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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (9.–22.10.2015)  

 Syyrian presidentti Bashar al-Assad vieraili Moskovassa. Venäjä suunnitte-
lee eri aselajien yhteistoiminnan mahdollistavan sotilastukikohdan rakenta-
mista Syyriaan. 

 Venäjä kritisoi MH-17-koneen tutkimusryhmän antaman loppuraportin johto-
päätöksiä. 

 Venäjä uudistaa kansallisen turvallisuuden strategiansa. 
 Terrori-iskuista epäiltyjä pidätetty Moskovassa ja Krasnodarissa. 
 Putin: talouden pohja saavutettu, ei rajoituksia pääomien siirrolle. 
 Kiinan vienti Venäjälle supistui syyskuussa kolmanneksen. 
 Venäjän ja Ukrainan välinen lentokielto pyritään välttämään neuvotteluin. 
 Gazprom aloittaa Nord Stream 2:sta tukevan kaasunkuljetusverkon laajen-

tamisen. 
 Novak: Venäjällä ja Iranilla öljyhankesuunnitelmia 40 miljardin dollarin edes-

tä.  
 
 
1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Syyrian presidentti Bashar al-Assad vieraili Moskovassa 20.10. Tapaamiseen osallistuivat 
Presidentti Putinin lisäksi Venäjän korkein johto. Kremlin mukaan Putin ja Assad keskustelivat 
taistelusta terroristisia ryhmittymiä vastaan ja Venäjän operaatiosta Syyriassa. Lisäksi presidentit 
keskustelivat kahdenvälisten suhteiden näkymistä. (Kreml, Moscow Times, RIA, Rossija 1) 
 
Presidentti Putin osallistui Kazakstanissa järjestettyyn IVY-maiden ja Euraasian talouslii-
ton kokoukseen. IVY-maiden kokouksessa keskusteltiin terrorisminvastaisesta taistelusta ja 
erityisesti Syyrian sekä Afganistanin tilanteesta. Kokous hyväksyi ohjelman rajaturvallisuuden 
parantamiseksi IVY-maiden ulkorajoilla vuosina 2016–2020. Presidentti Putin luonnehti Venäjän 
tähänastisia saavutuksia Syyriassa "vaikuttaviksi". Presidentti Putin toi esille huolensa ISIS:in 
joukoissa taistelevista, IVY-maista lähtöisin olevista terroristeista, joita arvioidaan olevan noin 
5000–7000. Kremlin mukaan kokouksessa ei keskusteltu Venäjän ehdotuksesta perustaa sotilas-
tukikohta Valko-Venäjälle. (Kreml, Tass, Interfax, RIA, NG, RG; Rossiya 1) 
 
Venäjän Duuman IVY-komitean johtaja Leonid Slutskij kommentoi Etelä-Ossetian presi-
dentti Tibilovin aloitetta järjestää separatistialueella kansanäänestys Etelä-Ossetian liitty-
misestä Venäjään. Slutskij totesi, että vaikka eteläossetialaiset haluaisivat liittyä Venäjään, on 
mahdollista liittymistä pohdittava monitahoisesti ja huomioitava geopoliittiset realiteetit. (RIA) 
 
Venäjä suunnittelee eri aselajien yhteistoiminnan mahdollistavan sotilastukikohdan raken-
tamista Syyriaan. Venäjän pääesikunnan kenraali Kartapolovin mukaan sotilastukikohdasta kä-
sin voisivat toimia niin ilma- meri- kuin maavoimien yksiköt. Venäjän puolustusministeriön mu-
kaan kyse on väliaikaisen tukikohdan rakentamista, josta käsin tuetaan Syyrian hallitusta terro-
risminvastaisessa taistelussa. (Gazeta.ru, KP, MT, RIAN, TASS, Vedomosti)  
 
Turkin varaulkoministeri Ali Kemal Aydin vieraili Moskovassa 15.10. Keskusteluaiheita olivat 
mm. Syyrian tilanne ja Venäjän asevoimien operaatiot Syyriassa. Aydinin antaman lausunnon 



mukaan Venäjän ja Turkin ilmavoimilla oli 13 kahdenvälistä vaaratilannetta lokakuun 3.-10. väli-
senä aikana. Kaikki vaaratilanteet tapahtuivat lähellä Syyrian rajaa. (Kreml, Gazeta.ru, Kommer-
sant)  
 
Venäjä kritisoi MH-17-koneen tutkimusryhmän antaman loppuraportin johtopäätöksiä. Ve-
näjän ilmailulaitoksen varapääjohtaja Oleg Stortševoi mukaan johtopäätökset ovat "täysin vääriä". 
Hollantilaisen tutkimusryhmän mukaan MH17-koneen pudotti maasta laukaistu ilmatorjuntaohjus. 
Stortševoin kritiikin kärki kohdistui Ukrainaan, joka ei sulkenut ilmatilaansa ennen turmaa. Venäjä 
aikoo Stortševoin mukaan käynnistää uudelleen MH17-turmakoneen tutkimukset. (Gazeta.ru, 
Interfax, Kommersant, Rossiya 1, Vedomosti)  
 
Venäjä uudistaa kansallisen turvallisuuden strategiansa. Presidentti Putin pyysi turvallisuus-
neuvostoa perustamaan poikkihallinnollisen työryhmän johtamaan strategian uudistamista. Aikaa 
työlle on vuoden loppuun asti. Voimassa oleva kansallisen turvallisuuden strategia hyväksyttiin 
vuonna 2009 ja sen piti olla voimassa vuoteen 2020 asti. Strategian uudistamisen tavoitteena on 
Venäjän yhteiskunnan ja valtion voimavarojen nykyistä tehokkaampi koordinointi ja omavaraisuu-
den lisääminen. Tehokkuutta tarvitaan, jotta voidaan turvata Venäjän kansallisten etujen puolus-
taminen ulkoisia uhkia vastaan ja kansallisten painopistealueiden toteuttaminen. (Vesti) 
 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 
 
