miljardin dollarin arvosta vuonna 2015. Viennin arvo supistui neljänneksen vuodesta 2014. 
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osuus Venäjän kokonaisviennistä kasvoi ja oli 4,0 pro-
senttia. Venäjä vie ulkomaille lähinnä vehnää, kasviöljyjä ja kalaa. (Interfax, Venäjän tulli) 
 
Venäläisessä hunajassa usein kiellettyjen aineiden jäämiä. Hunajasta löytyy huolestuttavan 
usein kiellettyjen lääkkeiden jäämiä, kertoo federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos Ros-
selhoznadzor tiedotteessaan. Laitos tutkitutti vuonna 2015 yhteensä 119 kotimaista hunajanäy-
tettä: 13 prosentista löytyi nitrofuraanien hajoamistuotteita, vaikka nitrofuraanien käyttö on kiel-
letty kaikkien tuotantoeläinten lääkinnässä. Löydöksiä oli yli kaksi kertaa viime vuotta enemmän, 
ja joissakin näytteissä määrät olivat hälyttävän korkeita. Näytteistä löytyi myös kiellettyjen lääke-
aineiden, tetrasykliinien ja metronidatsolin jäämiä. Viisi prosenttia näytteistä sisälsi kohonneita 
metyylifurfuraalipitoisuuksia, mikä kertoo hunajan väärentämisestä tuotantoprosessin aikana. 
Mehiläisiä on tällöin ruokittu erilaisilla makeutusaineilla, kuten siirapilla hunajan korjuuaikana. 
(Rosselhoznadzor)   
 
Viranomaiset jatkavat pakotteiden alaisten elintarvikkeiden hävittämistä. Federaation eläin-
lääkintä- ja kasvinterveyslaitos Rosselhoznadzor on julkaissut tietoja pakote-elintarvikkeiden 
takavarikoinnista ja hävittämisestä. Puolessa vuodessa laitos on takavarikoinut 2540,9 tonnia 
kasviperäisiä elintarvikkeita, joista on hävitetty 2368,2 tonnia. Eläinperäisiä elintarvikkeita on 
takavarikoitu 182 tonnia, ja niistä on hävitetty 119,8 tonnia. Pakotteiden alaisten elintarvikkeiden 
takavarikointi ja hävittäminen Venäjän rajoilla perustuu presidentin 6.8.2015 antamaan asetuk-
seen. (Rosselhoznadzor) 
 
Venäjä kielsi maissin ja soijapapujen tuonnin Yhdysvalloista. Venäjä on kieltänyt maissin ja 
soijapapujen tuonnin Yhdysvalloista 15.2.2016 alkaen kasvinterveyssyihin vedoten. Satokaudel-
la 2014–2015 Venäjä toi Yhdysvalloista 300 000 tonnia soijaa, mikä on vajaa viidennes Venäjän 
soijantuonnista. Markkina-analyytikot eivät usko tuontikiellon vaikuttavan ainakaan välittömästi 
soijan hintaan, sillä Etelä-Amerikassa on parhaillaan sadonkorjuukausi. Venäjän maissintuonti 
Yhdysvalloista on ollut hyvin vähäistä, alle 2500 tonnia satokaudella 2014–2015. Kysymyksessä 
on ollut lähes yksinomaan popcorn-maissi. Maatalousministeri Aleksandr Tkatšovin mukaan 
tuontirajoituksissa ei ole kysymys poliittisesta eleestä. (Vedomosti) 
 
Venäjän suurin viljaterminaali pelkää pakotteita. Novorossijskin viljakombinaatti varoittaa 
investoijia mahdollisuudesta joutua länsimaiden pakotteiden kohteeksi. Syynä ovat yhden sen 
osakkaan, OZK:n viljainterventiot Venäjän laittomasti anneksoimalla Krimillä. OZK (Objedinjon-
naja zernovaja kompanija) on puoliksi Venäjän valtion omistama ja maatalousministeriön alai-
suudessa toimiva yhtiö, jonka tehtävänä on suorittaa valtion viljainterventioita. Novorossijskin 
kombinaatin siirtokuormausterminaali Mustanmeren rannalla on Venäjän suurin. Venäjä aloitti 
viljainterventiot Krimillä elokuussa 2015 ja niille oli kysyntää, sillä Krimiltä on vaikea myydä viljaa 
ulkomaille pakotteiden vuoksi, ja logistiikka Venäjän markkinoille toimii huonosti. (Vedomosti) 
 



