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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (23.10.-5.11.2015)  

 Venäjä tukee de Misturan rauhanvälitystä Syyriassa. 
 Levada: 53 % venäläisistä kannattaa ja 22% vastustaa Venäjän Syyrian-

operaatiota. 
 Siinain lento-onnettomuus järkyttää venäläisiä, onnettomuuden syillä speku-

loidaan. 
 Putin vakuutti Venäjän tuen jatkuvuutta ulkomailla asuville venäläisille Mosko-

vassa järjestetyssä maanmieskongressissa. 
 Venäjästä eroamisesta puhunut virkamies syytettynä separatismiin yllyttämi-

sestä Karjalan tasavallassa. 
 Venäjä kehottaa Ukrainaa palauttamaan maiden väliset lennot. 
 Inflaatio pysynyt korkeana. Keskuspankki ei laskenut ohjauskorkoa. 
 Talouskriisi vaimentaa puolustusmenojen kasvua. 
 Venäjän sijoitus Maailmanpankin Doing Business -vertailussa koheni jälleen. 
 Putin hyväksyi lain ulkomaisen omaisuuden takavarikosta. 

 
 

1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Venäjä tukee de Misturan rauhanvälitystä Syyriassa. Ulkoministeri Sergei Lavrov tapasi 
Moskovassa 4.11. YK:n Syyrian erityisedustajan Staffan de Misturan keskustellen de Misturan 
ehdotuksesta Genevessä järjestettävästä Syyrian hallituksen ja maltillisen opposition välisestä 
tapaamisesta. Lavrov ilmaisi tukensa de Misturan rauhanvälitykselle ja kehotti Wienin neuvotte-
luosapuolia tekemään kaikkensa de Misturan työn onnistumisen puolesta. Lavrov muistutti Wie-
nin neuvotteluissa 30.10. sovitun sekä Syyriassa toimivien terroristiryhmien että yhteistyökel-
poisten oppositiovoimien nimeämisestä, joista yhteisymmärrykseen pääseminen on ensiarvoisen 
tärkeää ennen seuraavia Wienissä pidettäviä neuvotteluita. Kommersant julkaisi 38 nimen listan 
Syyrian oppositiovoimista, jotka Venäjän mukaan ovat tervetulleita osallistumaan neuvotteluihin 
Syyrian poliittisesta tulevaisuudesta. 
(Interfax, Kommersant, RIAN) 
 
Venäjän ilmaiskuja Syyriassa ei ole suunnattu maltillisia oppositioryhmiä vastaan. Venä-
jän varapuolustusministeri Anatoli Antonovin mukaan mukaan Venäjän operaation kesto on si-
dottu Syyrian armeijan suorittamaan terrorisminvastaiseen operaatioon. Kommersant tulkitsee 
Antonovin lausuntoa siten, että Venäjän tavoitteena on saada aikaan nopeasti etenevä poliitti-
nen prosessi Syyrian ongelman ratkaisemiseksi, eikä Venäjä suunnittele pitkäkestoista sotilas-
operaatiota Syyriassa. 
(Interfax, Kommersant) 
 
Iranin hyväksyminen mukaan neuvottelupöytään Wienissä uutisoitiin Venäjän ulkopoliit-
tisena voittona. Neuvottelutuloksena julkaistiin julkilausuma, jonka mukaan Syyrian yhtenäi-
syys, itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus ja ei-uskonnollinen hallintotapa tulee säilyttää. 
Syyrian instituutioiden tulee säilyä ennallaan ja kaikkien syyrialaisten oikeudet tulee turvata. 
Osallistujat sopivat lisäksi välttämättömyydestä tuhota ISIL ja muut terroristiryhmät. Venäjä ja 
Yhdysvallat sopivat lisäksi koordinoivansa terroristiryhmien nimeämistä. Ulkoministeri Lavrov 



painotti Syyrian poliittisen prosessin etenemisen tärkeyttä, jonka tulisi johtaa uuden perustuslain 
säätämiseen ja uusiin vaaleihin. (MID, Interfax, Izvestia, Kommersant, NG, RG, Vedomosti)  
 
Levada: 53 % venäläisistä kannattaa ja 22 % vastustaa Venäjän Syyrian-operaatiota. Ver-
rattuna syyskuussa tehtyyn mielipidemittaukseen, on sekä kannattajien että vastustajien määrä 
kasvanut, tuolloin operaatiota kannatti 39 % ja vastusti 11 %. Levadan mielipidemittauksen mu-
kaan 70 % vastaajista pitää ilmaiskuja tehokkaina. Kysyttäessä operaation mahdollisia haittoja, 
mainitsi 41 % siihen käytettävät varat, joita olisi voitu suunnata sosiaalimenoihin ja 39 % mainitsi 
venäläissotilaiden kaatumisen riskin. (Levada.ru) 
 
IVY-maiden turvallisuuspalveluiden johtajat keskustelivat 28.10. terrorisminvastaisesta 
taistelusta. Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtajan Aleksandr Bortnikovin mukaan ISIL:iin 
kytköksissä olevia ryhmittymiä on liittynyt Taleban-liikkeeseen Pohjois-Afganistanissa, muodos-
taen selvän uhkan Keski-Aasian maille. Lisääntynyt jännite Afganistanissa on johtanut Bortniko-
vin mukaan yhteenottoihin Keski-Aasian maiden Afganistanin vastaisilla raja-alueilla. FSB:n ar-
vion mukaan noin 40 % ISIL:in taistelijoista on ulkomaalaistaustaisia. Bortnikovin mukaan arabi-
keväänä tunnettu liikehdintä on lisännyt ISIL:in mahdollisuuksia rekrytoida ja kouluttaa terroriste-
ja yhä lisääntyvässä määrin. Taisteluista lähtömaihinsa palaavat terroristit muodostavat yhä suu-
remman uhkan. Bortnikov muistutti Moskovassa viime viikkojen aikana suoritetuista pidätyksistä, 
joissa eliminoitiin ISIL:in ja Hizb ut-Tahrir – järjestön jäseniä. (NG, RG; Rossiya 1, Pervyi Kanal) 
 
Venäjän ulkoministeriö arvosteli Ukrainan paikallisvaaleja. MID arvosteli Ukrainan paikallis-
vaaleja ehdokasasettelun puutteista, sekä vaalilainsäädäntöä hajanaiseksi, puutteelliseksi ja 
ristiriitaiseksi. Mediassa painotettiin Ukrainan paikallisvaaleihin liittyviä epäkohtia mm. Mariupo-
lissa, Svatovossa ja Krasnoarmeiskissa ei voitu käydä vaaleja lainkaan. Venäläisasiantuntijat 
eivät pidä paikallisvaalien tulosten perusteella todennäköisenä, että Ukraina ajautuu ennenaikai-
siin parlamenttivaaleihin.  
(Gazeta.ru, MT, RBK, RG; Rossiya 1, Kommersant, Novye Ivestia, Vedomosti, Tass) 
 
Presidentti Putin tapasi Serbian pääministeri Aleksandar Vu in 29.10. Keskusteluaiheina 
olivat mm. Serbian ja Venäjän väliset asekaupat. Vu  ilmaisi lehdistötilaisuudessa kiitoksensa 
Venäjän tuesta Serbialle YK:ssa, UNESCO:ssa ja muissa järjestöissä. Hän mainitsi maailman-
poliittisen tilanteen olevan yhtä hankala kuin Balkanilla. Vu  totesi, ettei Serbia tule liittymään 
Venäjän vastaisiin pakotteisiin. Vu in aiempien lausuntojen mukaan Serbia ei tule lähitulevai-
suudessa hakemaan Nato-jäsenyyttä. Vu in Moskovan-vierailun yhteydessä vieraili serbialais-
parlamentaarikkojen delegaatio Krimillä. (Ria, Nezavisimaya Gazeta NG, RIAN, TASS) 
 
