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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (4.12.–17.12.2015)  

 Venäjä irtisanoo Venäjän ja Ukrainan välisen vapaakauppasopimuksen 
1.1.2016 alkaen. 

 Venäjä on nimennyt kolme askelta, jotka Turkin tulee ottaa korjatakseen 
suhteensa Venäjään. 

 Perustuslakituomioistuimelle oikeus päättää, voidaanko Euroopan  
ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomiot panna täytäntöön Venäjällä. 

 Kohu yleisen syyttäjän Juri Tšaikan perheen ympärillä jatkuu. 
 Rekkakuskit jatkavat mielenosoituksia, mutta korostavat epä- 

poliittisuuttaan. 
 Kreml: Pariisin ilmastosopimus on läpimurto. 
 Vuoden 2016 budjetti hyväksytty, alijäämä uhkaa kasvaa. 
 Inflaatiopaineet eivät laantuneet, ohjauskorko ennallaan. 
 Kreml: eläkeikää ei nosteta. 

 
 

1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Putin tapasi Yhdysvaltojen ulkoministeri John Kerryn 15.12. Moskovassa. Kerry lausui vie-
railun yhteydessä, että Yhdysvallat ei pyri eristämään Venäjää. Syyrian osalta osapuolet eivät 
päässeet yksimielisyyteen Syyrian presidentin Bashar al-Assadin poliittisesta tulevaisuudesta. 
Venäjän ja Yhdysvaltojen näkemykset eroavat kysymyksessä siitä, mitkä järjestöt ovat terroristi-
järjestöjä. (Gazeta.ru, Interfax, Kommersant, TASS,) 
 
Venäjä odottaa saavansa lisätietoa Saudi-Arabian aloitteesta muodostetusta 34 islamilai-
sen maan terrorisminvastaisesta koalitiosta. Ulkoministeri Lavrovin mukaan uuden koalition 
tulisi selkeyttää tavoitteitaan ja toimintatapojaan. Federaationeuvoston ulkoasiainvaliokunnan 
puheenjohtajan Konstantin Kosatševin mukaan uuden koalition menestysmahdollisuudet riippu-
vat sen yhteistoimintakyvystä. Kommersant-lehti toteaa uuden koalition olevan Saudi-Arabian 
yritys padota suurimman kilpailijansa Iranin vaikutusvallan kasvua alueella. (Gazeta.ru, Kom-
mersant, MK, NG, Novye Izvestia, TASS) 
 
Putin ja Lukashenka keskustelivat Euraasian talousliitosta sekä Venäjän ja Valko-Venäjän 
valtioliitosta. Venäjän ja Valko-Venäjän kahdenvälistä agendaa on viime kuukausien aikana 
rasittanut kysymys Venäjän pyrkimys perustaa lentotukikohta Valko-Venäjälle, mihin Valko-
Venäjä ei ole suostunut. Presidentti Lukashenkan vierailun aikana Valko-Venäjän ulkoministeri 
Makei vieraili Brysselissä tavaten EU:n ja Naton edustajia. (Kommersant, MK, NG, RG, TASS)  
 
Venäjä irtisanoo Venäjän ja Ukrainan välisen vapaakauppasopimuksen 1.1.2016 alkaen. 
Taloudellisen kehityksen ministeri Uljukajevin mukaan Venäjä on tästä huolimatta valmis jatka-
maan kolmikantaneuvotteluja Ukrainan ja EU:n välisen DCFTA-sopimuksen toimeenpanosta. 
Venäjä toistaa edelleen kantaansa, jonka mukaan se pelkää DCFTA-sopimuksen mahdollista-
van sanktiolistalla olevien eurooppalaisten tuotteiden päätymisen Venäjän markkinoille. (Inter-
fax, TASS, Vedomosti)  
 



Venäjä on nimennyt kolme askelta, jotka Turkin tulee ottaa korjatakseen suhteensa Venä-
jään. Turkin tulee pyytää anteeksi venäläisen Su-24-koneen pudottamista, asettaa alas ampu-
miseen syylliset vastuuseen ja maksaa asianmukaiset korvaukset koneen alas ampumisesta. 
(Gazeta.ru, KP, MK, RIAN) 
 
Venäjän merivoimien ohjushävittäjä Smetlivy ampui varoituslaukauksia kohti turkkilaista 
kalastusalusta Aigeian merellä. Venäjän puolustusministeriön mukaan sota-alusta lähestynyt 
troolari ei reagoinut varoitussignaaleihin, jolloin Smetlivyn päällikkö päätti ampua varoituslauka-
uksen troolarin ollessa noin 600 metrin päässä. Venäjä pitää tapausta provokaationa, Venäjän 
puolustusministeriö kutsui tapauksen vuoksi Turkin puolustusasiamiehen puhutteluun. (Gaze-
ta.ru, Kommersant, MK, RG, TASS; Rossiya 1)  
 