Terrori-iskuista epäiltyjä pidätetty Moskovassa ja Krasnodarissa. Moskovassa uutisoitiin 
laajasti pääkaupungin joukkoliikenteeseen suunniteltujen terrori-iskujen valmistelusta epäillyn 12 
hengen ryhmän pidätys 11.10. Uutistietojen mukaan epäillyistä yksi olisi palannut Syyriasta suo-
rittamaan terrori-iskun, jonka motiiviksi FSB esitti Venäjän Syyrian ilmaiskujen lopettamisen. 
Moskovalainen aluetuomioistuin määräsi kolme tšetšeenitaustaista epäiltyä vangittaviksi. FSB 
tiedotti 19.10. estäneensä terrori-iskun myös Etelä-Venäjän Krasnodarissa. FSB:n mukaan pidä-
tetty oli Venäjän kansalainen, joka oli aikeissa liittyä ISIS:in riveihin terroriteon suoritettuaan. Vii-
meisin islamistipidätys tapahtui 20.10., kun Moskovassa pidätettiin 10 keskiaasialaista epäiltynä 
sekaantumisesta ISIS:in toimintaan. Venäjältä on lähtenyt ISIS:n riveihin arviolta 2000 taistelijaa. 
Presidentti Putin kehotti tehostamaan terrorismin torjuntaa ja totesi maan turvallisuusviranomais-
ten estäneen tänä vuonna yhteensä 20 suunniteltua terrori-iskua. (Kommersant, The Moscow 
Times, Gazeta.ru) 

Uskonnollisten pyhien tekstien määrittely ekstremismiksi halutaan kieltää lailla. Lakiehdo-
tuksen mukaan tuomioistuimet eivät voisi määritellä kristinuskon, islamin, juutalaisuuden tai 
buddhismin pyhiä uskonnollisia tekstejä ekstremismiksi. Ehdotuksen taustalla on Južno-Sahalinin 
tuomioistuimen tuomio, jossa se katsoi erään Koraanin tekstin ekstremistiseksi. Lain on tarkoitus 
tulla voimaan syksyn aikana. (Vedomosti, Gazeta.ru)  

Venäläiset suhtautuvat kielteisesti EU:hun ja Yhdysvaltoihin. Levada-keskuksen suorittaman 
kyselytutkimuksen mukaan 71 prosenttia venäläisistä pitää Yhdysvaltojen roolia maailmassa ylei-
sesti kielteisenä. Vuonna 2013 vastaava osuus oli 50 %. Vastaajista 45 prosenttia katsoi Venäjän 
ja Yhdysvaltojen suhteiden olevan kireät ja 29 prosenttia piti suhteita vihamielisinä. EU-suhdetta 
kuvasi kireäksi 42 prosenttia vastanneista ja vihamielisiksi 12 prosenttia. Kolme neljästä vastan-
neesta piti suuria länsimaita (USA, Saksa, Iso-Britannia) Venäjän vihollisina ja vain 17 prosenttia 
nimesi maat Venäjän kumppaneiksi, joiden kanssa sillä on yhteisiä intressejä. (RBK, Levada.ru) 

Ex-kansanedustaja Ponomareville pidätysmääräys poissaolevana. Venäjän duuma äänesti 
opposition Oikeudenmukainen Venäjä –puolueen kansanedustaja Ilja Ponomarjovin pidättämi-
sestä poissaolevana. Ponomarjovia syytetään Skolkovo-säätiön varojen kavaltamisesta yhteensä 
750 000 dollarin arvosta. Syyttäjän mukaan summa oli maksettu Pononomarjoville luentopalkki-
oina, mutta luennot eivät olleet toteutuneet odotetusti. Ponomarjov menetti kansanedustajan im-
muniteettinsa huhtikuussa ja sai kavallussyytteen kesäkuussa. Tapauksen tutkinta on ollut käyn-



nissä vuodesta 2013 ja syytettynä on myös Skolkovo-säätiön entinen varapuheenjohtaja Aleksei 
Beltjukov. Sekä Ponomarjov että Beltjukov oleskelevat tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Ponomarjov 
pitää itseensä kohdistuvia syytteitä poliittisesti motivoituina. (The Moscow Times, Vedomosti) 

Maanpetossyytettä pelännyt kansalaisaktivisti pakeni Ranskaan tv-ohjelmien jälkeen. Na-
dežda Kutepova toimi vuoden 1957 ydinonnettomuuden saastuttaman uralilaisen Tseljabinskin 
kaupungin asukkaiden oikeuksien puolesta. Kutepovan perustama järjestö Planeta Nadžd listat-
tiin ulkomaiseksi agentiksi huhtikuussa 2015. Maanpetossyytettä pelännyt Kutepova päätti hakea 
perheineen turvapaikkaa Ranskasta sen jälkeen, kun häntä syytettiin valtiollisessa ja paikallises-
sa tv-ohjelmassa muun muassa teollisuusvakoilusta. Tuomiot maanpetoksesta ovat lisääntyneet 
Venäjällä kuluvana vuonna. (The Moscow Times) 

Ulkomaisia agentteja koskevan lain määritelmään poliittisesta toiminnasta odotetaan täs-
mennyksiä. Presidentti Putin on todennut, että vuonna 2012 voimaantulleessa laissa olevaa 
edellytystä ja määritelmää poliittisesta toiminnasta tulisi täsmentää. Viranomaiset ovat kuitenkin 
tulkinneet toteamusta eri tavoin, eikä laista vastaava oikeusministeriö ole ryhtynyt toimiin. Venä-
jän ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja lupasi lokakuun 2015 alussa, että muutosesitys tehdään 
kolmen kuukauden kuluessa. Ihmisoikeusjärjestöjen edustajat kuitenkin epäilevät, että joidenkin 
tahojen vastustus tulee estämään muutoksen etenemisen. Samanaikaisesti ulkomaisiksi agen-
teiksi listattujen järjestöjen osallistuminen julkista valtaa valvoviin komissioihin halutaan kieltää 
lailla. Valvontakomissioiden toimintaa koskevassa lakiehdotuksessa esitetään, etteivät ulkomai-
siksi agenteiksi määritellyt järjestöt voisi asettaa ehdokkaita komissioihin, jotka valvovat muun 
muassa vankiloita. (Vedomosti, Novaja Gazeta) 
 