Presidentti Putin tapasi Ranskan entisen presidentin Nicolas Sarkozyn 29.10. Presidentti 
Putin totesi maiden välillä, Euroopassa ja koko maailmassa tapahtuneen paljon sen jälkeen, kun 
he tapasivat edellisen kerran vuosi sitten. Sarkozy totesi hänen ja presidentti Putinin aina pääs-
seen yhteisymmärrykseen huolimatta Ranskan ja Venäjän välisistä erimielisyyksistä. Sarkozyn 
mukaan nykyisestä vastakkainasettelusta tulee päästä eroon. Sarkozy totesi myös MGIMO-
yliopistolla pitämässään puheessa, ettei uudessa kylmässä sodassa eikä Venäjän eristämisessä 
ole mitään mieltä.  
(Interfax, TASS)  
 
Putin vakuutti Venäjän tuen jatkuvuutta ulkomailla asuvien venäläisten maanmieskong-
ressissa. Moskovassa marraskuun alussa järjestettyyn, ulkomailla asuvien venäläisten kansain-
väliseen kongressiin osallistui noin 400 venäläisyhdyskuntien edustajaa 97 maasta. Yhteensä 
Venäjän ulkopuolella asuvia "maanmiehiä" lasketaan olevan noin 30 miljoonaa. Kongressissa 
5.11. esiintynyt presidentti Putin korosti Venäjän puolustavan maanmiestensä oikeuksia kaikkial-
la, mm. vaikeilla kriisialueilla kuten Syyriassa ja Libyassa. Putin kiitti maanmiesten vahvasta so-
lidaarisuudesta Krimin Venäjään liittämisen yhteydessä ja piti maanmiesten tukea keskeisenä 



venäläisen yhteiskunnan yhtenäisyyden turvaajana ja "venäläisen maailman" yhteen kokoajana. 
Erityisen tärkeänä Putin piti työtä venäjän kielen aseman vahvistamiseksi. Putinin mukaan val-
misteilla on mm. "Venäläinen koulu ulkomailla" – hanke, "Russkii mir" (venäläinen maailma) – 
säätiön pohjalla tuetaan kulttuuriprojekteja ja vuonna 2015 on aloittanut toimintansa uusi fede-
raatiotason venäjän kielen ohjelma, joka saa budjettirahoitusta yli 6,5 mrd ruplaa (n. 93 miljoo-
naa euroa). Päätarkoituksena on suojella maanmiehiä diskriminaatiolta mm. kielikysymyksissä. 
Venäjällä on lisäksi käynnissä maanmiesten paluumuutto-ohjelma, jonka puitteissa Venäjälle on 
palannut virallisten tietojen mukaan 367 000 maanmiestä, näistä 130 000 Ukrainasta. Kongres-
sissa esiintynyt ortodoksikirkon patriarkka Kirill nimesi venäläisen maailman suurimmaksi uhaksi 
äärinationalismin. Federaationeuvoston puheenjohtaja Valentina Matvijenko ehdotti "oikeellista 
ja ajantasaista" uutistietoa jakavan venäjänkielisen uutisportaalin luomista maanmiesten tarpei-
siin. Ulkoministeri Lavrov totesi, ettei Venäjä eristäydy maailmasta, vaan on valmis tasa-
arvoiseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaan yhteistyöhön. (Rossiskaja Gazeta, Kom-
mersant)    
 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 
 
Siinain lento-onnettomuus järkyttää venäläisiä, onnettomuuden syillä spekuloidaan. Nyky-
Venäjän ja Neuvostoliiton historian suurin lento-onnettomuus tapahtui lauantaina 31.10.2015, 
kun venäläisen charterlentoyhtiö Kogalymavian lentokone Airbus A321 putosi Egyptissä Siinain 
niemimaalla. Koneessa oli 217 matkustajaa ja seitsemän miehistön jäsentä, jotka kaikki kuolivat 
onnettomuudessa. Presidentti Putin määräsi välittömästi pääministeri Medvedevin muodosta-
maan valtiollisen komission tutkimaan onnettomuuden syitä, ja Venäjä lähetti onnettomuuspai-
kalle hätätilaministeriön ja tutkintakomitean asiantuntijoita. Kogalymavia määrättiin tarkastetta-
vaksi, ja onnettomuudesta on aloitettu rikostutkinta. 1.11. vietettiin kansallista surupäivää. Putin 
on esittänyt kahteen otteeseen surunvalittelut onnettomuusuhrien omaisille, mutta esiintyi televi-
siossa vasta lähes kolme päivää onnettomuuden jälkeen. Pietarin kuvernööri Georgi Poltavšen-
ko on ilmoittanut Pietarin hallituksen vararahastosta maksettavan korvauksia yhteensä 224 mil-
joonaa ruplaa (3,2 miljoonaa euroa) onnettomuudessa kuolleiden omaisille. Venäläismedioissa 
on spekuloitu onnettomuuden syiksi mm. teknistä vikaa ja terrori-iskua. Presidentinhallinnon 
tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan mitään versiota onnettomuuden syystä ei voida toistaiseksi 
sulkea pois, vaan on odotettava tutkinnan alustavien tulosten valmistumista. Kansainvälisessä 
lehdistössä on arvioitu koneen pudonneen pommiräjähdyksen seurauksena. (Kreml, Rossiskaja 
gazeta, MK, Kommersant) 

Yhtenäinen Venäjä ja Oikeudenmukainen Venäjä valmistautuvat syksyn 2016 duumanvaa-
leihin, Yleisvenäläistä kansanrintamaa herätellään horroksesta. Presidentinhallinnon en-
simmäinen varajohtaja, sisäpolitiikasta vastaava Vsjatšeslav Volodin tapasi Yhtenäisen Venäjän 
alueparlamenttien ryhmäjohtajia puolueen valmistautuessa syyskuun 2016 duumanvaaleihin. 
Keskeisin painopiste tulee olemaan korruption vastainen kampanja. Myös Oikeudenmukainen 
Venäjä on aloittanut valmistautumisen duumanvaaleihin. Puoluejohtaja Sergei Mironov tulee 
johtamaan puolueen listaa vaaleissa. Oikeudenmukainen Venäjä ei myöskään sulje pois mah-
dollisuutta yhteistyöhön Yleisvenäläisen kansanrintaman kanssa. Mediassa on näkynyt merkke-
jä vuonna 2011 lanseeratun Yleisvenäläisen kansanrintaman aktivoinnista ennen duumanvaale-
ja. "Kansanliikkeeksi" itseään kutsuvaa Yleisvenäläistä kansanrintamaa on yleisesti pidetty val-
tapuolue Yhtenäisen Venäjän varavaihtoehtona, mikäli puolue alkaisi menettää kannatustaan. 
Tähän mennessä kansanrintama on järjestänyt lähinnä kongresseja ja tapahtumia, joissa on 
keskitytty terveydenhuollon, koulutuksen ja korruption kaltaisiin kysymyksiin. Nyt mm. talouske-
hitysministeriö on ehdottanut strategisten suunnitteluasiakirjojen läpikäyntiä yhdessä kansanrin-
taman kanssa, ja myös aluetasolla on esitetty kansanrintaman mukaanottoa esimerkiksi hankin-
tojen valvontaan. (The Moscow Times, Kommersant, Vedomosti) 

Donetskin entinen kapinakomentaja Strelkov suunnittelee oppositiopuoluetta. Itä-Ukrainan 
nk. "Donetskin kansantasavallan" entinen kapinakomentaja ja "puolustusministeri" sekä Novo-



rossija-liikkeen johtohahmo Igor Strelkov (Girkin) on ilmoittanut suunnittelevansa Putinin vastai-
sen oppositiopuolueen perustamista. Uuden puolueen tehtävänä olisi vastata maahanmuuton ja 
fasismin leviämisen haasteisiin Venäjällä. Toukokuussa Levada-keskuksen teettämän kyselytut-
kimuksen mukaan Strelkov on tuttu hahmo 27 prosentille venäläisistä ja näistä kolmasosa suh-
tautuu Strelkoviin positiivisesti. Venäläisistä 29 prosenttia haluaisi nähdä Itä-Ukrainan nk. kan-
santasavaltojen edustajia Venäjän duumassa. (tvrain.ru, Kommersant) 