Venäjä pitää Syyrian oppositiota Riadissa 18.12. käytävissä neuvotteluissa edustavaa 
ryhmää vajavaisena mm. Syyrian kurdien edustajien puuttumisen vuoksi. Venäjä katsoo, 
ettei kurdeja kutsuttu Riadiin Turkin painostuksen vuoksi. (Gazeta.ru, Kommersant, NG)  
 
 
2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 
 
Putin otti vuotuisessa lehdistökonferenssissaan kantaa useisiin sisäpolitiikan kuumiin 
perunoihin, joihin tätä ennen ei ole saatu presidentin kommenttia. Putinin mukaan yleisen 
syyttäjän Juri Tšaikan perhettä koskevat mahdolliset korruptio- ja rikospaljastukset on tutkittava. 
Rekkamiesten protestien osalta Putin korosti sympatiaansa, mutta myös harmaista käytännöistä 
luopumista. Putinin mukaan kuljetusalalla on runsaasti rekisteröitymättömiä toimijoita, joiden on 
tultava päivänvaloon. Protesteja aiheuttanutta maksujärjestelmää korjataan, mutta siitä ei luovu-
ta. Sen sijaan rekkakuskeja ollaan valmiita auttamaan poistamalla liikennevero raskaalta kulje-
tusliikenteeltä. Putin korosti, että tiemaksuina kerätyt rahat päätyvät täysimääräisesti teiden kun-
nostukseen, eikä niistä valu mitään kenenkään taskuun. Putin kommentoi myös oppositiopoliitik-
ko Boris Nemtsovin murhatutkimusta. Tutkimukset jatkuvat, eikä niitä tule häiritä. Putin ei ole 
aikeissa keskustella aiheesta Tšetšenian päämiehen Ramsan Kadyrovin kanssa. (Nemtsovin 
murhatutkinnassa syytettyinä on viisi henkilöä. Venäjän tutkintakomitea pyysi marraskuussa 
pidättämään poissaolevana Tšetšenian sisäministeriön Sever-joukkojen jäsenen Ruslan Muhu-
dinovin Nemtsovin murhan organisoinnista). (kremlin.ru, Kommersant, Dožd) 

Kohu yleisen syyttäjän Juri Tšaikan perheen ympärillä jatkuu. Oppositiopoliitikko Aleksei 
Navalnyin Korruptionvastainen säätiö julkisti joulukuun alussa paljastusfilmin Tšaikan perheen 
epäilyttävistä bisneksistä. Kohu Tšaikan perheen ympärillä on jatkunut koko joulukuun, ja viimei-
simpänä käänteenä presidentti Putin kommentoi tilannetta vuosittaisessa lehdistökonferenssis-
saan. Putinin mukaan Tšaikan perheen bisnesten laillisuus on tutkittava ja otettava selvää, onko 
syyttäjänviraston toiminnassa ilmennyt intressiristiriitoja. Aiemmin Kremlin tiedottaja Dmitri Pes-
kov kommentoi tilannetta todeten, ettei Kremlissä olla kiinnostuneita Navalnyin järjestön paljas-
tuksista, sillä ne koskevat Tšaikan aikuisia lapsia. Tšaika on itse kiistänyt jyrkästi perhettään 
koskevien syytösten paikkansapitävyyden ja nimittänyt paljastuksia tilatuiksi. Tšaikan mukaan 
Navalnyin säätiön julkaisema filmi olisi Hermitage Capitalen Management –yrityksen perustajiin 
kuuluvan William Browderin sekä tämän takana vaikuttavien Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelui-
den tilaama. Browder on tuomittu Venäjällä vuosina 1996–2006 tapahtuneista verorikoksista 
poissaolevana kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen. Opposition duumanedustaja Dmitri 
Gudkov on pyytänyt tutkintakomiteaa tarkistamaan Navalnyin säätiön paljastamat tiedot Tšaikan 
perheen kytköksistä Krasnodarin alueen Tsapok-rikollisryhmään. (Dozhd, Vedomosti, ria.ru, 
Kommersant) 

Rekkakuskit jatkavat mielenosoituksia, mutta korostavat epäpoliittisuuttaan. Raskaan lii-
kenteen rekkakuskit jatkavat marraskuun alussa alkaneita protesteja tiemaksuja vastaan. Laajo-
jen mielenosoitusten uhatessa duuma hyväksyi 4.12. pikamenettelyllä mittavat alennukset sak-



koihin, joita seuraisi maksujärjestelmään vaadittavan seurantalaitteen puutteesta. Presidentin 
alainen ihmisoikeusneuvosto on suosittanut uuden maksujärjestelmän avointa tutkintaa, maksun 
yhdistämistä jo olemassa olevaan polttoaineveroon tai jopa siitä luopumista. Lisäksi ihmisoike-
usneuvosto kehottaa tutkimaan maksua keräävän, Rotenbergin perheen omistukseen kuuluvan 
Platon-järjestelmästä tehdyn sopimuksen oikeellisuuden. Lievennysten oletetaan tyydyttävän 
osan protestoijista, mutta osa vaatii edelleen koko maksujärjestelmästä luopumista. Rekkakuskit 
ovat valinneet liikkeelleen edustajat ja asettaneet tavoitteekseen uuden itsenäisen, koko Venä-
jän kattavan ammattiliiton perustamisen. Protestien jatkuessa rekkakuskit ovat tavanneet muun 
muassa duuman kommunistijäseniä ja järjestäneet pienempiä mielenilmauksia korostaen kui-
tenkin liikkeensä epäpoliittisuutta. Uutistietojen mukaan rekkakuskien tarkoituksena on järjestää 
maanlaajuinen protesti helmikuussa 2016. (Slon.ru, Dozhd, Vedomosti, Gazeta.ru, Novye Izves-
tia, RBK, Moskovskyi Komsomolets) 