3. Talous 

 
 Luottoluokituslaitokset pitivät Venäjän luokitukset ennallaan. 
 Uusimmat talousluvut kirvoittivat optimismia. 
 Putin: talouden pohja saavutettu, ei rajoituksia pääomien siirrolle. 
 Eläkeiän nosto jälleen esillä. 
 Valtion rahastojen tuotot budjettiin.  
 Armenian Tigran Sargsjan nousee Euraasian talouskomission puheenjohtajaksi 
 Ulkomaiset yritykset huolissaan ennustamattomasta lainsäädännöstä.  
 Venäjän ja Ukrainan välinen lentokielto pyritään välttämään neuvotteluin.  
 Transaero välttyy konkurssilta?  
 Keskustelu öljyteollisuuden verotuksen kiristämisestä käy kuumana.  
 Energiaministeriö velvoittaisi öljy-yhtiöt myymään jopa 95 % polttoainetuotannos-

taan kotimarkkinoille.  
 Gazprom aloittaa Nord Stream 2:sta tulevan kaasunkuljetusverkon laajentamisen.  
 Novak: Venäjällä ja Iranilla öljyhankesuunnitelmia 40 miljardin dollarin edestä.  
 Venäjä ja Kazakstan allekirjoittivat sopimuksen Kaspianmeren öljyntuotannosta.  
 Antimonopolivirasto: kaasun hinta voitaisiin vapauttaa 1–2 vuoden kuluessa.  
 170 tonnin öljyvuoto Rosneftin jalostamolla Siperiassa. 
 Deripaska: hallituksen ei tulisi allekirjoittaa Pariisin sopimusta, jos suuret maat ei-

vät sitoudu merkittäviin ilmastotoimiin.  
 
 
 
 
 
 

 



     
  

 
 

Venäjän talouskasvu 2013   2014 1-9/2015 Ennuste 2015 
 

 

 
BKT:n kasvu % 1,3 % 0,6 % -3,8 % -3,9 % 

 
 

Reaalipalkka % 5,5 % 1,3 % -9,0 % -7,7 % 
 

 
Inflaatio % 6,5 % 11,4 % 15,6 % 12,2 % 

 
 

Vähittäiskauppa, % 3,9 % 2,5 % -8,5 % -7,8 % 
 

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

 
 

Investoinnit % -0,3 % -2,5 % -5,8 % -9,9 % 
 

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

 
 

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

 
Urals-öljyn keskihinta 109$/bll 98$/bll 53$/bll 52$/bll 

 
 

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

 
Lähde: Tilastokeskus         

 
 

          
 

 
Vararahastot mrd. USD 1.1.2015 9.10.2015   

 
 

Vararahasto   87,4 70,5   
 

 
Hyvinvointirahasto   88,6 73,7   

 
 

Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 385 373,8   
 

 
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja valtiovarainministeriö      

 
 

          
 

 
Ruplan kurssi RUB 1.1.2015 22.10.2015   

 
 

EUR/RUB   68,37 71,17   
 

 
USD/RUB   56,24 62,63   

 
 

Lähde: Venäjän keskuspankki       
 

 
          

 
 

Raakaöljyn hinta USD/bll 31.12.2014 21.10.2015   
 

 
Brent USD/bll   61,07 47,96   

 
 

Urals USD/bll   59,40 45,80   
 

 
Lähde: Neste Oil         

 
 

          
 

        

Luottoluokituslaitokset pitivät Venäjän luokitukset ennallaan. Fitch on ainoa "kolmesta suu-
resta" luottoluokittajasta, joka on pitänyt Venäjän investointiluokassa: se vahvisti Venäjän luoki-
tukseksi BBB- ja talousnäkymät negatiivisiksi. Fitch arvioi BKT:n supistuvan tänä vuonna neljä 
prosenttia ja kasvavan ensi vuonna 0,5 prosenttia. Myös Standars & Poor's (S&P) vahvisti alku-
vuonna antamansa "roskalainaluokituksen" BB+ sekä talouden negatiiviset näkymät. S&P laski 
vuoden BKT-ennusteitaan: Venäjän talous supistuu kuluvana vuonna 3,6 prosenttia aiemman 2,6 
prosentin sijaan ja kasvaa ensi vuonna 0,3 prosenttia aiemman 1,9 prosentin sijaan. Moody's ja 
S&P raportoivat, että vaikka talous alkaisikin kasvaa, Venäjä tuskin saa investointiluokitustaan 
takaisin, mikäli öljyn hinta pysyy alhaisena ja talouspakotteet voimassa. Talouden suurimmat 
haasteet ovat vararahaston hupeneminen budjetin alijäämän kattamiseen ja ulkoisen rahoituksen 
puutteesta johtuvat pankkijärjestelmän ongelmat. (Kommersant)        

Uusimmat talousluvut kirvoittivat optimismia. Tilastokeskus Rosstatin julkaisemat syyskuun 
talousluvut eivät pääosin olleet niin synkkiä kuin oli odotettu. Investoinnit ja teollisuustuotanto 
supistuivat elokuuta vähemmän (5,6 % ja 3,7 %). Sen sijaan vähittäiskaupan myynti putosi 10,4 
prosenttia ja reaalipalkat 9,7 prosenttia yhä korkean 15,7 prosentin inflaation myötävaikutuksella. 
Kausitasoitettu BKT kasvoi elokuusta 0,3 prosenttia. BKT supistui tammi–syyskuussa 3,8 pro-
senttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Talouskehitysministeri Aleksei Uljukajevin 



mukaan vuoden viimeisestä neljänneksestä tulee huomattavasti vahvempi kuin kolmannesta. 
Ministeriön ennusteen mukaan BKT kasvaa ensi vuonna 0,7 prosenttia. Optimistisinta laitaa 
edustavan Sberbankin mukaan todellinen taloustilanne on virallisia lukuja parempi ja vuoden 
2016 talouskasvu voisi yltää 2,5 prosenttiin. (Vedomosti, Sberbank)       