Valtio saattaa aloittaa maitointerventiot. Maatalousministeriö on valmis käyttämään maidon 
interventio-ostoihin 800–900 miljoonaa ruplaa (9,2–10,4 miljoonaa euroa) vuonna 2016. Inter-
ventiohinnat tulevat olemaan hiukan markkinahintoja alhaisemmat ja niistä sovitaan Venäjän 
antimonopoliviraston kanssa maaliskuun loppuun mennessä, kertoo varamaatalousministeri 
Sergei Levin. Venäjällä on suuri kausivaihtelu maidontuotannossa, ja interventioilla pyritään ta-
saamaan hintojen vaihtelua. Valtio ostaa maitojauhetta varastoon silloin, kun tuotanto on suu-
rimmillaan ja hinnat laskussa. Ostomäärä voisi olla maatalousministeriön mukaan enimmillään 
10 000 tonnia. Toistaiseksi valtio on soveltanut interventioita vain viljoille. Myös maitointerventiot 
saatetaan antaa valtion viljainterventioyhtiö OZK:n hoidettavaksi. (Vedomosti) 
 
Maatalouslaskenta vuonna 2016. Venäjällä aiotaan toteuttaa maan modernin historian toinen 
maatalouslaskenta. Ensimmäisen kerran laskenta tehtiin vuonna 2006. Laskijat vierailevat 6–10 
maatilalla päivässä ja keräävät tietoja tuotannosta, eläinmääristä, konekannasta, tilojen saamis-
ta lainoista ja niiden käyttämisestä. Maatalousmarkkinainstituutti IKARin mukaan erityisesti ei-
yritysmuotoisten sivutoimitilojen tuotantoa koskeva tilastotieto on epäluotettavaa, joten maatalo-
uslaskenta on tarpeen todellisen kuvan saamiseksi maataloussektorin tilanteesta. (TASS, Yleis-
venäläinen maatalouslaskenta 2016)  
 
Maatalousministeriö haluaa eläimet rekisteriin. Maatalousministeriö on tehnyt lakialoitteen 
tuotanto- ja lemmikkieläinten identifiointi- ja rekisteröintijärjestelmän luomisesta. Maatilojen tuo-
tantoeläimille on jo ollut oma rekisteröintijärjestelmänsä, mutta uusi laki liittäisi rekisteriin myös 
hevoset, peurat, kamelit, jakit ja kaniinit. Myös mehiläiset ja kalat halutaan rekisteröidä, samoin 
eläintarhojen ja sirkusten eläimet sekä lemmikit. (Milknews) 
 
Afrikkalainen sikarutto levisi Krimille. Venäjän laittomasti anneksoimalla Krimillä on ollut voi-
massa hätätila sen jälkeen kun alueella paljastui useita afrikkalaisen sikaruton tartuntoja. Alueel-
ta on löytynyt myös afrikkalaisen sikaruttoviruksen saastuttamia, laittomasti haudattuja ruhoja, 
mikä viittaa siihen, että epidemia on alkanut jo aiemmin, mutta se on pyritty salaamaan. Krimin 
aluehallinnon edustajat ovat julkisuudessa epäilleet Ukrainaa taudin tahallisesta levittämisestä, 
mutta Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos Rosselhoznadzorin edustajat eivät ole aset-
tuneet tukemaan sabotaasiteorioita. Valko-Venäjä on kieltänyt sianlihantuonnin Krimiltä.(TASS, 
Interfax) 
 
Deere & Co neuvottelee erityisinvestointisopimuksesta. Deere & co neuvottelee mahdolli-
suudesta solmia erityisinvestointisopimus Venäjän federaation ja jonkin Venäjän alueista kans-
sa. Erityisinvestointisopimuksen ehtona on vähintään 750 miljoonan ruplan (noin 8,7 miljoonan 
euron) suuruinen investointi. Investoijalle luvataan prioriteettiasemaa valtionhankinnoissa ja suo-
jaa verojen kiristyksiltä. Venäjällä ei ole solmittu toistaiseksi yhtään erityisinvestointisopimusta. 
CLAAS on käynyt vastaavia neuvotteluja syksystä 2015. Valtion lisääntynyt tuki kasvatti maata-
louskoneiden tuotantoa Venäjällä kolmanneksen vuonna 2015. Deere & co:lla on tuotantolaitos 
Orenburgissa ja CLAASilla Krasnodarissa. (Vedomosti) 
 