Opposition perustuslain päivän mielenilmaus Moskovassa päättyi pidätyksiin. Liberaaliop-
positio ei saanut lupaa 12.12. suunnitellulle perustuslaillisten oikeuksien mielenosoitusmarssil-
leen Moskovassa. Joukkomielenosoituksen sijaan joitakin kymmeniä henkilöitä järjesti Mosko-
van keskustan Puškinin aukiolla yksittäisiä yhden hengen mielenilmauksia, joille ei vaadita luvi-
tusta. Poliisi pidätti lähes 30 yksittäistä mielenosoittajaa, mm. Jabloko-puolueen johtaja Sergei 
Mitrohinin, ihmisoikeusaktivisti Lev Ponomarjovin sekä politiikantutkija Georgi Satarovin. 12.12. 
on Venäjän vuoden 1993 perustuslain hyväksymispäivä. (slon.ru) 

Moskovassa vastustetaan parkkimaksuja, siperialaiset opettajat lakkoilevat. Moskovassa 
järjestettiin joulukuun puolivälissä protesti, jossa vastustettiin kaupunginhallinnon aikeita kasvat-
taa maksullisen parkkeerauksen aluetta pääkaupungissa. Jopa tuhat henkeä kerännyt mielenil-
maus järjestettiin kommunistipuolueen ja Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen äänestäjäta-
paamisena. Poliisin OMON-erikoisjoukot hajottivat tapahtuman ja uutistietojen mukaan 10 hen-
keä pidätettiin. Samaan aikaan Itä-Siperian Zabaikalin alueella yli 40 opettajaa ilmoitti ryhtyvän-
sä lakkoon protestina palkanmaksun viivästymiselle. Alueella oli viimeksi maaliskuussa noin 60 
opettajaa kerännyt lakkoliike. (Gazeta.ru, Novye Izvestia, Kommersant, RBK) 

Mihail Hodorkovski pitää vallankumousta väistämättömänä, syytteeseen kahden murhan 
organisoinnista. Jukos-öljy-yhtiön entinen pääjohtaja ja pitkän vankilatuomion jälkeen Sveitsiin 
vapautettu Mihail Hodorkovski on joutunut Venäjällä syytteeseen kahden murhan organisoinnis-
ta. Tilanne käynnistyi, kun Hodorkovski päätyi joulukuun alussa federaation etsintäkuuluttamaksi 
ja poissaolevana syytetyksi Neftejuganskin pormestari Vladimir Petuhovin murhasta vuonna 
1998. Pian murhasyytteiden jälkeen Hodorkovski piti online-lehdistökonferenssin, jossa liitti uu-
det itseensä kohdistuneet syytteet viimeaikaisiin epäselvyyksiin yleisen syyttäjän Juri Tšaikan 
sekä tutkintakomitean johtajan Bastyrkinin ympärillä. Hodorkovski totesi puheenvuorossaan val-
lankumouksen olevan Venäjällä väistämätön, mutta painotti, että sen tulisi olla rauhanomainen. 
Yleisen syyttäjän toimisto on ilmoittanut löytäneensä Hodorkovskin lausunnoista ekstremismiä, 
minkä jälkeen myös Hodorkovskia vastaan nostetut syytteet kovenivat. Hodorkovskia vastaan on 
nostettu poissaolevana syytteet kahden murhan organisoinnista sekä murhayrityksistä. Poliittiset 
kommentaattorit ovat arvioineet syytteiden liittyvän Hodorkovskin viimeaikaiseen poliittiseen ak-
tiivisuuteen. (Kommersant, NG, Novye Izvestia, RBK, Rossiiskaja Gazeta, Vedomosti) 

Valmistautuminen ensi vuoden duumanvaaleihin jatkuu, Navalnyi halutaan sulkea vaali-
väittelyiden ulkopuolelle. Mediatietojen mukaan liberaaliopposition Parnas-puolueen duuman-
vaalilistaa tulee johtamaan entinen pääministeri Mihail Kasjanov. Liberaaliopposition suurimman 
puolueen Jablokon odotetaan valitsevan uuden johtajan 19.-20.12. järjestettävässä puoluekoko-
uksessa. Pihkovan puolueosaston johtaja Lev Šlosberg on ilmoittanut olevansa ehdolla puolu-
een johtoon ja tiedotusvälineissä pestiin ennakoidaan myös puolueen johtoportaassa toiminutta 
Sergei Ivanenkoa. Duuman Yhtenäisen Venäjän puoluesihteeri Sergei Neverov on jättänyt duu-
man käsiteltäväksi lakialoitteen, joka määräisi pakolliseksi vaaleissa ehdolla olijoiden osallistu-
miseen vaaliväittelyihin. Samalla lakialoite estäisi ehdokkaiden edustajien osallistumisen vaali-



väittelyihin, mikä sulkisi esimerkiksi rekisteröimättömään puolueeseen kuuluvan opposition keu-
lahahmo Aleksei Navalnyin vaaliväittelyiden ulkopuolelle. (Vedomosti)  