Putin: talouden pohja saavutettu, ei rajoituksia pääomien siirrolle.  Presidentti Putin kom-
mentoi talouden viimeisimpiä käänteitä vuotuisessa VTB Capitalin investointiseminaarissa. Hä-
nen mielestään talouskriisin pohja on saavutettu ja talous on sopeutunut muuttuneisiin olosuhtei-
siin. "Vaikeuksista huolimatta taloudesta vastuussa olevat viranomaiset ovat toimineet vastuulli-
sesti ja johdonmukaisesti. Venäjälle kannattaa investoida." Ruplan kelluttamisen hän sanoi ta-
pahtuneen oikea-aikaisesti, vaikka inflaation kiihtyminen aiheuttikin negatiivisia seurauksia kan-
salaisille. Putin vakuutti myös, että rajoituksia pääomien siirrolle ei ole tulossa. (Vedomosti)     

Eläkeiän nosto jälleen esillä. Talouskehitysministeri Aleksei Uljukajevin mukaan eläkeiän nos-
tolle ei ole vaihtoehtoja. Hän ehdottaa sekä miesten että naisten eläkeiän nostoa 63 vuoteen, 
mutta aikataulusta täytyy keskustella. Valtiovarainministeri Anton Siluanovin mukaan eläkeiän 
nosto täytyy aloittaa heti asteittain 65 vuoteen asti. Hänen mukaansa eläkkeensaajia ja työnteki-
jöitä on lähivuosina yhtä paljon. Nyt suhde on 120 työntekijää 100 eläkeläistä kohti. Entisen val-
tiovarainministeri Aleksei Kudrinin mukaan on epätodennäköistä, että eläkeikään kosketaan en-
nen vuoden 2018 presidentinvaaleja. Mielipidemittausten mukaan suurin osa kansalaisista kan-
nattaa nykyistä eläkeikää (miehet 60, naiset 55 vuotta). (Kommersant)       

Asiantuntijat varoittavat nuorisotyöttömyyden kasvusta. Elokuussa tehdyn tutkimuksen mu-
kaan joka viides venäläinen nuori on vailla työtä. Kuluvan vuoden loppuun mennessä työttömien 
keski-ikä tulee olemaan 33 vuotta. Samalla kokonaistyöttömyys on noussut ja reaalipalkat laske-
neet. Hallitus ottaa käyttöön uuden mittarin, jolla tarkkaillaan "sosiaalisia jännitteitä" työmarkki-
noilla. Jännitteiden noustessa liian korkeiksi tullaan paikallisväestön työllistymistä priorisoimaan 
vierastyöläisten kustannuksella. (Novyje Izvestija, Nezavisimaja Gazeta) 

Venäjä lainaa ulkomailta vuonna 2016? Valtiovarainministeri Siluanovin mukaan Venäjän valtio 
saattaa palata ensi vuonna kansainvälisille pääomamarkkinoille. Katseet kääntyvät Aasiaan. Ve-
näjä analysoi mahdollisuutta laskea liikkeelle dollari- ja juan-määräisiä velkakirjoja, mikäli kysyn-
tää löytyy. Kotimaiset markkinat pysyvät kuitenkin ensisijaisena rahoituslähteenä. (Interfax)      

Valtion rahastojen tuotot budjettiin. Duuma käsittelee parhaillaan lakimuutosta, jonka mukaan 
hyvinvointi- ja vararahaston sijoitustuotot tuloutettaisiin federaation budjettiin 1.2.2017 asti. Ny-
kyisen lain mukaan rahastot saavat pitää tuottonsa itse. Arvioiden mukaan budjettiin saatettaisiin 
tulouttaa 85 miljardin ruplan (1,2 miljardin euron) sijoitustuotot. (Interfax) 
 
Ulkomaiset yritykset sijoittavat yhä kiinteistöihin. Ulkomaisten yritysten osuus investoinneista 
kaupallisiin kiinteistöihin oli tammi–syyskuussa 42 prosenttia. Kiinteistövälitystoimisto Cushman & 
Wakefiledin mukaan kyseisenä ajanjaksona kiinteistöinvestointeja tehtiin kahden miljardin dollarin 
arvosta, josta ulkomaisten sijoittajien osuus oli 848 miljoonaa. Kiinnostusta on kasvattanut hei-
kentynyt ruplan kurssi. Venäläiset yritykset eivät kiirehdi ostamaan kiinteistöomaisuutta, vaan 
odottavat hintojen vielä laskevan. (The Moscow Times) 
 
Google sulki elokuussa Pietarin suunnittelukeskuksen. Googlen mukaan sulkeminen on 
normaali optimointitoimi, ja työntekijät on sijoitettu yhtiön muihin toimipaikkoihin. Arvioiden mu-
kaan yksi syy sulkemiseen on syyskuun alussa voimaan astunut henkilötietolaki, joka vaatii, että 
Venäjän kansalaisten henkilötiedot on tallennettava Venäjällä sijaitseville palvelimille. Pietarissa 
työstettiin mm. Googlen työkalupalkkia Firefoxille ja Google Code Searchia. (TASS) 
 



Yotaphone myytiin kiinalaisille. Hongkongilainen REX Global Entertainment Holdings osti 100 
miljoonalla dollarilla 65 prosentin osuuden venäläisestä Yota Devices –yhtiöstä, joka valmistaa 
venäläistä Yota –kännykkää. Vähemmistöosuudet yhtiöstä omistavat valtiollinen Rosteh ja Yota 
Devicesin johto. Uusi omistaja tulee sijoittamaan yhtiöön 50 miljoonaa dollaria, joka käytetään 
kolmannen sukupolven Yotaphonen kehittämiseksi. Taannoisella Kiinan vierailullaan presidentti 
Putin lahjoitti Yotaphonen isännälleen. (The Moscow Times) 
 
Taloudelliset ulkosuhteet  
 
Armenian Tigran Sargsjan nousee Euraasian talouskomission puheenjohtajaksi. Korkein 
Euraasian talousneuvosto kokoontui jäsenmaiden päämiesten johdolla 16.10.2015 Kazakstanis-
sa. Päämiehet valitsivat Euraasian talouskomission uudeksi puheenjohtajaksi 1.2.2016 alkaen 
Armenian Tigran Sargsjanin. Sargsjan toimii parhaillaan maan Washingtonin suurlähettiläänä ja 
oli vuosina 2008-2014 Armenian pääministeri. Samalla uuden talouskomission komissaarien 
määrä supistuu kymmeneen.  
 