Maatalous- ja metsäkoneille kovat kierrätysmaksut. Venäjä alkaa kerätä kierrätysmaksuja 
maatalous- ja metsäkoneiden sekä tienrakennuskoneiden hankinnan yhteydessä. Kierrätysmak-
su koskee mm. traktoreita, harvestereita, puimureita ja lukuisia hinattavia maatalouskoneita. 
Perusmaksu on 150 000 ruplaa (noin 1745 euroa), ja lopullisen maksun suuruuteen vaikuttavat 
koneen tyyppi, massa, teho ja moottorin tilavuus. Käytettyjen koneiden kierrätysmaksut ovat 
huomattavan korkeita, ja jo kolmea vuotta vanhemmista koneista tulee maksaa korkeinta mak-
sua. Esimerkiksi yli kolme vuotta vanhan puimurin kierrätysmaksu voi nousta 6,8 miljoonaan 
ruplaan (noin 79 000 euroa) ja suuren kuormatraktorin 10,5 miljoonaan ruplaan (noin 122 000 
euroa). Pääministeri Medvedev allekirjoitti hallituksen asetuksen kierrätysmaksuista 9.2.2016 ja 



se astui voimaan välittömästi. Hallituksen mukaan maksun tarkoituksena on mm. vähentää käy-
tettyjen koneiden tuontia ja tukea kotimaista koneteollisuutta. Maksua ei peritä sellaisista koneis-
ta, joita Venäjällä ei tuoteta lainkaan.  (Milknews, Greenpeace Forest Forum) 
 
Metsätalous ja metsäteollisuus 
 
Puutavaran seurantajärjestelmä EGAIS kaipaa parannuksia. EGAISin kaupallinen versio 
tarvitsee parannuksia kaikilla tasoilla, myöntää luonnonvara- ja ympäristöministeri Sergei Dons-
koi. Metsätalousvirastoon ollaan perustamassa erillinen osasto kehittämään järjestelmän toimin-
taa. Puutavaran seurantajärjestelmän käyttö on ollut pakollista 1.7.2015 alkaen. Ensimmäisten 
seitsemän kuukauden aikana järjestelmään on tehty yli 113 000 puun osto- ja myynti-ilmoitusta. 
(Metsätalousvirasto) 
 
Laittomiin hakkuisiin törmätään usein; EGAIS vain harvoin tiedonlähde. Greenpeace Fo-
rest Forumin sivustollaan tekemän verkkokyselyn (N=349) mukaan yritykset hakata puuta lait-
tomasti ovat Venäjällä edelleen yleisiä mutta tieto niistä tulee harvoin seurantajärjestelmän kaut-
ta. Kyselyn vastaajista 61 prosentilla oli tiedossa konkreettisia tapauksia, joissa laiton hakkuuyri-
tys oli tullut ilmi ja keskeytetty. Reilu kolmannes vastaajista ei ollut törmännyt vastaavaan. Vain 
kolme prosenttia vastaajista tiesi tapauksista, joissa laiton hakkuu oli keskeytynyt EGAISin avul-
la. (Greenpeace Forest Forum) 
 
Keräyspaperin luovutus halutaan verovapaaksi. Keräyspaperia käyttävä teollisuus haluaa 
lisätä saamansa raaka-aineen määrää ja esittää keräyspaperin luovutuksesta maksettavasta 
verosta luopumista. Asiaa koskeva laki on duuman valmistelussa. Venäjällä syntyy vuosittain 
16,4 miljoonaa tonnia paperijätettä, josta noin puolet päätyy jatkojalostukseen. Lakimuutos voisi 
lisätä jalostettavan keräyspaperin määrää 2–3 miljoonalla tonnilla, arvelee duumanedustaja 
Aleksandr Fokin. Luonnonvara- ja ympäristöministeriön mukaan jatkojalostettavasta jätteestä 
kolmannes on keräyspaperia, kolmannes elintarvikejätettä, 8 prosenttia muovia, 6 prosenttia 
lasia ja tekstiilejä ja 5 prosenttia metalleja. (Vedomosti) 
  