Riippumattoman tv-kanava Doždin päätoimittaja eroaa, kanava tarkastusten kohteena. 
Oppositiohenkisen ja riippumattoman tv-kanava Doždin päätoimittaja Mihail Zygar eroaa tehtä-
vistään vuoden lopussa. Oman ilmoituksensa mukaan Zygar aikoo työskennellä kirjaprojektinsa 
parissa sekä juontajana kanavan lähetyksissä. Joidenkin arvioiden mukaan Zygarin eron takana 
voisi olla tämän Venäjän lähihistoriasta ja Kremlin toiminnasta kirjoittama kirja. Vain hetki Zyga-
rin eron jälkeen Doždin tiloihin tehtiin syyttäjänviraston tarkastus. (RBK, Ekho Moskvy)  

Perustuslakituomioistuimelle oikeus päättää, voidaanko Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimen (EIT) tuomiot panna täytäntöön Venäjällä. Putin allekirjoitti 14.12.2015 muutokset 
perustuslakituomioistuinta koskevaan lakiin. Jatkossa perustuslakituomioistuimella on oikeus 
keskusviranomaisten tekemästä hakemuksesta päättää, onko EIT:n tai vastaavan muun elimen 
kansainväliseen sopimukseen perustuva päätös Venäjän perustuslain mukainen ja siten panta-
vissa täytäntöön Venäjällä. Lakitekstissä puhutaan "valtioidenvälisistä ihmisten oikeuksien ja 
vapauksien turvaamiseen keskityvistä toimielimistä", joten on toistaiseksi epäselvää, minkä kan-
sainvälisten tuomioistuinten tai elinten päätöksiä laki koskee. Lain mukaan kansainvälisen tuo-
mioistuimen antama päätös voi olla myös osittain täytäntöön pantavissa siltä osin kuin se ei ole 
ristiriidassa kansallisen lain kanssa. Presidentti Putinin mukaan monissa Euroopan valtiossa on 
käytössä samanlainen menettely. Putinin lehdistöedustaja Dimitri Peskov totesi, että lakia sovel-
letaan lähinnä silloin, kun Venäjän perustuslaki antaa paremman suojan kuin kansainvälinen 
oikeus, mistä syystä laki ei ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Peskovin mukaan 
Venäjä ei ole aikeissa irtisanoutua Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Perustuslakituomiois-
tuimen puheenjohtaja Valeri Zorkin puolestaan totesi, että ongelmat pyritään ratkaisemaan kes-
kustelussa EIT:n kanssa. Juristit ovat toisaalta kritisoineet lakia ja huomauttaneet, että se on 
vastoin perustuslaissa taattua Venäjää sitovien kansainvälisten sopimusten ensisijaisuutta. Pe-
rustuslakituomioistuin päätti heinäkuussa 2015 Jukoksen osakkeenomistajille EIT:ssä määrättyjä 
korvauksia koskevassa päätöksessään, että EIT:n tuomiot voidaan panna täytäntöön Venäjällä 
vain, jos ne eivät ole ristiriidassa perustuslain kanssa. Harkinta tehdään tapauskohtaisesti. Pää-
töksessään perustuslakituomioistuin totesi, että lainsäätäjällä on oikeus tehdä tarvittavat muu-
tokset perustuslain ensisijaisuuden varmistamiseksi.  
Linkki venäjänkieliseen lakitekstiin: http://www.kremlin.ru/acts/news/50935. (Tass, Kommersant, 
Novye Izvestia, Vedomosti, RBK, Interfaks) 
 
Ei-toivottujen ulkomaisten organisaatioiden listalle uusi yhdysvaltalainen säätiö. Syyttä-
jänvirasto on lisännyt ei-toivottujen ulkomaisten organisaatioiden listalle US-Russia Foundation 
for Economic Advancement and the Rule of Law -säätiön. Syyttäjän mukaan säätiö on muun 
muassa rahoittanut ulkomaisiksi agenteiksi listattuja järjestöjä ja vaikuttanut Venäjän poliittiseen 
päätöksentekoprosessiin, mistä syystä se on uhka Venäjän perustuslailliselle järjestykselle ja 
valtion turvallisuudelle. Open Society Foundation ja Open Society Institute Assistance Foundati-
on lisättiin ei-toivottujen organisaatioiden listalle 1.12. ja National Endowment for Democracy jo 
heinäkuussa 2015. Listalla on nyt neljä järjestöä, joilla on kaikilla kytkös Yhdysvaltoihin. (Vedo-
mosti)  
 