Liikennepoliisia pidetään Venäjän korruptoituneimpana instituutiona. Venäjän valtiollisen 
VTSiOM-tutkimuskeskuksen mielipidetiedustelun mukaan 69 prosenttia venäläisistä katsoo kor-
ruption olevan Venäjällä laajalle levinnyttä ja vain prosentin mukaan maassa ei ole korruptiota. 
Lähes kolmannes vastanneista piti liikennepoliisia maan korruptoituneimpana instituutiona. Ve-
näjän presidentinhallinnon johtaja Sergei Ivanov kommentoi kansainvälistä korruptiontorjuntaa 
Pietarissa pidetyssä YK:n korruptionvastaisen yleissopimuksen allekirjoittajamaiden konferens-
sissa todeten kansainvälisen korruption vastaisen taistelun vaativan "konsolidoituja toimia". Sa-
manaikaisesti Ivanov korosti, ettei korruption vastaisia standardeja tule pakottaa maihin, jotka 
eivät ole niiden toimeenpanoon valmiita. Venäjän korruptionvastaisen lainsäädännön Ivanov 
katsoi olevan linjassa kansainvälisten standardien kanssa. (Kommersant, RBK, Vedomosti)  

Terrorismin vastainen taistelu jatkuu Pohjois-Kaukasiassa ja Moskovassa. Dagestanissa 
on aloitettu rikostutkinta ISIS:iin kuuluvan terroristiryhmän perustamisesta. Lisäksi Pohjois-
Kaukasian terrorismin vastaisissa operaatioissa on loka-marraskuun vaihteessa surmattu aina-
kin viisi taistelijaa Dagestanissa ja kaksi ISIS:lle uskollisuutta vannonutta taistelijaa Ingušetiassa. 
Dagestanissa surmattujen joukossa on Venäjän kansallisen terrorismin vastaisen komitean mu-
kaan paikallinen komentaja, jolla on kytköksiä ISIS-terroristiryhmään. Venäjän lehdistössä on 
myös kirjoiteltu nuoresta Moskovan valtionyliopiston naisopiskelijasta, joka on pidätetty kytkök-
sistä ISIS:iin. Opiskelija pidätettiin jo aiemmin tänä vuonna Turkin ja Syyrian rajalla ilmeisesti 
aikomuksesta liittyä ISIS:n riveihin. Lisäksi Moskovassa on uutisoitu 150 vierastyöläisen pidätyk-
sistä epäiltynä linkeistä islamistitaistelijoihin. (Kommersant, Vedomosti, The Moscow Times) 

Venäjällä muisteltiin vainojen uhreja. Lokakuun 30. päivä on vuodesta 1991 ollut Venäjällä 
Neuvostoliiton vainojen uhrien virallinen muistopäivä. Vuodesta 2007 alkaen lokakuun viimeisinä 
päivinä Venäjän suurissa kaupungeissa on luettu ääneen vuosien 1937–38 puhdistuksissa teloi-
tettujen nimiä ja muistettu myös nykyisiä poliittisia vankeja. Levada-keskuksen kyselytutkimusten 
mukaan viime vuosina poliittisten vainojen merkitys väestön tietoisuudessa on jatkanut laskuaan 
ja samanaikaisesti Stalinin henkilön merkitys on ollut nousussa. Kun 1980-luvun lopulla noin 
kolmasosa venäläisistä piti poliittisia vainoja yhtenä maan historian merkittävistä tapahtumista, 
vuonna 2012 luku oli laskenut 10 prosenttiin. Nykyisin venäläisistä 35 prosenttia kertoo, ettei 
tiedä vainoja edes tapahtuneen. Yhä useampi venäläinen (neljännes vuonna 2012, 45 % vuon-
na 2015) katsoo, että stalinismin ajan uhri voidaan oikeuttaa aikakauden suurilla saavutuksilla. 
(tvrain.ru) 

Valtion budjetista tukea sosiaalialan järjestöille. Sosiaalialan seminaarissa puhunut Putin 
kertoi, että vuonna 2016 hallitus kohdentaa budjetista 236 miljardia ruplaa (3,37 mrd. euroa) 
kansalaisten sosiaaliseen tukeen. Summalla voidaan tukea sosiaalialan järjestöjä. Hallitus on 
ehdottanut, että poliittisen vainon uhrien muiston ylläpitämiseksi työskentelevät järjestöt katsot-
taisiin sosiaalialan järjestöiksi. Seminaarissa Venäjän kansalaiskamari puolestaan esitteli luon-
noksen järjestöjä tukeviksi suuntaviivoiksi vuosille 2015–2019. Ulkomaisiksi agenteiksi listattuja 
järjestöjä ei mainita suunnitelmassa. Venäjällä toimivien järjestöjen määrä on laskenut 33 pro-
senttia vuodesta 2012. (Kommersant, RBK, Vedomosti) 

Presidentin avustuksia myönnettiin sekä Yön Susille että agenttilistatuille järjestöille. Pat-
rioottinen moottoripyöräkerho Yön Sudet sekä sotaveteraanien "Aseveljet" – järjestö keräsivät 
suurimmat summat vasta jaettuja presidentin avustuksia. Yön Sudet sai yhteensä 12 miljoonaa 
ruplaa (n.171 000 euroa) patrioottisen nuorisokeskuksen rakentamiseen Krimille. Aseveljet-



järjestö keräsi 17,6 miljoonan ruplan (n. 251 000 euroa) tuen sotaveteraaneja laillisissa kysy-
myksissä auttavan keskuksen sekä nuorison isänmaallisten koulutuskeskusten perustamiseen. 
Toisaalta avustuksia saivat myös aiemmin ulkomaisiksi agenteiksi nimitetyt järjestöt kuten ih-
misoikeusjärjestö Memorial (n. 85 000 euroa pakolaisten oikeusapuun) sekä Pietarin Sotilaiden 
äidit – järjestö (n. 38 000 euroa). Kommentaattorit ovat nostaneet avustusten taustaksi vallanpi-
täjien halun kontrolloida järjestöjä rahallisesti. Yhteensä presidentin avustuksia oli jaossa 900 
miljoonaa ruplaa (yli 12,8 miljoonaa euroa). (Vedomosti, The Moscow Times) 

Ulkomaiseksi agentiksi listatuille lisää rajoituksia. Putin hyväksyi oikeusministeriön ehdot-
tamat kiristykset ulkomaisia agentteja koskevaan lainsäädäntöön. Muutoksilla estetään virka-
miesten osallistuminen listattujen tahojen toimintaan. Lisäksi listattujen tulee esittää viranomaisil-
le selvitys siitä, mihin ulkomainen rahoitus on käytetty. Viranomaiset voivat jatkossa lakkauttaa 
listatun tahon toiminnan, jos ne katsovat, että se on toistuvasti jättänyt velvollisuutensa täyttä-
mättä. Ulkomaisten agenttien listalta poistettiin Pietarin sotilaiden äitien järjestö. Rostovissa toi-
miva Donin naisten järjestö puolestaan lisättiin listalle. (Kommersant, Gaseta.ru, The Moscow 
Times) 