Kiinan vienti Venäjälle supistui syyskuussa kolmanneksen. Kiinan vienti Venäjälle supistui 
syyskuussa viime vuoden syyskuuhun verrattuna 32 prosenttia. Samalla aikavälillä vienti kasvoi 
Yhdysvaltoihin 9,9 %, Tyynenmeren maihin 9 % ja EU-maihin 3 %.  (RIA Novosti) 
 
Sääntely 
 
Ulkomaiset yritykset huolissaan ennustamattomasta lainsäädännöstä. Ulkomaisia suuryri-
tyksiä edustava Foreign Investment Advisory Council (FIAC) korosti 20.10.2015 pääministeri 
Medvedeville ennustamattoman lainsäädännön kielteisiä vaikutuksia. FIAC esitti pääministerille 
Ernst&Young-konsulttiyrityksen kokoaman listan lainsäädännöstä, joka vaikeuttaa yritysten toi-
mintaa. FIAC on perustettu vuonna 1994 Venäjän hallituksen aloitteesta. 
 
"Tehokas tuonnin korvaaminen vaatii 5–7 vuotta", totesi presidentinhallinnon päällikkö Sergei 
Ivanov TASSille myöntämässään haastattelussa. Ivanov korosti, että globaalissa maailmassa 
kukaan ei tee tuotteita pelkästään kotimarkkinoita varten vaan myös vientiin. Vienti on Venäjänkin 
tavoitteena, mutta aikaa tarvitaan 5–7 vuotta. Ivanovin mukaan tietyillä aloilla, esimerkiksi puolus-
tusteollisuudessa, tuloksia voi tulla nopeamminkin. Maataloustuotteissa kotimaisten tuotteiden 
osuus on kasvanut vähittäiskaupassa huomattavasti, mutta laadukkaita juustoja ei pystytä tuot-
tamaan. Ivanovin mukaan Venäjän tuonninkorvauspolitiikasta on kärsinyt erityisesti Ukraina: se 
on menettänyt kokonaan avaruus- ja ilmailuteollisuuden ja laivanrakennusalan tilaukset. (TASS) 
 
Tuonnin korvaamisen seurantaa halutaan kehittää. Yhteiskunnallisten organisaatioiden ja 
valtiovallan välistä vuorovaikutusta edistävän elimen edustaja Georgi Fjodorov on esittänyt kir-
jeessään varapääministeri Dvorkovitšille, että tuonninkorvaustoimien edistymisestä laadittaisiin 
kaikille avoin internet-pohjainen listaus. Aloitteen tekijän mukaan listauksesta olisi hyötyä sekä 
kansalaisille että yrityksille. (Izvestija)  
 
Julkishankintoja ilman kilpailutusta? Valtiollisille tilaajatahoille on tulossa lisää mahdollisuuk-
sia tehdä hankintojaan ilman kilpailutusta: talouskehitysministeriö ehdottaa, että alueille myönnet-
täisiin oikeus käyttää yksinomaisina toimittajina yrityksiä, jotka ovat tehneet ns. erityisinvestointi-
sopimuksen. Sopimuksen puitteissa yritys investoi vähintään 750 miljoonaa ruplaa joko uuteen 
teollisuustuotantoon tai olemassa olevan tuotannon vähintään 25 prosentin määräiseen moder-
nisointiin. Valtio takaa verorasituksen pysymisen ennallaan ja voi myöntää helpotuksia veroihin, 
vuokriin ja veroluonteisiin maksuihin.  
 
 
Lentoliikenne  



 
Ulkomaanlentojen tarjonta supistuu. Saksan toiseksi suurin lentoyhtiö Air Berlin lopettaa len-
not Moskovasta ja Kaliningradista Berliiniin ja Moskovasta Düsseldorfiin. Düsseldorfin reitti sul-
keutuu jo marraskuussa, Berliinin reitti tammikuussa 2016. EasyJet lopettaa lennot Moskovan ja 
Lontoon välillä 20. maaliskuuta 2016 aikaisemmin lopettamansa Manchesterin lisäksi. Myös Luft-
hansa on supistanut liikennettä Venäjälle. Syyksi yhtiöt ilmoittavat heikentyneen ruplan ja rajusti 
supistuneen kysynnän. (Lenta.ru, The Moscow Times) 
 
Venäjän ja Ukrainan välinen lentokielto pyritään välttämään neuvotteluin. Venäjän ja Ukrai-
nan ilmailuviranomaisten välit kiristyivät entisestään, kun Ukraina ilmoitti katkaisevansa venäläis-
ten yhtiöiden lennot 25.10.2015 alkaen Ukrainaan. Venäjä on kieltänyt vastavuoroisesti uk-
rainalaisten yhtiöiden lennot Venäjälle. Tällä hetkellä maiden viranomaiset sovittelevat tilannetta 
tarkoituksena sallia ainakin yhden kumpaakin maata edustavan yhtiön lennot toisen alueelle. Ae-
roflotin tytär halpalentoyhtiö Pobeda hakee lupaa reiteille Moskovasta Kiovaan ja Odessaan. Uk-
rainaa edustava Atlasjet puolestaan on kiinnostunut reiteistä Kiovasta Moskovaan ja Pietariin. 
(RIA Novosti, Vedomosti) 
 
Transaero välttyy konkurssilta? Lentoyhtiö S7:n pääjohtaja ja osaomistaja Vladislav Filjov ja 
Transaeron suurin osakkeenomistaja Aleksandr Plešakov allekirjoittivat sopimuksen, jolla S7:lle 
siirtyy vähintään 51 prosenttia konkurssiuhan alla olevan Transaeron osakkeista. Tarkkaa osa-
kemäärää, kauppasummaa ja kaupan ehtoja ei julkistettu. Liikenneministeriö reagoi kauppaan 
ilmoittamalla yhtiön sertifikaatin peruuttamisesta 26.10.2015 alkaen, ja varapääministeri Šuvalov 
kehotti oikeusviranomaisia tutkimaan tapahtunutta. (RBK, TASS, Kommersant) 
 