Ensimmäinen vankeusrangaistus toistuvista mielenosoituksia koskevan lain rikkomuk-
sista. Moskovalainen tuomioistuin tuomitsi oppositioaktivisti Ildar Dadinin kolmen vuoden van-
keusrangaistukseen osallistumisesta neljään mielenosoitukseen. Tuomio oli ensimmäinen, joka 
annettiin heinäkuussa 2014 voimaantulleen mielenosoituksia koskevan lain perusteella.  Lain 
enimmäisrangaistus on viisi vuotta vankeutta ja sakkojen enimmäismäärä miljoona ruplaa.  Syyt-
täjä oli vaatinut Dadinille kahden vuoden vankeusrangaistusta. Tuomion jälkeen Dadinin tukijat 
kieltäytyivät lähtemästä oikeusrakennuksesta ja joutuivat käsirysyyn heitä poistaneiden poliisien 
kanssa. Asiantuntijoiden mukaan tuomiolla halutaan viestiä, ettei protestiliikkeisiin kannata osal-
listua. Lain nojalla on käynnissä toinenkin oikeuskäsittely, jossa 75-vuotiaan eläkeläisen Vladimir 

http://www.kremlin.ru/acts/news/50935


Ionovin odotetaan saavan vastaavan tuomion neljästä osallistumisesta mielenosoituksiin. Ionov 
on joutunut sairaalahoitoon, ja hänen armahtamistaan pidetään mahdollisena. Myös oppositio-
aktivisti Mark Galperinia syytetään vastaavista teoista. (Kommersant, Interfaks, Tass, RBK, Ria 
Novosti) 
 
Pääsy yleisen järjestyksen vastaisia tilaisuuksia mainostaville sivustoille estetään jatkos-
sa nopeammin. Pääsyyttäjänviraston ohjeluonnoksen mukaan syyttäjä tekee jatkossa viidessä 
päivässä päätöksen pääsyn estämisestä sivustoille, joilla kehotetaan mellakoihin, extremistisiin 
toimiin tai yleisen järjestyksen vastaisiin julkisiin tilaisuuksiin, tai sivustoille, jotka välittävät tällais-
ta tietoa. Kiireellisissä tapauksissa päätös tehdään heti. Pääsyyttäjä Tšaikan mukaan tavoittee-
na on estää tiedon välittäminen tapahtumasta heti, jos se saattaisi herättää laajaa kannatusta. 
Helmikuussa 2014 lakiin informaatiosta, informaatioteknologiasta ja informaation suojelusta teh-
dyt muutokset oikeuttivat syyttäjän tekemään kyseiset päätökset ilman tuomioistuimen hyväk-
syntää. (Kommersant) 
 
Ehdotus: maahanmuuttovirastolta ei viisumikutsuja Venäjän perustuslaillisen järjestyk-
sen muuttamista kannattaville. Maahanmuuttovirasto ehdottaa muutoksia ulkomaalaislain 
sääntöihin, joissa määritellään perusteet olla antamatta viisumikutsuja. Viisumikutsuja ei annet-
taisi muun muassa henkilöille, jotka kannattavat Venäjän perustuslaillisen järjestyksen muutosta 
voimatoimin, ovat uhka kansalliselle turvallisuudelle tai ovat osallistuneet tai tukeneet terroris-
mia. Alun perin muutoksia ehdotettiin vain ulkomaisten opiskelijoiden oleskelusääntöihin, mutta 
Maahanmuuttovirasto laajensi muutosten alaa huomattavasti ennen ehdotuksen toista käsittelyä 
perustuslakivaliokunnassa. (RBK)  
 
Ukrainalaislentäjä Savtšenkon tutkintavankeutta jatkettu huhtikuuhun 2016, Savtšenko 
nälkälakkoon. Rostovin alueen tuomioistuin jatkoi kahden venäläistoimittajan murhasta syytetyn 
Nadežda Savtšenkon tutkintavankeutta 16.4.2016 asti. Savtšenkon oikeudenkäynti on ollut 
käynnissä Rostovin alueen Donetskissa syyskuusta alkaen. Savtšenko on ilmoittanut aloittavan-
sa uudelleen nälkälakon 18.12. alkaen. (TASS, https://twitter.com/mark_feygin)  
 
 
3. Talous 

 
• Vuoden 2016 budjetti hyväksytty, alijäämä uhkaa kasvaa. 
• Inflaatiopaineet eivät laantuneet, ohjauskorko ennallaan. 
• Kreml: eläkeikää ei nosteta. 
• Autokaupan alamäki syvenee.  
• Suomi ja Venäjä testaavat jäänmurtotoimintaa Itämerellä. 
• Krimin sähköistäminen edistyy. 
• Italia liittyi Nord Stream 2:ta vastustavien ryhmään. 
• Minimipalkka nousee vuoden 2016 alusta 4 prosenttia. 
• Kreml: Pariisin sopimus on läpimurto. 
• Venäläinen vilja halpenee Turkin kriisin seurauksena.    
• Elintarvikepakotteet estävät venäläisiä hyötymästä ruuan hinnan laskusta. 
• Dopingista kärähtäneeltä juoksijalta viedään Helsingin 2005 pronssimitali. 