LesInvest ostaa Lesosibirski LDK Nro 1:n. Segezha Groupiin kuuluva LesInvest ostaa osake-
enemmistön Lesosibirski LDK Nro 1:stä Krasnojarskin piirissä. Lesosibirski LDK 1 on yksi Venä-
jän suurimpia puunjalostusyrityksiä, joka tuottaa sahatavaraa, puukuitulevyjä ja huonekaluja. 
Antimonopolivirasto on hyväksynyt kaupan. LesInvest on AFK Sisteman tytäryhtiö, joka puoles-
taan hankki syksyllä 2014 Investlespromin metsäteollisuusosakkeet Luoteis-Venäjällä ja muo-
dosti niistä Segezha Groupin. Yhtiön johto ilmoitti jo tuolloin, että se on kiinnostunut jatkoinves-
toinneista. Sisteman pääomistaja Vladimir Jevtušenkov oli syksyllä 2014 kotiarestissa häneen 
kohdistettujen rahanpesusyytösten vuoksi, mutta rikossyytteistä luovuttiin lopullisesti tammi-
kuussa 2016. (Russian Timber Journal, TASS) 
 
Ympäristö 
 
Krasnyi Borin kaatopaikka vaarassa vuotaa, korealaisyhtiö ehdottaa kaatopaikan muut-
tamista sähköntuotantolaitokseksi. Pietarin lähellä sijaitsevan Krasnyi borin ongelmajätekaa-
topaikan suojakanava on täynnä, ja vaarallisia aineita sisältävien vesien pelätään vuotavan val-
lin yli kevättulvien myötä. Jos myrkkyjä pääsee läheisiin Ižora- tai Tosnojokeen, virta kuljettaa ne 
Nevaa pitkin Suomenlahteen. Eteläkorealainen yhtiö Korea Environment Technology on esittä-
nyt, että Krasnyi bor muutettaisiin jätettä hyödyntäväksi sähköntuotantolaitokseksi. Pietarin va-
rakuvernöörin mukaan ratkaisuksi valitaan nopein ja edullisin vaihtoehto. Suomi, Viro ja Ruotsi 
ovat esittäneet huolestuneisuutensa Krasnyi borin jätteiden mahdollisesti aiheuttamasta ekologi-
sesta katastrofista. (regnum.ru, fontanka.ru) 



 
Maatalous ja elintarvikkeet 
 
Valio avasi uuden tuotantolinjan Moskovan alueella. Valion Jeršovon tehtaalla vietettiin maa-
liskuun alussa uuden Viola-sulatejuuston tuotantolinjan avajaisia. Hanke käynnistyi syksyllä 
2014, jolloin Valio avasi Jeršovossa ensimmäisen rasioissa myytävän sulatejuuston tuotantolin-
jansa. Tehtaan johtaja Denis Zaverjajevin mukaan Viola valtasi sen jälkeen nopeasti 15 prosen-
tin markkinaosuuden rasiajuustojen segmentistä. Moskovan alueella tuotettua Violaa viedään 
kaikkien Venäjän alueiden lisäksi myös useisiin naapurimaihin. (TV 360°, Dairy News)   
 
Suomalaisena myydyn voin valmistajalle ja jakelijalle sakkoja. Venäjän antimonopoliviras-
ton Pietarin osasto on langettanut sakkoja Tysjatša ozjor (suom. Tuhat järveä) -merkkisen voin 
valmistajalle ja jakelijalle. Päätöksen mukaan yritykset rikkoivat kilpailulainsäädäntöä luodes-
saan harhaanjohtavan vaikutelman siitä, että venäläinen voi olisi valmistettu Suomessa. Voita 
valmistava Finnish Milk Company sai 250 000 ruplan (noin 3125 euron) ja sitä myyvä Neva Milk 
150 000 ruplan (noin 1875 euron) sakot. Päätöksen mukaan sakkoja alensi se, että yritykset 
olivat poistaneet voipakkauksistaan Suomen lipun vapaaehtoisesti. (Antimonopolivirasto) 
 