Vostotšnyn kosmodromin avaaminen viivästyy. Presidentti Putin lykkäsi Vostotšnyn kosmo-
dromin ensimmäistä laukaisua vuoden 2016 keväälle. Kosmodromin rakentaminen on maksanut 
arviolta 3 miljardia dollaria ja sen tulisi korvata vanha Kazakstanissa sijaitseva neuvostoaikainen 
Baikonurin kosmodromi. Putin toivoi, että ensimmäistä kantoraketin laukaisu tapahtuisi viimeis-
tään 12. huhtikuuta eli kosmonauttien päivänä.  
 
Energia 
 
Keskustelu öljyteollisuuden verotuksen kiristämisestä käy kuumana. Energiaministeri No-
vakin mukaan verotuksen kiristäminen voi johtaa ali-investointeihin ja tuotannon laskuun vuonna 
2017. Myös öljyntuottajat varoittavat veronkorotuksen voivan johtaa tuotannon supistamiseen 25–
30 miljoonalla tonnilla vuosittain ja uusien hankkeiden jäädyttämiseen, millä puolestaan voi olla 
negatiivisia sosioekonomisia seurauksia öljyteollisuudesta riippuvaisilla alueilla. Talouskehitysmi-
nisteri Uljukajev totesi vuotuisessa VTB Capitalin investointiseminaarissa öljysektorin olevan ta-
louden selkäranka ja tarvitsevan tukea. Rosneftin Setšin huomautti, että yhtiöt ohjaavat jo suuren 
osan voitoistaan valtion kassaan. Valtiovarainministeri Siluanov muistutti sektorin nauttimista 
eduista ja tarpeesta monipuolistaa talouden rakennetta. (Rossiiskaja Gazeta, Nezavisimaja Ga-
zeta, TASS) 
 
Putin: Venäjä ei tukahduta öljy- ja kaasusektoria talouden monipuolistamisen saavuttami-
seksi. Presidentin mukaan alan valtion tulisi tukea lupaavia hankkeita. Matala energian hinta ja 
kysynnän lasku hidastavat investointeja, ei vain Venäjällä vaan globaalisti. (TASS) 
 
Energiaministeriö velvoittaisi öljy-yhtiöt myymään jopa 95 % polttoainetuotannostaan ko-
timarkkinoille. Vuonna 2016 velvoite olisi 95 prosenttia ajoneuvobensiinin ja 52,5 prosenttia die-
selpolttoaineen osalta. Tällä hetkellä yhtiöillä ei ole velvoitetta myydä tuotantoaan kotimarkkinoil-
le. Ehdotuksesta keskustellaan öljy-yhtiöiden kanssa. Keskustelun tulokset raportoidaan hallituk-
selle 1.12.2015 mennessä. (Vedomosti, Interfax) 
 



Gazprom aloittaa Nord Stream 2:sta tukevan kaasunkuljetusverkon laajentamisen. Yhtiö 
rakentaa uutta kuljetusinfrastruktuuria ja Uhta–Toržok 2 -kaasuputken Komin tasavaltaan. Hank-
keiden kilpailutus on määrä saada päätökseen pian ja niiden tulisi olla valmiita vuonna 2019 ku-
ten Nord Stream 2 -putkenkin. (TASS) 
 
Putin: Nord Stream 2:n tavoite on Euroopan energiansaannin takaaminen, ei kenenkään 
kauttakulkutulojen riistäminen. Presidentin mukaan hanke takaa Pohjois-Euroopan energian-
kysynnän tyydyttämisen Norjan ja Britannian tuotannon laskiessa ja pohjoisen Euroopan kysyn-
nän kasvaessa. Poliittiset spekulaatiot tulisi unohtaa. (Sputnik) 
 
Novak: Venäjällä ja Iranilla öljyhankesuunnitelmia 40 miljardin dollarin edestä. Energiami-
nisteri Novak vierailee Iranissa 21.–22.10.2015 yritysvaltuuskunnan kanssa. Novakin mukaan 
Venäjällä on etumatkaa moniin muihin maihin nähden, sillä se on ollut ajoissa Iranin markkinoilla. 
Alle kahden miljardin kauppavaihto vuonna 2014 ei kuvasta taloussuhteiden todellista potentiaa-
lia. Yhteishankkeiden rahoituksen turvaamiseksi Venäjä ja Irak keskustelevat yhteisen pankin 
perustamisesta. Ministerin mukaan Iran on Venäjälle tärkeä strateginen kumppani. Myös Iranin 
viestintäministeri Vaezi, joka on Venäjän ja Iranin välisen talouskomission puheenjohtaja Iranin 
puolelta, vakuutteli, että maat tulevat tekemään laaja-alaista yhteistyötä. (RT, TASS) 
 
Lavrov: Venäjä odottaa Turkin vaalitulosta ennen Turkish Stream -keskustelujen jatkamis-
ta. Lavrovin mukaan poliittinen sopimus on edelleen pätevä, minkä myös Turkin presidentti vah-
visti vierailullaan Moskovaan syyskuussa. Väliaikaisella hallituksella ei ole mandaattia allekirjoit-
taa sopimuksia, joten hanke voi edetä vasta Turkin vaalien jälkeen. (TASS)  
 
Venäjä ja Kazakstan allekirjoittivat sopimuksen Kaspianmeren öljyntuotannosta. President-
ti Putinin mukaan maat suunnittelevat yhteisiä öljyntuotantohankkeita ja keskustelevat myös yh-
teisten sähkömarkkinoiden mahdollisuudesta. Venäjä valmistautuu rakentamaan Kazakstaniin 
maan ensimmäisen ydinvoimalan. (RT, TASS) 
 