 
 

Venäjän talouskasvu 2014 1-9/2015 Ennuste 2015 Ennuste 2016 
BKT:n kasvu % 0,6 % -3,8 % -3,7 % 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 % -2,9 % -3,0 % 
Lähteet: Rosstat ja talouskehitysministeriö       
          
Vararahastot mrd. USD 1.1.2015 30.11.2015   
Vararahasto   87,4 59,3   
Hyvinvointirahasto   88,6 72,2   
Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 385 364,5   
Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö      
          
Ruplan kurssi RUB 1.1.2015 18.12.2015   
EUR/RUB   68,37 76,68   
USD/RUB   56,24 70,58   
Lähde: Venäjän keskuspankki       
          
Raakaöljyn hinta USD/bll 31.12.2014 16.12.2015   
Brent USD/bll   61,07 37,17   
Urals USD/bll   59,40 34,54   
Lähde: Neste Oil         
          

 
 
Vuoden 2016 budjetti hyväksytty, alijäämä uhkaa kasvaa. Presidentti Putin allekirjoitti vuo-
den 2016 budjettilain. Budjettilaskelmat perustuvat öljyn 50 dollarin keskihintaan, 6,4 prosentin 
inflaatioon, 0,7 prosentin talouskasvuun ja USD/RUB-kurssiin 63,3. Tulojen arvioidaan olevan 
17,5 prosenttia BKT:sta ja menojen 20,5 prosenttia. Budjetin alijäämä on kolme prosenttia, mitä 
Putinin mukaan ei pidä ylittää, vaikka tulot pienenisivät. Alijäämä katetaan suurimmaksi osaksi 
vararahastosta. Finanssiministeriön mukaan ylimääräisiä kriisiskenaarioita tarvitaan, mikäli öljyn 
hinta jatkaa laskuaan. Budjettitulot pienenevät 1,2 – 1,6 biljoonaa ruplaa (16 – 21 miljardia eu-
roa) 40 dollarin keskimääräisellä tynnyrihinnalla. Esillä on ollut 19,5 prosentin osuuden myymi-
nen Rosneftistä, mikä arviolta toisi myyntituloja 500 – 580 miljardia ruplaa (7 - 8 miljardin euroa). 
Tosin markkinatilanne ei ole paras mahdollinen Rosneftin osakkeiden myyntiä ajatellen. (Vedo-
mosti, Kommersant)   
Inflaatiopaineet eivät laantuneet, ohjauskorko ennallaan. Keskuspankin hallitus päätti pitää 
ohjauskoron 11 prosentissa kasvavan inflaatioriskin takia, vaikka talouskasvu pysyy miinuksella. 
Venäjä ei pysty täysin hyötymään elintarvikkeiden alhaisista maailmamarkkinahinnoista omien 
tuontipakotteidensa takia, jotka vähentävät tarjontaa ja kilpailua sekä nostavat hintoja. Keskus-
pankki alentaa korkoa seuraavissa kokouksissaan, mikäli inflaatio alenee ensi vuoden ennus-
teen mukaisesti kohti kuutta prosenttia. Kotitalouksien tulot ja pankkien luotonanto eivät kasva, 
mikä heikentää edelleen vähittäiskaupan myyntiä. Investointikysyntää rajoittaa ulkoisen rahoi-
tuksen puute ja kotimaisten rahoitusmarkkinoiden kehittymättömyys. Keskuspankki ennustaa 



talouskasvun laskevan ensi vuonna 0,5 -1,0 prosenttia. Seuraavan kerran korkotasosta pääte-
tään tammikuun lopussa. (Keskuspankki)      
 
Vneshekonombankin pelastussuunnitelma selvillä piakkoin. Varapääministeri Igor Šuvalo-
vin mukaan kehityspankki Vneshekonombankin (VEB) tukemisen vaihtoehtoja käydään parhail-
laan läpi ja päätös tehdään pian. VEB:in pääomittamisen ei tule kasvattaa vuoden 2016 budjetin 
alijäämää, joka budjettilain mukaan voi olla korkeintaan kolme prosenttia BKT:sta. VEB:in tarvit-
sema tuki on noin 1,7 prosenttia BKT:sta. Finanssiministeriö on vastustanut budjettivarojen käyt-
tämistä, mitä voidaan harkita vasta VEB:in omaisuuden myynnin jälkeen. Talouskehitysministe-
riö taas ehdottaa pääomitusta valtion liikkeelle laskemien ruplamääräisten bondien kautta. Fi-
nanssiministeriön mukaan kertaluonteinen pelastusoperaatio ei kannusta VEB:in johtoa toimin-
nan tehostamiseen. (Kommersant, Interfax) 
 