Maatalousministeri: pakotteiden purusta ei haittaa venäläisviljelijöille. Elintarvikepakottei-
den purkamisesta ei koituisi venäläisviljelijöille haittaa; päinvastoin, se parantaisi alan rahoitus-
mahdollisuuksia, arvioi maatalousministeri Aleksandr Tkatšov maito- ja liha-alan seminaarissa 
Moskovassa. Ministeri muistutti kuitenkin, että elintarvikepakotteet voidaan purkaa vasta, kun 
Venäjään kohdistetut pakotteet poistetaan. Maatalouspolitiikasta ministeriö arvioi, että maitotilo-
jen investointituki tullaan nostamaan nykyisestä 20 prosentista 35 prosenttiin viimeistään ensi 
vuonna ja vehnän vientitulli pysyy toistaiseksi ennallaan. Tkatšovin mukaan merkittävin tuki ve-
näläisille maataloustuottajille on tällä hetkellä heikko rupla. (TASS) 
 
Elintarvikepakotteet maksaneet venäläiskuluttajille 400 miljardia ruplaa. Venäjän vastapa-
kotteista ei ole ollut väitettyä hyötyä maataloustuottajille. Sen sijaan kilpailuetua on syntynyt rup-
lan arvon heikkenemisestä, mikä on pakottanut valtaosan kuluttajista luopumaan tuontikelintar-
vikkeista, väittää analyysikeskus FBK:n tutkimus. Vastapakotteiden merkittävin vaikutus on ollut 
elintarvikkeiden hintojen nousu, minkä seurauksena kuluttajille on koitunut 400 miljardin ruplan 
(noin 5 miljardin euron) lisälasku. FBK:n johtajan Igor Nikolajevin mukaan Venäjän elintarvike-
embargo on ollut mittakaavaltaan ennennäkemätön kokeilu, jonka tulos on negatiivinen: se on 
koitunut haitaksi maan omalle taloudelle. (Nezavisimaja gazeta) 
 
Hallitus ei kiellä pakotteiden alaisten elintarvikkeiden myyntiä. Venäjän hallitus ei asettunut 
tukemaan duuman edustajien lakiehdotusta pakotteiden alaisten elintarvikkeiden myynnin sank-
tioinnista. Hallituksen mukaan kauppalaki, jota muutos olisi koskenut, säätelee Venäjän sisäistä 
kaupankäyntiä mutta ei ulkomaankauppaa. Lisäksi ehdotus olisi hallituksen mukaan ollut ristirii-
dassa presidentin asetuksen kanssa, joka määrää hävittämään maahan tuodut pakotteiden alai-
set elintarvikkeet. Duuman edustajat ovat ilmoittaneet, että he pyrkivät seuraavaksi edistämään 
pakote-elintarvikkeiden myynnin sanktiointia ehdottamalla muutoksia lakiin hallinnollisista rikko-
muksista. (Izvestija) 
 
Venäjä aikoo kasvattaa viljantuotantoaan neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä. Venäjän 
viljantuotanto kasvaa seuraavien 15 vuoden aikana 25 prosenttia ja vienti 61 prosenttia, ennus-
taa maatalousministeriö. Ministeriö on laatinut luonnoksen viljamarkkinastrategiasta, jonka pe-
russkenaariossa Venäjän viljantuotanto kasvaisi 130,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 men-
nessä. Tästä 48,3 miljoonaa tonnia voisi mennä vientiin. Tärkeimpiä tulevaisuuden vientimaita 
ovat Marokko, Indonesia, Filippiinit, Etelä-Korea ja Kiina. Tuotannon lisääminen perustuisi sekä 



viljelyalan että satoisuuden kasvattamiseen. Venäjän viljanviennin pullonkaula on tällä hetkellä 
satamien siirtokuormauskapasiteetti, sanoo Maatalousmarkkinainstituutti IKARin johtaja Dmitri 
Rylko. Suurimmat viejät suunnittelevat Mustanmeren kuormausterminaaliensa laajentamista. 
(Vedomosti)   
 