Siperian voima -kaasuputkihankkeella logistisia ongelmia. Gazprom on pyytänyt valtiota 
ruoppaamaan Zeja-joen suistoa Amurin alueella. Nykyinen vesireitti rajoittaa materiaalikuljetuksia 
Siperian voiman rakennustyömaalle ja Amurin kaasunkäsittelylaitokseen. Ruoppauskustannukset 
voisivat nousta lähes 30 miljoonaan dollariin valtion budjetin ollessa kireällä. Aasian markkinoille 
johtavan Siperian voima –kaasuputken on määrä valmistua vuonna 2019, mutta hanke on eden-
nyt viivästyksestä toiseen. (Kommersant, TASS) 
 
Antimonopolivirasto: kaasun hinta voitaisiin vapauttaa 1–2 vuoden kuluessa. Kaasun 
myynti pörssissä voisi saavuttaa vuoteen 2016 mennessä riittävän volyymin referenssihinnan 
muodostamiseksi paikallismarkkinoita varten. Näin ollen kaasun hinta voisi muodostua markki-
noilla sen sijaan, että se määrätään valtion taholta. (TASS) 
 
Arktisen alueen reservit verrattavissa Länsi-Siperiaan. Venäjän tiedeakatemian mukaan ark-
tisen alueen reserveissä on jopa 100 miljardia tonnia öljyä ja kaasua. Nykyarvion mukaan tästä 
80 prosenttia olisi kaasua, mutta tiedeakatemia uskoo öljyn osuuden voivan olla arvioitua suu-
rempi. (Sputnik) 
 
Ympäristö 
 
170 tonnin öljyvuoto Rosneftin jalostamolla Siperiassa. Öljyvuoto sattui 15.10.2015 huollon 
yhteydessä, ja sen vaikutusalue oli 1200 neliökilometriä. Rosneftin mukaan vuoto siivottiin ja ym-
päristö ei vahingoittunut. Ympäristöjärjestöjen mukaan öljyä vuotaa Venäjällä vuosittain satoja 
tonneja. Erityisesti neuvostoaikaiset, infrastruktuuriltaan hauraat kentät ovat riskialttiita. (The 
Moscow Times, RIA Novosti) 



 
Deripaska: hallituksen ei tulisi allekirjoittaa Pariisin sopimusta, jos suuret maat eivät si-
toudu merkittäviin ilmastotoimiin. RUSAL:n johtajan mukaan sopimuksesta uhkaa tulla liian 
heikko ja maita ja yrityksiä epätasa-arvoisesti kohteleva. Näin ilmastotavoitteita ei saavutettaisi, 
mutta tietyt maat joutuisivat epäedulliseen kilpailuasemaan. Deripaskan mukaan tarvitaan glo-
baali toimeenpanomekanismi, joka rankaisisi ilmastotavoitteita laiminlyöviä maita. Myös Venäjän 
ympäristö- ja luonnonvaraministeri Donskoi korosti, että sopimus uhkaa jäädä pelkäksi julistuk-
seksi, jos suuret maat, kuten USA, eivät sitoudu päästövähennyksiin. Venäjä on sitoutunut vä-
hentämään kasvihuonepäästöjään 25–30 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 men-
nessä hyödyntämällä hiilinielunsa täysimääräisesti. Käytännössä tavoite mahdollistaa päästöjen 
kasvattamisen nykytasolta. (Nezavisimaja Gazeta, Financial Times) 
 
Maa- ja metsä- ja elintarviketalous  
 
Metro Cash&Carrylle sakot laktoosittoman juuston myynnistä. Moskovan välimiestuomiois-
tuin on langettanut noutotukku Metro Cash&Carrylle 300 000 ruplan (noin 4225 euron) sakot lak-
toosittoman juuston myynnistä ilman niiltä vaadittavaa rekisteröintiä. Kuluttajansuojalaitos Ros-
potrebnadzorin 30.7.2015 tekemässä tarkastuksessa myynnistä löytyi 113 kg yli kolmeakymmen-
tä EU-maista peräisin olevaa juustomerkkiä. Juustot oli merkitty laktoosittomiksi, mutta niiltä puut-
tui Rospotrebnadzorin rekisteröinti, jota Venäjä on vaatinut maahan tuotavilta laktoosittomilta 
tuotteilta kesäkuusta 2015 lähtien. (Rapsi News)  
 
Hedelmien hinnat nousseet voimakkaasti. Appelsiinit ovat kallistuneet vuodessa 57 prosenttia 
ja omenat, päärynät ja banaanitkin kolmanneksen, kertoo Venäjän tilastokeskus. Syyskuussa 
2015 banaanien hinta nousi elokuuhun verrattuna 16 prosenttia, mikä on suurin tilastoitu hinnan-
nousu peruselintarvikkeiden ryhmässä. Hedelmien hintojen uskotaan nousevan vielä voimak-
kaasti vuoden loppua kohden. Venäjällä kulutetuista hedelmistä 90 prosenttia tuodaan ulkomailta. 
(RBC Daily) 
 
Kalan tuonti romahti ja vienti kasvoi 1,5 %. Kalan tuonti Venäjälle romahti 41,5 prosenttia vuo-
den 2015 tammi–syyskuun välisenä aikana, kertoo Venäjän kalastusvirasto. Eniten väheni lohen 
(69,2 %), pakastesardiinin (67,1 %) ja pakastesillin (54,8 %) tuonti. Ennen Venäjän vastapakot-
teiden voimaantuloa kotimaisen kalan osuus vähittäiskaupan myymästä kalasta oli noin puolet, 
mutta nyt noin 65 prosenttia, arvioi Venäjän kalastusvirasto. Kalan vienti Venäjältä kasvoi tammi–
syyskuussa 1,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Venäjän kalaviennistä 88,9 prosenttia on 
pakastekalaa, 5,1 prosenttia fileetä ja 4,6 prosenttia simpukoita ja äyriäisiä. Eniten Venäjä vie 
pakastettua alaskanseitiä ja silliä. Pääasiallisia vientimaita ovat Kiina, Nigeria ja Etelä-Korea. 
(Ekonomika i žizn) 
 