Pääoman ulosvirtaus oletettua pienempi. Finassiministeriö alensi vuoden 2015 ennustettaan 
pääomapaosta 57–58 miljardiin dollariin. Aiempi ennuste oli 60 miljardia dollaria. Vuoden alussa 
finanssiministeriö ennusti 110–120 miljardin dollarin virtaavan ulos maasta. Finanssiministeri 
Siluanov sanoo ulkomaisten sijoittajien palanneen Venäjän ruplabondimarkkinoille ja sijoittaneen 
velkakirjoihin 140 miljardia ruplaa (530 miljoonaa euroa). Vuoden 2014 nettopääomanvienti oli 
ennätyksellinen 154 miljardia dollaria. (Vedomosti)     
 
Kreml: eläkeikää ei nosteta. Presidentin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov kiistää lehtitiedot 
suunnitelmista eläkeiän nostamisesta. Lehtitietojen mukaan asiantuntijat ovat valmistelleet esi-
tystä asteittaisesta eläkeiän nostosta, joka julkistettaisiin tammi-helmikuussa 2016. Pääministeri 
Dmitri Medvedev on aiemmin todennut, että eläkeiän nostaminen on mahdollista, sillä monet 
jatkavat työntekoa eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Tällöin he saavat sekä eläkkeen että palk-
kaa. Talouskehitysministeri Aleksei Uljukajevin mukaan eläkeiän nostolle on ainoastaan huono 
vaihtoehto, eläkkeiden leikkaaminen. Mitä kauemmin päätöksenteko kestää, sitä radikaalimpia 
toimenpiteitä tarvitaan. (Interfax, Kommersant)     
 
Venäjän kauppavaihto tammi-lokakuussa 2015. Venäjän tullin tilastojen mukaan Venäjän 
kauppavaihto oli vuoden 2015 tammi–lokakuussa 443 miljardia dollaria. Kauppavaihto laski vuo-
den 2014 samaan ajankohtaan verrattuna 34,1 prosenttia. Viennin arvo oli 290,9 miljardia dolla-
ria ja laskua edellisvuoteen oli 31,6 prosenttia. Tuonnin arvo oli 152,1 miljardia dollaria ja laskua 
edellisvuoteen oli 38,3 prosenttia. Kauppatase jäi 138,7 miljardia dollaria ylijäämäiseksi. Energi-
an ja polttoaineiden viennin arvo laski 38,2 prosenttia, mutta volyymi mitattuna nousi 4,8 pro-
senttia. Tuonnissa suurimman ryhmän muodostivat koneet ja laitteet (47,6 prosenttia), kemian-
tuotteet (19,3 prosenttia) ja elintarvikkeet ja niiden raaka-aineet (13,5 prosenttia). (Venäjän Tulli) 
 
Taloudelliset ulkosuhteet 
 
Euraasian talousliitto neuvottelee uusista vapaakauppasopimuksista. Euraasian talousko-
mission puheenjohtaja Hristenko kertoi Euraasian talousliiton neuvottelevan vapaakauppasopi-
muksista Intian, Egyptin, Israelin ja Iranin kanssa. Talousliitto solmi ensimmäisen vapaakauppa-
sopimuksensa Vietnamin kanssa toukokuussa 2015. Hristenko oli toiveikas vuoropuhelun aloit-
tamisesta EU:n kanssa huolimatta jännittyneistä suhteista Venäjän ja länsimaiden välillä. Nykyi-
sellään EU harjoittaa vain teknisen tason yhteistyötä Euraasian talousliiton kanssa.  
 
Autoala  
 
Autokaupan alamäki syvenee. Uusien henkilö- ja pakettiautojen myynti on laskenut marras-
kuussa 2015 lähes 43 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Markkinajohtajana pysyi venäläinen 
AutoVAZ, mutta senkin Lada-autojen myynti laski 29 prosenttia vuositasolla mitattuna. Toiselle 



sijalle ylsi Hyundai (laskua -7 prosenttia) ja kolmannelle Kia (laskua -32 prosenttia). Renaultin 
myynti laski 46 prosenttia ja Toyotan 53 prosenttia. (RBK)           
 
Liikenne 
 
Konkurssiin menneen Transaeron lentokoneita Aeroflotille. VEB-leasing luovuttaa Aeroflotil-
le Transaeron laivueessa olleet 9 lentokonetta. Venäjän hallitus teki päätöksen Transaeron kon-
kurssista 1. lokakuuta ja yhtiön siirtämisestä Aeroflotin operatiiviseen hallintaan. Yhtiölle oli ker-
tynyt 250 miljardia ruplaa (noin 3,3 miljardia euroa) velkaa. Transaeron toimilisenssi peruttiin 26. 
lokakuuta.  Sen 56 kansainvälistä lentoreittiä siirrettiin Aeroflotille. (Ria Novosti) 
 
Suomi ja Venäjä testaavat jäänmurtotoimintaa Itämerellä. Jäänmurtajien käytön testaus ta-
pahtuu Suomen ja Venäjän välisen jäänmurtosopimuksen puitteissa. Presidentti Putin vahvisti 
28.11.2015 lain, jolla sopimus ratifioidaan Venäjällä.  Sopimus koskee Itämerellä tehtävää jään-
murtoa. Sopimus astui voimaan, kun molemmat maat ovat saaneet ratifiointiprosessit päätök-
seen ja ilmoittaneet siitä toisilleen. (Fontanka.fi)  
 