Ukrainalaisen kirjallisuuden kirjaston johtaja pidätettiin Moskovassa. Venäjän tutkintakomi-
tea syyttää pidätettyä kirjaston johtajaa kansallisuuksien välisen vihan lietsonnasta ja ekstre-
mismistä. Syynä ovat kirjaston varastoimat ukrainalaispoliitikko Dmitry Kortšinskyn Venäjällä 
ekstremistisiksi julistetut kielletyt kirjat. Venäjän turvallisuusviranomaiset ratsasivat Moskovassa 
sijaitsevan kirjaston ja pidättivät kirjaston johtajan. Lisäksi turvallisuuspalvelut suorittivat kotiet-
sinnät kirjastonjohtajan ja kirjastoa tukeneen Moskovan ukrainalaisten järjestön puheenjohtajan 
asunnoissa. Moskovan ukrainalaisen kirjallisuuden kirjasto on ollut vaikeuksissa jo aiemmin: 
vuonna 2010 poliisi ratsasi kirjaston "nationalistiseksi" katsotun kirjallisuuden perusteella ja kir-
jastoa vastaan nostettiin oikeusjuttu. (The Moscow Times)  

Kahta vangittua ukrainalaista syytetään Groznyissä osallisuudesta Tšetšenian sotaan. 
Vangittuja syytetään venäläisten sotilaiden murhasta ja sen yrityksestä Tšetšenian sodassa 90-
luvulla sekä kielletyn ukrainalaisen äärinationalistisen ryhmän jäsenyydestä. Molempien vangit-
tujen olinpaikka on ollut kuukausia tuntematon. Vangitut kertovat tunnustaneensa teot jouduttu-
aan vankilassa pahoinpidellyksi ja kidutetuksi. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjällä on 11 
ukrainalaista poliittista vankia. (The Moscow Times) 

Venäjästä eroamisesta puhunut virkamies asetettiin syytteeseen separatismiin yllyttämi-
sestä Karjalan tasavallassa. Paikallinen virkamies oli toukokuussa pitänyt tunteikkaan puheen, 
jossa oli kritisoitunut voimakkaasti tasavallan kuvernööriä ja Moskovaa ja todennut, että jos ta-
savallan huolia ei kuulla, olisi järjestettävä kansanäänestys tasavallan eroamiseksi Venäjästä. 
Kommentaattorien mukaan syytteellä halutaan hiljentää oppositio ja osoittaa, että oppositio ha-
luaisi liittää Karjalan tasavallan Suomeen.  Viime vuonna voimaantulleen separatismiin yllyttämi-
sen kieltävän lain perusteella on toistaiseksi annettu yksi tuomio. (The Moscow Times) 

Tiedonluovuttamiskielto ulkomaalaisille? Duuman Yhtenäisen Venäjän, kommunistipuolueen 
ja liberaalidemokraattien jäsenistä koostuva ryhmä on laatinut lakialoitteen, jolla pyritään rajaa-
maan tiedon luovuttamista ulkomaalaisille. Toteutuessaan lakialoite estäisi sakon uhalla venä-
läisiä luovuttamasta informaatiota, jonka käyttö on rajattu, tai aiemmin julkaisematonta avointa 
tietoa ulkomaisille hallituksille tai ulkomaisille ja kansainvälisille järjestöille ilman venäläisviran-
omaisten lupaa. Rajaus koskisi tietoja, jotka sisältävät valtion-, liike- tai virkasalaisuuksia tai 
esimerkiksi yksityishenkilöä koskevia tietoja. Pääasiallinen tiedonluovuttamisesta päättävä vi-
ranomaistaho olisi FSB. Lakialoite ei määrittele, koskisiko tiedonluovutuskielto myös ulkomaisia 
tiedotusvälineitä. Asiantuntijanäkemysten mukaan lakiehdotus on ristiriidassa Venäjän perustus-
lain kanssa. (The Moscow Times, Vedomosti) 
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Venäjän talouskasvu 2014 1-9/2015 Ennuste 2015 Ennuste 2016 
 

 

 
BKT:n kasvu % 0,6 % -3,8 % -3,9 % 0,7 % 

 
 

Reaalipalkka % 1,3 % -9,0 % -7,7 % 1,1 % 
 

 
Inflaatio % 11,4 % 15,6 % 12,2 % 6,4 % 

 
 

Vähittäiskauppa, % 2,5 % -8,5 % -7,8 % 1,5 % 
 

 
Teollisuustuotanto % 1,7 % -3,2 % -3,0 % 1,5 % 

 
 

Investoinnit % -2,5 % -5,8 % -9,9 % 3,1 % 
 

 
Vienti % -5,5 % -28,9 % -32,0 % 8,0 % 

 
 

Tuonti % -9,2 % -39,1 % -36,0 % 8,7 % 
 

 
Urals-öljyn keskihinta  98$/bll 53$/bll 52$/bll 50$/bll 

 
 

Budjetin yli/alijäämä -0,5 % -1,5 % -2,8 % -3,0 % 
 

 
Lähteet: Rosstat ja talouskehitysministeriö       

 
 

          
 

 
Vararahastot mrd. USD 1.1.2015 23.10.2015   

 
 

Vararahasto   87,4 70,5   
 

 
Hyvinvointirahasto   88,6 73,7   

 
 

Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 385 374,6   
 

 
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö      

 
 

          
 

 
Ruplan kurssi RUB 1.1.2015 4.11.2015   

 
 

EUR/RUB   68,37 70,38   
 

 
USD/RUB   56,24 63,85   

 
 

Lähde: Venäjän keskuspankki       
 

 
          

 
 

Raakaöljyn hinta USD/bll 1.1.2015 4.11.2015   
 

 
Brent USD/bll   61,07 48,94   

 
 

Urals USD/bll   59,40 47,06   
 

 
Lähde: Neste Oil         

 
 

          
 

        
Inflaatio pysynyt korkeana – keskuspankki ei laskenut ohjauskorkoa. Keskuspankki päätti 
pitää keskeisen ohjauskoron 11 prosentissa inflaatiopaineiden vuoksi. Lokakuun lopussa vuotui-



nen inflaatio oli 15,6 prosenttia. Kesäinen ruplan heikkeneminen on osaltaan pitänyt hintatason 
korkeana. Keskuspankin mukaan korkoa lasketaan, jos inflaatio talttuu ennusteen mukaisesti. 
Heikentynyt kotimainen kysyntä ja kohtalaisen tiukka rahapolitiikka hellittävät hintapaineita ja 
pankki uskoo pääsevänsä neljän prosentin inflaatiotavoitteeseensa vuonna 2017. Seuraavan 
kerran keskuspankki kokoontuu päättämään korkotasosta joulukuun puolivälissä. (Interfax) 
 
Venäjän sijoitus Maailmanpankin Doing Business -vertailussa koheni jälleen. Venäjä pa-
ransi jälleen sijoitustaan Maailmanpankin vuoden 2016 Doing Business -vertailussa, jossa mita-
taan 189 maan pk-yritysten elinkaareen liittyviä sääntelyä ja kustannuksia. Venäjä nousi 11 py-
kälää sijalle 51. Presidentti Putinin vuoden 2012 "toukokuun ukaasin" tavoitteena on olla vuonna 
2016 sijalla 50 ja vuonna 2018 sijalla 20. Vertailun metodologia on muuttunut kahtena edellisenä 
vuonna, joten sijoitusten muutokset eivät ole aivan vertailukelpoisia. Mittauspaikkakunnat olivat 
Moskova ja Pietari. Parhaiten Venäjä menestyi sopimusten toimeenpanossa ja omaisuuden re-
kisteröinnissä. Eniten parantamisen varaa on ulkomaankauppaa liittyvässä sääntelyssä ja ra-
kennusluvan saamisessa. Mittaus ei ota huomioon kestävän talouskehityksen kannalta tärkeitä 
seikkoja kuten talouden vakautta, korruption yleisyyttä, työvoiman koulutusta ja kilpailupolitiik-
kaa. Ykkössijalla vertailussa oli Singapore, Suomi oli sijalla 10. (Maailmanpankki)  
 