Presidentti kehottaa korvaamaan tuontia kalan tuotantoketjussa. Presidentti Putinin johtama 
valtakunnan neuvoston puheenjohtajisto haluaa lisää kotimaista kalaa kauppojen hyllyille. Putinin 
mukaan tuotteiden laatua tulee parantaa, mutta toisaalta hintojen tulisi laskea nykyisestä. Koti-
maista laivanrakennusteollisuutta voidaan presidentin mukaan tukea sitomalla kalastuskiintiöt 
kotimaisten kalastusalusten hankintaan. Lisäksi presidentti pyytää antimonopolivirastolta ehdo-
tuksia ulkomaisten kalastusalusten toiminnan rajoittamiseksi. Presidentinhallinnon päällikkö Ser-
gei Ivanov kehottaa puolestaan toimialaa hankkimaan suuria määriä moderneja kylmäkontteja 
kalan rautatiekuljetuksia varten. Teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturovin mukaan Uralva-
gonzavodin ja KAMAZin kanssa on jo laadittu kylmäkonttien tuotantosuunnitelmia. (TASS)   
 
Investlesprom konkurssiin. Moskovan välimiestuomioistuin on asettanut ZAO Investlespromin 
konkurssiin. Hakijana oli Moskovan Pankki, jolla on Investlespromilta 7,7 miljardin ruplan (noin 
108 miljoonan euron) saatavat. Investlesprom on osa noin 50 metsätalousyrityksen ryhmää, jo-



hon kuuluu mm. Segežan sellu- ja paperitehdas. Karjalassa toiminut hakkuuyhtiö Investlesprom-
Lesozagotovka asetettiin konkurssiin jo tammikuussa 2015. (Rapsi news, Stolica na Onego) 
 
Lumber Liquidatorsille sakot laittomasti hakatun mongoliantammen tuonnista. Yhdysvalta-
lainen parketintoimittaja Lumber Liquidators on tuomittu 10 miljoonan dollarin sakkoihin Venäjän 
Kaukoidässä laittomasti hakatun mongoliantammen tuonnista Yhdysvaltoihin. Yhtiö on myöntänyt 
pimittäneensä vuosina 2011–2013 ostamansa parketin alkuperän. Tuolloin yhtiö väitti parketin 
raaka-aineen olevan saksalaista tammea. Vuonna 2013 yhtiö toi lisäksi Kaukoidästä Yhdysvaltoi-
hin noin 2500 kuutiota mongoliantammesta tehtyä parkettia, mutta esitti kerta toisensa jälkeen 
saman metsänkäyttöilmoituksen, joka oikeutti vain 373 kuution hakkuisiin. WWF:n mukaan tapa-
us osoittaa, että laitonta puuntuontia torjuva Lacey Act toimii käytännössä eivätkä yritykset voi 
enää luottaa siihen, että Venäjältä voisi viedä laittomasti hakattua puuta ilman pelkoa sanktioista. 
(WWF Russia) 
 
Terveydenhuolto 
 
Joka neljäs lääkäri jättää ammatin. Vain 75 prosenttia lääketieteellisistä korkeakouluista val-
mistuneista aloittaa työt terveysasemilla ja sairaaloissa. Terveydenhuollon vakavimpia ongelmia 
on henkilökunnan koulutus ja erityisesti pienemmillä paikkakunnilla ei ole useiden erityisalojen 
lääkäreitä. Palkkojen ja ammatin arvostuksen nostamisen lisäksi tulisi kiinnittää huomiota motivoi-
tuneisiin opiskelijoihin. (Rossiiskaja Gazeta) 
 
Matkailu ja liikkuvuus 
 
Enemmistö venäläisistä vietti kesälomansa kotona. Sberbank CIB:n tekemän kuluttajatutki-
muksen mukaan 71 venäläisistä vietti kesälomansa kotona, mikä on 17 prosenttiyksikköä enem-
män kuin edellisenä vuonna. Kotimaassa matkustavien määrä laski 28 prosentista 21 prosenttiin. 
Ulkomaille matkusti vain kahdeksan prosenttia venäläisistä, kun vuosi sitten ulkomaille matkusta-
via oli 18 prosenttia. (Vedomosti)  
 
Uudenvuoden pakettimatkojen varaukset laskussa. Venäläisten uudeksi vuodeksi varaamien 
pakettimatkojen määrä väheni 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja Euroopan kohteiden 
varausten määrä väheni jopa 50-60 prosenttia, kertoo Venäjän matkatoimistojenliiton johtaja Ma-
ja Lomidze. Pääsyyllisenä on ruplan kurssin epävakaus, joka vaikuttaa kuluttajien epävarmuu-
teen. Uudenvuoden pakettimatkoja ostaneista 85 prosenttia on valinnut viisumivapaat kohteet, 
kuten esimerkiksi Egyptin tai Thaimaan. Euroopan kohteiden suosiota vähentää myös vaatimus 
sormenjälkien ottamisesta viisumia varten. Kotimaisten kohteiden suosio on kasvanut. (Vedo-
mosti) 
 
Rajaliikenne   
 
Itärajan liikenne putoaa tasaisesti. Matkustajien rajanylitykset Suomen ja Venäjän maarajalla 
ovat vähentyneet tammi–syyskuussa 21 prosenttia: tämä on 1,8 miljoonaa rajanylittäjää vähem-
män kuin samaan aikaan viime vuonna. Vähennys koskee ennen kaikkea Kaakkois-Suomen suu-
ria rajanylityspaikkoja Vaalimaata, Nuijamaata ja Imatraa, joilla venäläisten ostosmatkailijoiden 
osuus on ollut merkittävin. Venäjän junamatkustajia on Vainikkalan ylityspaikalla 17 prosenttia 
viimevuotista vähemmän. Syyskuun matkustajamäärät ovat viidenneksen pienemmät kuin vilk-
kaimpana loma-aikana elokuussa. Raskasta tavaraliikennettä on maantierajanylityspaikoilla ollut 
tänä vuonna joka kuukausi 26–27 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. (Suomen maarajojen 
liikennetilasto, Suomen Tulli ja rajavartiolaitos). 
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