Rehuviljan käyttö leivässä halutaan laillistaa. Leipomot käyttävät yleisesti rehuviljaa ja jau-
honparanteita pitääkseen leivän hinnan matalana, sanoo Venäjän vilja-alan liiton puheenjohtaja 
Arkadi Zlotševski. Venäjällä valmistellaan uutta GOST-vastaavuussertifikaattia, joka sallisi ns. 
viidennen luokan jauhon käytön leivänteossa. Tällä hetkellä viidennen luokan jauhon käyttö on 
sallittu vain eläinten rehuissa tai teknisiin tarkoituksiin. Zlotševskin mukaan leivän hinta on Venä-
jällä kansainvälisesti vertailtuna hyvin alhainen. Siitä huolimatta viranomaiset harjoittavat painos-
tusta kaikilla hallinnon tasoilla hintojen pitämiseksi alhaisina, mikä on johtanut leipomotuotteiden 
laadun heikkenemiseen. (Interfax) 
 
Uusi kierrätysmaksu tyrehdytti maatalouskoneiden kaupan. Helmikuussa 2016 voimaan 
astunut laki työkoneiden kierrätysmaksusta on käytännössä tyrehdyttänyt maatalouskoneiden 
myynnin venäläisvalmistajilta valtion leasingyhtiö Rosagroleasingille, raportoi yhtiön varajohtaja 
Natalia Zudina duumaedustajille. Valmistajat ovat varoittaneet nostavansa koneiden hintoja jopa 
kymmenillä prosenteilla korkeiden kierrätysmaksujen takia, ja myynti on toistaiseksi keskeytetty 
tilanteen selvittämiseksi. Myös maatalousministeriö myöntää, että laki kierrätysmaksuista kaipaa 
parannuksia. RBK Consultingin haastattelemat valmistajat ovat kuitenkin tyytyväisiä uuteen la-
kiin ja uskovat sen rajoittavan käytettyjen maatalouskoneiden tuontia Venäjälle. (RBK) 
 
Metsätalous ja metsäteollisuus 
 
Hallitus hyväksyi kierrätyspaperin luovutuksen verovapauden. Venäjän hallitus on hyväk-
synyt paperin ja kartongin valmistajien ajaman lakimuutoksen keräyspaperin käsittelyn vapaut-
tamisesta arvonlisäverosta. Viimeisten kahden vuoden aikana keräyspaperi on kallistunut mer-
kittävästi ja hallitus on kieltänyt väliaikaisesti myös keräyspaperin viennin hillitäkseen hinnan-
nousua. Tällä hetkellä on voimassa neljän kuukauden mittainen vientikielto 18..2016 saakka. 
(Russian Timber Journal) 
 
Teollisuus- ja kauppaministeriöön metsäalan asiantuntijaneuvosto. Teollisuus- ja kauppa-
ministeriön alaisuuteen ollaan perustamassa metsäsektorin neuvoa-antavaa asiantuntijaneuvos-
toa. Neuvoston työhön tulevat osallistumaan metsäalan tiede- ja koulutusorganisaatiot, metsä-
teollisuuden edustajat sekä alan etujärjestöt. Neuvosto tulee käsittelemään metsäalan kehityk-
seen liittyviä kysymyksiä kuten lainsäädäntöhankkeita, uusien puunjalostushankkeiden toteut-
tamista, metsäklusterin kehittämistä ja alan tutkimuksen ja koulutuksen tukemista. (Lesonline) 
 
Angara Paper konkurssiin. Krasnojarskin piirin arbitraatiotuomioistuin on julistanut Angara 
Paperin konkurssiin. Konkurssimenettely kestää oikeuden päätöksen mukaan 19.6.2016 saak-
ka. Angara Paper hakeutui konkurssiin omasta aloitteestaan 470 miljoonan ruplan (noin 5,9 mil-
joonan euron) velkojen vuoksi. Angara Paper perustettiin vuonna 2006 sellu- ja paperitehtaan 
rakentamiseksi Krasnojarskin piiriin, mutta hanke ei koskaan realisoitunut. Ulkomaiset investoijat 
vetäytyivät hankkeesta yksi kerrallaan ja piirihallinto sanoi irti sopimuksen tehdashankkeesta. 
Angara Paperin omistavat kyproslaiset yhtiöt Brazzaco LTD ja Bonsin Commercial Ltd. (TV 
Tsentr Krasnojarsk)  
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