Talouskriisi vaimentaa puolustusmenojen kasvua. Vuosi 2016 on ensimmäinen vuoden 
2011 jälkeen, jolloin puolustusmenot eivät nouse rajusti. Menot ovat nousseet 10 prosentin vuo-
sivauhtia vuodesta 2011. Vuoden 2015 budjetoidut puolustusmenot ovat 3,1 biljoonaa ruplaa (45 
miljardia euroa), mikä on 25 prosenttia edellisvuotista enemmän. Puolustusmenojen osuus on 
neljä prosenttia BKT:sta ja 19,5 % federaatiobudjetista. Mikäli vuoden 2016 budjettiluonnos hy-
väksytään, puolustusmenot ovat 3,145 biljoonaa ruplaa, mikä on alle prosentin enemmän kuin 
kuluvana vuonna. Puolustus on yksi harvoista menoluokista, joita talouskriisistä johtuvat leikka-
ukset eivät koske. Koulutus-, terveydenhuolto- ja muut sosiaalimenot ovat joutuneet leikkurin 
alle. (The Moscow Times) 
 
Valtiovarainministeri: "Ensi vuosi on vararahaston viimeinen". Finanssiministeri Anton Silu-
anovin mukaan vuosi 2016 on viimeinen, jolloin vararahasto on budjettivajeen pääasiallinen ra-
hoituslähde. Kun vararahaston osuus vuoden 2015 alussa oli 6,7 prosenttia BKT:sta, sen arvioi-
daan vuoden 2016 lopussa olevan 1,3 prosenttia. Vuoden 2016 budjettiluonnoksen mukaan ali-
jäämä on kolme prosenttia BKT:sta. (TASS) 
 
Lokakuun PMI-indeksi nousi lievästi. Tutkimuslaitos Markitin mukaan ostopäällikköindeksi 
PMI nousi jalostavassa teollisuudessa lokakuussa ensimmäistä kertaa yhteentoista kuukauteen. 
Lokakuun indeksi oli 50,2 pistettä, syyskuussa vielä 49,1 pistettä. Jos lukema ylittää 50 pisteen 
raja-arvon, se kertoo parantuneista talouden näkymistä. Markitin mukaan nousuun vaikutti en-
nen kaikkea kotimaisen kysynnän kasvu. Uusien vientitilausten määrä sen sijaan on laskenut 
jyrkästi kolmena edellisenä kuukautena. Osa asiantuntijoista näkee indeksin enteilevän talouden 
todellista piristymistä, osa pitää nousun syynä ruplan heikentymistä loppukesällä ja alkusyksys-
tä. (Kommersant) 
 
Pääoman ulosvirtaus odotettua pienempi. Valtiovarainministeriön mukaan investoijien luot-
tamus Venäjän finanssipolitiikkaan on kasvanut ja pääomapako on laskussa. Myös ulkomaiset 
sijoittajat ovat palaamassa markkinoille. Venäjä laskee liikkeelle pääasiassa ruplamääräisiä ar-
vopapereita, mutta ne kiinnostavat ministeriön mukaan ulkomaisia investoijia. Vuoden alussa 
finanssiministeriö arveli pääomaa virtaavan ulos kuluvana vuonna 130 miljardia dollaria, nyt se 
arvelee luvun olevan 70 miljardia. (TASS) 
 
Putin valmistautuu rakenneuudistuksiin? Michenko Consultingin mukaan presidentti Putin 
valmistelee ryhmää toimeenpanemaan rakenteelliset uudistukset. Ryhmään kuuluisivat mm. 
ensimmäinen varapääministeri Šuvalov, varapääministeri Dvorkovitš, Sberpankin pääjohtaja 



Gref. Rakenteellisia uudistuksia on lykätty, viimeksi Krimiin ja Syyriaan liittyvän tilanteen vuoksi. 
Lehden mukaan tuonnin korvaamisella ja "kääntymisellä itään" on saavutettu vain rajallisia tu-
loksia. Vuoden 2018 vaalien ja Putinin uudelleenvalinnan jälkeen prioriteetiksi otettaisiin raken-
neuudistukset. (Vedomosti) 
 
Taloudelliset ulkosuhteet 
 
Venäjä kehottaa Ukrainaa palauttamaan maiden väliset lennot. Venäjän ilmailuvirasto Rosa-
viatsija on pyytänyt Ukrainan ilmailuviranomaisia aloittamaan uudelleen neuvottelut lentoyhtey-
den palauttamisesta maiden välille. Ukraina on sanonut lentojen aloittamisen olevan mahdollista 
vain, jos Venäjä lopettaa lentämisen Krimille ja maksaa sakot kyseisistä lennoista. Presidentti 
Putinin tiedottaja Dmitri Peskov on kutsunut lentojen jäädyttämistä absurdiksi. (Vedomosti, Inter-
fax) 
 
Venäjän antimonopolivirasto (FAS) vaatii matkapuhelinhintojen alentamista Euraasian 
unionin alueella. FAS:n mukaan Venäjän, Armenian, Valko-Venäjän, Kazakstanin ja Kirgisian 
matkapuhelimen käyttäjien tulisi voida käyttää matkapuhelinverkkoa ilman roaming-maksuja. 
Suurimmat venäläiset verkko-operaattorit ovat jo alkaneet alentaa roamingin hintaa Euraasian 
talousunionin maissa. Jotkut palvelut ovat nyt kuusi kertaa halvempia. (Kommersant) 
 
Kazakstanista venäläisten yritysten veroparatiisi? Kazakstan suunnittelee tarjoavansa 
vuonna 2018 aukeavaan erityiseen liikekeskukseen sijoittuville yrityksille 50 vuoden verovapau-
den, A-luokan toimistotilat, viisumivapauden ja etuja arbitraatio-oikeudenkäyntien suhteen. Ka-
zakstanin kansallispankin varapääjohtaja toteaa kohteena olevan venäläiset yritykset, joille halu-
taan tarjota vaihtoehtoa veroparatiisisaarien käytölle. 
 
Euraasian talouskomissio ehdottanut neuvotteluja Euroopan komissiolle. Talouskomission 
ministeri Tatjana Valovoi kertoi Euroopan komissiolle lähetetystä kirjeessä, jossa ehdotetaan 
neuvotteluja yhteisen talousalueen muodostamisesta. Talouskomission ministeri Karina Minas-
jan totesi Berliinissä pidetyssä Osteuropa Wirtschaftstag –konferenssissa, että Brysselille on 
ehdotettu neuvotteluja yhteistyömekanismien löytämiseksi. Minasjan korosti vuoropuhelun ja 
"integraation integraation" edistävän talouskasvua. (TASS, Euraasian talouskomission verkkosi-
vut) 
 
Sääntely  
 
Putin hyväksyi lain ulkomaisen omaisuuden takavarikosta. Laki ulkovaltojen ja niiden omai-
suuden oikeudellisista immuniteeteista Venäjällä on vastatoimi mm. Belgiassa ja Ranskassa 
tapahtuneisiin Venäjän valtion omaisuuden takavarikointeihin liittyen öljy-yhtiö Jukosin tapauk-
seen. Lain perimmäinen tarkoitus on suojella venäläistä omaisuutta ulkomailla. 1.1.2016 voi-
maanastuva laki mahdollistaa ulkovaltojen omaisuuden takavarikoinnin Venäjällä. Lokakuun 
lopulla Ranska otti haltuun Venäjän yleisradioyhtiö VGTRK:n osuuden Euronews-
uutiskanavasta. (Vedomosti, Kommersant) 
 
Asuntorakentamisen vakuutusasiaa ei ole saatu ratkaistua. Lokakuun alussa voimaan as-
tuivat rakennusyhtiöiden asuntorakennuskohteiden vakuuttamista koskevat vaatimukset, joiden 
perusteella vakuutusyhtiöt vakuuttavat vuonna 2014 ja sen jälkeen aloitetut rakennuskohteet. 
Uudistuksen myötä vakuuttamista voivat tehdä Venäjän keskuspankin määrittelemät 20 vakuu-
tusyhtiötä, mutta käytännössä vain 3-5 yhtiötä on suostunut vakuuttamaan uusilla ehdoilla. Va-
kuutushinnat ovat nousseet ja asunnonostajien kanssa tehtävien sopimusten määrä vähentynyt 
kolmasosan. Yritysasiamies Boris Titov on valittanut asiasta keskuspankille ja ehdottanut uusille 
vaatimuksille puolen vuoden siirtymäaikaa. (Vedomosti)  
 



Eurooppalainen kauppakamari pyytää valtion IT-ostoja koskevan lain lykkäämistä. Venä-
jällä toimiva Eurooppalainen kauppakamari AEB on pyytänyt Venäjän hallitusta lykkäämään vä-
hintään puolella vuodella 1.1.2016 voimaantulevaa lakia, joka edellyttää valtion toimielinten pe-
rustelevan ulkomaisten ohjelmistojen oston. AEB ehdottaa, että puolen vuoden aikana valmistel-
taisiin yhteiset paikallisen tuotannon kriteerit ulkomaisille IT-yhtiöille, jotta niiden ohjelmistot voi-
taisiin myös sisällyttää venäläisten ohjelmistotuotteiden rekisteriin. Lisähuolta aiheuttaa myös 
talouskehitysministeriön valmistelema hallituksen määräys, jonka tullessa voimaan ulkomaisten 
ohjelmistojen julkisia hankintoja rajoitettaisiin. Viime vuonna SAP, Oracle, IBM, Microsoft ja Cis-
co toimittavat Venäjän viranomaisille yli 20 miljardin dollarin arvosta ohjelmistoja. (Kommersant) 
 
Unitaariyhtiöt halutaan osaksi valtion hankintojen sopimusjärjestelmää. Venäjän hallitus 
aikoo kiristää valtiollisten ja kunnallisten unitaariyhtiöiden (MUP, GUP) hankintoja tuomalla ne 
valtion hankintoja koskevan sopimusjärjestelmän piiriin. Kyseisten yhtiöiden hankinnoista suurin 
osa on kohdistunut rakennusalalle. Esimerkiksi talouskehitysministeriön tietojen mukaan mosko-
valaiset unitaariyhtiöt ovat tehneet rakennusalaa koskevia sopimuksia yhteensä 272 miljoonan 
ruplaan (3,8 miljoonan euron) arvosta. Moskovan kaupungin hallinto on uudistusta vastaan. 
(Kommersant)  
  
Valtion virkamiehet valvomaan myös valtionyhtiöiden tytäryhtiöitä? Venäjän talouskehi-
tysministeriö on ehdottanut, että seuraavan kolmen vuoden aikana valtion tytäryhtiöiden ohjauk-
seen osallistuisivat myös valtion virkamiehet. Tarkoituksena olisi varmistaa valtion intressien 
huomioiminen ja tehostaa toimintaa. Nykyisellään virkamiehet eivät saa osallistua yritystoimin-
taan, mutta valtionyhtiöiden toimintaan osallistuminen on sallittua. Valtionyhtiöiden tytäryhtiöiden 
hallintoneuvostoissa toimii jo virkamiehiä. Virkamiesten määrä 60 suurimmassa valtionyhtiössä 
on noussut 28 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. (Kommersant)  
 
Pk-sektorille osuus suuryritysten hankinnoista? Antimonopolivirasto ja talouskehitysministe-
riö ovat valmistelleet hankintalakiin muutosesityksen, joka velvoittaisi yksityiset suuryritykset 
hankkimaan kymmenesosan tarvitsemistaan tavaroista ja palveluista pk-yrityksiltä. Esitys kos-
kee yrityksiä, joiden vuotuinen liikevaihto ylittää 7 miljardia ruplaa (100 miljoonaa euroa). Tällä 
hetkellä vastaava velvoite koskee valtionyrityksiä, joiden on tehtävä 18 prosenttia hankinnois-
taan pk-yrityksiltä. Esitys on tarkoitus viedä duuman käsittelyyn vuoden 2016 alkupuoliskolla. 
(Kommersant, Pravo.ru)  
 
Maahanmuuttajista lisätuloja Moskovalle. Maahanmuuttajien työluvat ovat vuoden alusta 
tuottaneet Moskovan kaupungin budjettiin 8,1 miljardia ruplaa (116 miljoonaa euroa). Summa on 
viime vuoteen verrattuna 2,5-kertainen. Yhteensä työlupien tuotto vuodelle 2015 on noin 10 mil-
jardia ruplaa, mikä tarkoittaa yhtä prosenttia kaupungin verotuloista. Vuonna 2016 työlupien tuo-
ton arvioidaan nousevan 15 miljardiin ruplaan. (Interfax) 
 
Autoala  
 
Toyota kaksinkertaistaa autotuotannon Pietarissa. Toyota kaksinkertaistaa Pietarin tehtaan-
sa tuotannon 100 000 autoon vuodessa. Uutena mallina tuotantoon tulee katumaasturi RAV 4. 
Investoinnin arvo on 5,9 miljardia ruplaa (84 miljoonaa euroa) ja tehtaaseen syntyy 800 uutta 
työpaikkaa. Toyotan myynti Venäjällä oli tammi-syyskuussa 37 prosenttia alempi edellisvuoteen 
verrattuna. Yhtiö uskoo myynnin piristyvän viimeistään vuoden 2016 toisella puoliskolla. (Vedo-
mosti) 
 
Osa autonvalmistajista jatkaa tuotannon sopeuttamista hiipuneeseen kysyntään. Ford 
Sollers pysäyttää kaksi tehdastaan Vsevoložkissa Leningradin alueella ja Naberežnyje Tšolnys-
sa Tatarstanissa marraskuun puolivälistä tammikuun puoliväliin. Nyt ainakin Vsevoložkin tehdas 
on toiminut yhdessä vuorossa ja tehnyt vajaata työviikkoa. Se työllistää 1500 henkilöä ja sen 



kapasiteetti on 160 000 autoa vuodessa. Ford tarjoaa myös vapaaehtoisesti irtisanoutuville tuki-
pakettina viiden kuukauden palkkaa. Fordin kolmas tehdas Jelabugassa seisoo noin kuukauden. 
Volvon kuluvan vuoden seisokki Kalugassa kesti helmikuun puolivälistä syyskuun loppupuolelle 
ja PSMA Rusin huhtikuulta elokuulle. Ladaa valmistava AvtoVAZ suunnittelee ylimääräisiä lo-
mautuksia vuodenvaihteen lomakauteen. (Vedomosti) 
 
Metalliteollisuus 
 
Severstalin satsaa lisää tuotannon kehittämiseen. Metalliyhtiö Severstal kertoi vuoden 2016 
pääomakulujensa olevan enintään 700 miljoonaa dollaria, mikä merkitsee nousua kuluvan vuo-
den arviolta 500 miljoonaa dollarin pääomakuluihin. Vuoden 2016 aikana tarkoitus on investoida 
noin 100 miljoonaa euroa mm. galvanisoidun teräksen tuotantoyksikköön. Yhtiö modernisoi 
myös muita tuotantoyksiköitään.   
 
Lentoliikenne 
 
Siinain lento-turma herättää keskustelua ilmailualan valvonnasta. Asiantuntijat ovat huolis-
saan lentoalan turvallisuustilanteesta. Venäjän siviili-ilmailun kokonaisvastuuta ei tunnu olevan 
kenelläkään, sillä alan toimivalta on jaettu Venäjän liikenneministeriön siviili-ilmailupolitiikan 
osaston, Venäjän liikennetarkastusviraston, hallitusten välisen ilmailukomitean MAK:n ja fede-
raation ilmailuliikenteen viraston kesken. Yhtenä ratkaisuna on ehdotettu neuvostoajoilta tutun 
siviili-ilmailuministeriön perustamista. Venäjän turvallisimmiksi lentoyhtiöiksi on mediassa mainit-
tu mm. Uralskie avialinii, S7, Rossiiskie avialinii (Aeroflot), Utair ja konkurssiin mennyt Transae-
ro. (Kommersant, Moskovski Komsomolets) 
 
Maleasialainen investointirahasto saattaa ostaa konkurssiin menneen Transaeron. Ma-
lesialainen investointirahasto käy keskusteluja Transaeron ostamisesta. Venäjän antimonopolivi-
rasto on huomauttanut, että Aeroflot ei ole vetänyt pois tarjoustaan ostaa 75 prosenttia ja yksi 
osake Transaerosta. Antimonopolivirasto ei ole myöskään saanut toiselta ostajaehdokkaalta, 
siperialaisen lentoyhtiö S7:lta tarjousta ostaa Transaeron määräävä osake-enemmistö. Transae-
ro teki viimeiset lentonsa lokakuun lopussa, mutta sen Venäjän ilmailuviraston mukaan sen toi-
milupa on palautettavissa. (Interfax, Business FM) 
 
Energia 
 
Presidentin alainen öljy- ja kaasukomissio ei käsitellytkään Gazpromin pilkkomista. Loka-
kuun lopussa kokoontunut komissio ei ennakkotiedoista poiketen käsitellyt Rosneftin johtajan 
Igor Setšinin ja antimonopoliviraston ehdotusta Gazpromin toimintojen eriyttämisestä kahteen 
yhtiöön. Suurimman mediahuomion vei Putinin videolinkin välityksellä antama symbolinen startti-
laukaus Gazpromin uudelle Uhta–Toržok 2 -putkihankkeelle Komin tasavallassa. Putken on tar-
koitus kuljettaa kaasua Nord Streamiin. Paljon huomiota sai myös presidentin vaatimus ruplan 
aseman vahvistamisesta energiasektorin transaktioissa. (Venäjän presidentin verkkosivut, 
TASS, Vedomosti, Kommersant, Nezavisimaja Gazeta) 
 
Öljy-yhtiöt välttävät mätkyt devalvaatiohyödyistä? Presidentti Putinin mukaan energiasekto-
rin verotuspäätöksiä tehtäessä tulee huomioida niiden vaikutus investointeihin. Öljy-yhtiöiden 
verotuksesta on käyty kiivasta keskustelua valtiovarainministeriön ehdotettua ruplan devalvoitu-
misen öljy-yhtiöille tuoman hyödyn verottamista. Valtiovarainministeri Siluanov puolusti esitystä 
talouskehitysministeri Uljukajevin ja erityisesti Rosneftin Setšinin kritisoidessa sitä. Media tulkitsi 
Putinin kommentin siten, että presidentti asettui Setšinin puolelle. (Venäjän presidentin verkkosi-
vut, TASS, Vedomosti, Kommersant, Nezavisimaja Gazeta) 
 



Gazprom luopuu Eteläisestä kaasukäytävästä. Päätettyään puolittaa Turkish Streamin suun-
nitellun kapasiteetin Gazprom keskeytti myös Mustanmeren ylittävän Eteläisen kaasukäytävän 
rakentamisen. Keskeytettyyn hankkeeseen on arviolta käytetty jo 40 miljardia ruplaa (noin 570 
miljoonaa euroa). Eteläistä kaasukäytävää varten hankittuja putkia aiotaan käyttää Uhta–Toržok 
2 -hankkeessa. Gazprom on käyttänyt kuluvan vuoden aikana kymmeniä miljardeja dollareita 
peruuntuneisiin hankkeisiin. Yhtiön kuluvan vuoden tuotantovolyymi jää noin kolmanneksen 
suunniteltua pienemmäksi. (Vedomosti) 
 
Turkin Botas vie Gazpromin kansainväliseen välitystuomioistuimeen kaasun hintaneuvot-
telujen pysähdyttyä.  Turkki ja Venäjä solmivat aiepöytäkirjan kaasun hinnan laskemisesta, 
mutta lopulliseen sopimukseen ei ole päästy. Venäjän energiaministeri Novakin mukaan osa-
puolet olivat jo päässeet sopuun noin 10 prosentin hinnanalennuksesta, mutta asiakirjoja ei ollut 
allekirjoitettu. Novak uskoo, että kiista voidaan sopia tuomioistuimen ulkopuolella. Venäjä on 
sitonut alennuksen Turkish Stream -neuvotteluihin, jotka ovat olleet pysähdyksissä kesästä läh-
tien. (TASS, tv-uutiskanava RT, Sputnik)  
 
Miller: Ukrainan ennakkomaksu riittää vielä viiden päivän kaasutoimituksiin. Gazpromin 
toimitusjohtajan Aleksei Millerin mukaan Ukrainan suorittama ennakkomaksu riittää kattamaan 
enää viiden päivän kaasuntarpeen. Miller totesi Ukrainan vähentäneen kaasunostoa Gazpromil-
ta melkein 67 prosenttia marraskuun alusta lähtien. Syynä tähän on Millerin mukaan ennen 
kaikkea Ukrainan mittava budjettialijäämä. (TASS) 
 
Gazprom valmis pitämään huutokaupan Baltian kaasutoimituksista vuodelle 2016 ennen 
vuoden vaihdetta. Gazpromin mukaan huutokaupassa katetaan vuoden lopussa päättyvät kaa-
suntoimitussopimukset. Esimerkiksi sopimus Liettuan kanssa päättyy vuonna 2016. (TASS) 
 
Novak: Ranska vahvisti intressinsä Nord Stream 2 -hankkeeseen. Ranskan ympäristö- ja 
energiaministeri Segolene Royal vieraili Moskovassa 27.–28.10. ja tapasi muun muassa ener-
giaministeri Novakin ja ympäristöministeri Donskoin. Novakin mukaan Ranska vahvisti intressin-
sä Nord Stream 2 -hankkeeseen. Ranskalainen ENGIE on mukana hankkeessa yhdeksän pro-
sentin omistusosuudella. Novakin mukaan ministerit keskustelivat myös Jamalin nestekaasu-
hankkeen rahoituksesta. Tapaamisessa Donskoin kanssa keskusteltiin erityisesti Pariisin ilmas-
tokokouksesta ja Venäjän päästövähennystavoitteista. (TASS, Venäjän luonnonvara- ja ympä-
ristöministeriö, Venäjän energiaministeriö) 
 
Jamal LNG -hanke rahoitusvaikeuksissa. Jamalin nestekaasuhankkeen kustannusarvio on 27 
miljardia dollaria, josta nyt kasassa on 10 miljardia. Hanke on 60-prosenttisesti venäläisen Nova-
tekin omistama. Ranskalainen Total ja Kiinan CNPC molemmat omistavat 20 prosenttia. Nova-
tekin oma hankerahoitus hidastuu alkuvuodesta, sillä sen pitää hoitaa erääntyviä velkoja. Nova-
tek on Yhdysvaltain pakotteiden alainen, mikä vaikeuttaa rahoituksen löytämistä lännestä. Yhtiö 
on neuvotellut tuloksetta rahoituksesta kiinalaispankkien kanssa yli vuoden. Venäjän hyvinvointi-
rahastosta hankkeelle on luvattu 150 miljardia ruplaa (2,1 miljardia dollaria), josta puolet on jo 
maksettu. (Kommersant, TASS) 
 
Venäjä ja Iran pohtivat yhteishankkeiden rahoitusta ja mahdollista swap-sopimusta. Ener-
giaministeri Aleksandr Novak vieraili lokakuussa Iranissa yritysvaltuuskunnan kanssa ja kertoi 
viimeisten kahden vuoden aikana maiden välillä sovittujen yhteishankkeiden arvon olevan jopa 
40 miljardia dollaria. Uudet yhteistyöhankkeet, niiden rahoitusta ja jopa yhteisen pankin perus-
taminen nousivat esille vierailun aikana. Venäjän energiaministeriön mukaan Iran pyysi Venäjäl-
tä viiden miljardin dollarin lainaa hankkeiden toteuttamiseksi. Venäjä on ehdottanut Iranille so-
pimusta kaasuvaihdosta (swap), jossa Venäjä toisi kaasua Pohjois-Iraniin minimoiden Iranin 
kuljetuskustannukset. Vaihdossa Venäjä välittäisi Etelä-Iranissa tuotettua kaasua Pakistanin ja 



Intian markkinoille. Novakin mukaan samankaltainen sopimus voitaisiin toteuttaa myös öljysekto-
rilla. (TASS, RT, RIA Novosti) 
 
Gazprom ei usko Iranin haastavan sitä Euroopan kaasumarkkinoilla. Iranin ydinohjel-
masopu avaa maailmanmarkkinat maan valtaville öljy- ja kaasuvaroille, mutta Gazprom ei ole 
huolissaan kilpailusta tärkeimmillä markkinoillaan. Gazpromin mukaan suuresta kotimaisesta 
kysynnästä ja kapasiteettirajoitteista johtuen on epätodennäköistä, että Iran alkaisi viedä kaasua 
Eurooppaan. (TASS) 
 
Slovakian talous- ja energiaministeri vierailee Moskovassa joulukuussa. Slovakian ministe-
rin on määrä tavata energiaministeri Novak ja Gazpromin johtoa liittyen kaasutoimituksista Eu-
rooppaan. Suurin osa Slovakian kaasunkulutuksesta katetaan venäläisellä kaasulla ja Slovakia 
toimii myös kauttakulkumaana muualle Eurooppaan. Slovakian pääministeri on arvostellut kovin 
sanoin Nord Stream 2 -hanketta, joka toteutuessaan lopettaisi tai vähentäisi huomattavasti Slo-
vakian kauttakulkua. (RIA Novosti, TASS) 
 
Koulutus 
 
Venäläisten englannin kielen taito on edelleen huono. EF Education Firstin tekemän tutki-
muksen mukaan venäläisten kielitaidon tason on noussut edellisvuodesta. Tutkimuksessa par-
haiten menestyneet maat ovat Ruotsi, Alankomaat, Tanska, Norja ja Suomi. Venäjä oli sijalla 
39., minkä perusteella se kuuluu samaan ryhmään Perun, Ranskan, Brasilian ja Kiinan kanssa. 
Pääministeri Medvedev on määrännyt englannin kielen tason nostamisen yhdeksi virkamiesten 
täydennyskoulutuksen prioriteeteista. (Kommersant) 
 
Maa- ja metsä- ja elintarviketalous  
 
Fazer investoi uuteen leipomoon Pietarissa. Pietarin kuvernöörin alainen investointineuvosto 
on hyväksynyt Fazerin investointisuunnitelman uuden leipomon rakentamiseksi. Yhtiö aikoo in-
vestoida 14,4 miljardia ruplaa (noin 206 miljoonaa euroa) kahteen uuteen tuotantoyksikköön. 
Vuosina 2016–2018 on tarkoitus rakentaa pakasteyksikkö ja vuosina 2023–2025 tuoretuoteyk-
sikkö. Pakasteyksikön suunniteltu tuotantokapasiteetti on 35 000 tonnia ja tuoretuoteyksikön 100 
000 tonnia vuodessa. (TASS) 
 
Atrian Venäjän-myynti putosi neljänneksen mutta pikaruokaketju menestyy. Atria Venäjän 
euromääräinen myynti putosi vuoden 2015 tammi-syyskuussa 26,1 prosenttia verrattuna edellis-
vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhtiön toiminta Venäjällä on ollut tappiollista vuodesta 2008 
lähtien, mutta vuoden 2015 toisella neljänneksellä tulos kääntyi voitolliseksi. Kannattavuutta ovat 
parantaneet hintojen nousu sekä pikaruokaketju Sibyllan onnistunut kesäkausi. Sibylla-ketjun 
myyntipisteiden määrä on moninkertaistunut vuodesta 2013, ja vuoden 2014 lopussa ketjulla oli 
jo 4410 myyntipistettä eri puolilla Venäjää. Atrian kannattavuutta Venäjällä rasittavat edelleen 
raaka-aineen korkeat hinnat sekä kuluttajien ostovoiman lasku. (Vedomosti) 
 
Murmanskin alueen kalataudit johtivat kasvattajan konkurssiin. Kalankasvatusyritykset Bal-
tijski bereg ja samaan yritysryhmään kuuluva Russki losos hakeutuvat konkurssiin. Konkurssin 
taustalla ovat valuutassa otettujen lainojen huomattava kallistuminen ja laajat kalakuolemat yhti-
ön kasvattamoissa Murmanskin alueella. Syksyn 2015 aikana Russki lososin kalankasvatta-
moissa on kuollut 187 000 lohiyksilöä tarttuvaan lohen anemiaan ja mykobakterioosiin. Russki 
bereg -yritysryhmän tuotantokapasiteetti on ollut 30 000 tonnia vuodessa ja sen markkinaosuus 
Venäjällä jopa neljännes. Toimintaa on yrityksen edustajien mukaan tarkoitus jatkaa tavalla tai 
toisella myös konkurssimenettelyn jälkeen. Myös Venäjän suurin kalankasvatusyritys Russkaja 
akvakultura on kärsinyt huomattavia tappioita kalatautien vuoksi. (Vedomosti) 
 



Valtiontalouden tarkastusvirasto epäilee elintarvikkeiden riittävyyttä. Venäjän valtiontalou-
den tarkastusvirasto epäilee vuoden 2016 budjettia koskevassa selvityksessään elintarvikkeiden 
tuonninkorvauspolitiikan mahdollisuuksia. Epäilyt kohdistuvat maidon, lihan ja juuston riittävyy-
teen, sillä erityisesti liha- ja maitotuotteiden valmistuksessa ulkomaisen raaka-aineen osuus on 
ollut korkea. Kuluttajat ovat puolestaan ehtineet tottua vastapakotteiden piiriin joutuneiden mai-
den korkealaatuisiin tuotteisiin eivätkä helposti tyydy venäläisiin vastineisiin, mikäli tuotteiden 
laatuominaisuudet heikkenevät, arvioidaan raportissa. (Gazeta.ru) 
 
Syysviljat kärsivät kuivuudesta. Poikkeuksellinen kuivuus vaikeuttaa syyskylvöjä Keski- ja 
Etelä-Venäjällä. Lisäksi jo kylvetyistä syysviljoista neljännes on itänyt huonosti. Maatalousminis-
teriö saattaa joutua laskemaan ensi vuoden satoennustettaan 95 miljoonaan tonniin. Vuoden 
2015 viljasato tulee olemaan maatalousministeri Aleksandr Tkatšovin mukaan noin 102 miljoo-
naa tonnia. (Vedomosti) 
 
Valtiontalouden tarkastusvirastolta moitteita metsähallinnolle. Valtiontalouden tarkastusvi-
rasto on tyytymätön metsätalouden kehitysohjelman 2013–2020 toteutukseen. Viraston arvion 
mukaan Luonnonvara- ja ympäristöministeriö ja metsätalousvirasto eivät huolehdi ohjelman te-
hokkaasta toteutumisesta eivätkä alueviranomaiset toimeenpane heille kuuluvia tehtäviä. Metsä-
lain rikkomuksista metsätaloudelle aiheutuneen haitan arvioitiin kasvaneen vuonna 2014 lähes 
kolmanneksella 14,7 miljardiin ruplaan (noin 210 miljoonaan euroon). Lisäksi metsänvuokrarästit 
kasvoivat vuonna 2014 11,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja vuoden 2015 alkupuoliskolla 
edelleen 5,4 prosenttia ollen yhteensä 9,7 miljardia ruplaa (noin 139 miljoonaa euroa). (Valtion-
talouden tarkastusvirasto) 
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