Energia 
 
Krimin sähköistäminen edistyy. Putin antoi 15.12. videolinkin välityksellä käskyn lanseerata 
Krimin "energiasillan" ensimmäisen vaiheen toisen linjan. Energiaministeri Novakin mukaan 
2.12. lanseerattu ensimmäinen linjan on tuonut Krimille sähköä täydellä 200 MW:n kapasiteetilla. 
Nyt lanseerattu toinen linja nostaa kapasiteetin 400 MW:iin. Novak totesi Krimin sähköverkon 
kokonaiskapasiteetin olevan nyt noin 1000 MW ja kattavan kulutuksesta riippuen 80–100 pro-
senttia niemimaan sähköntarpeesta. Putin totesi, että energiasillan toisen vaiheen suunnitellaan 
valmistuvan huhti–toukokuussa 2016. Toinen vaihe tuplaisi energiasillan kapasiteetin 800 
MW:iin ja sen käyttöönoton tulisi lopettaa Krimin riippuvuus manner-Ukrainan sähköstä. (Venä-
jän presidentinhallinto, TASS) 
 
Turkin Akkuyun ydinvoimalan rakennustöitä jatketaan. Ydinvoimalan rakentamisesta vas-
taava venäläinen hankeyhtiö kiisti uutistoimisto Reutersin väitteet, joiden mukaan voimalan ra-
kennustyöt olisi keskeytetty ja Turkki etsisi uutta kumppania. Yhtiö vakuutti töiden jatkuvan kes-
keytyksettä. Ydinvoimala on Venäjän valtionyhtiön Rosatomin hanke. Sen kokonaiskustannukset 
ovat noin 22 miljardia dollaria. Venäjä on jo investoinut hankkeeseen kolme miljardia dollaria. 
(Vedomosti, TASS, RT) 
 
Gazprom: Turkish Stream voitaisiin elvyttää, jos Turkki tekisi aloitteen ja osoittaisi sitou-
tumista. Gazpromin toimitusjohtajan Aleksei Millerin mukaan hankkeen toteuttamista voitaisiin 
vielä harkita, mikäli maiden väliset suhteet paranevat ja Turkki tekee aloitteen hankkeen elvyt-
tämisestä. Turkki ei ole lähestynyt Gazpromia. Turkki on Gazpromille tärkeä asiakas ja Kaak-
kois-Eurooppa, jota putki palvelisi, on poliittisestikin tärkeä vientialue. Toisaalta Nord Stream 2 
on Gazpromille prioriteettihanke, eikä molempien hankkeiden kapasiteetille välttämättä löytyisi 
kysyntää. (Interfax, RT) 
 
Italia liittyi Nord Stream 2:ta vastustavien ryhmään. Puola, Slovakia, Unkari, Latvia, Liettua, 
Viro ja Romania lähettivät marraskuun lopussa komissiolle kriittisen kirjeen ja toivoivat hankkeen 
perinpohjaista tarkastelua joulukuun Eurooppa-neuvostossa. Sittemmin myös Italian pääministe-
ri Matteo Renzi ilmaisi halukkuutensa keskustella hankkeesta neuvoston kokouksessa. Italian 
kerrotaan näkevän Nord Stream 2 -hankeen pakotepäätösten hengen vastaisena. (Vedomosti, 
RT) 
 



Gazprom: Nord Stream 2 tulee valmistumaan vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. 
Gazprom tarkensi aikataulua, sillä aikaisemmin yhtiö on viestinyt hankkeen valmistuvan vuoden 
2019 aikana. (TASS)  
 
Gazprom: Euroopan komission syytökset kilpailusääntöjen rikkomisesta perusteettomia. 
Brysselissä järjestetyssä kuulemisessa Gazprom kiisti sitä vastaan esitetyt syytökset, erityisesti 
ylihinnoittelun. Gazpromin varatoimitusjohtaja Aleksandr Medvedev vakuutti, että yhtiö on sitou-
tunut etsimään molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Euroopan komission edustaja totesi, 
että tapauksen selvittämiselle ei ole aikarajoitteita. (Interfax, TASS, Kommersant)  
 
Yhteiskunta 
 
Keskiluokka kutistuu. Sosiaalisen kehityksen ja ennusteiden instituutin mukaan nykyinen talo-
uskriisi supistaa Venäjän keskiluokan osuuden väestöstä nykyisestä 20 prosentista 15 prosent-
tiin. Tutkimuksessa keskiluokkaan kuulumisen kriteerinä olivat alueen keskipalkkaa vastaavat 
tulot, uuden auton hintaa vastaavat säästöt, ja korkeakoulutus tai tätä vastaava ammatti. (Kom-
mersant) 
 
Minimipalkka nousee vuoden 2016 alusta 4 prosenttia. Putin allekirjoitti päätöksen nostaa 
minimipalkka 6200 ruplaan (81 euroon) kuukaudessa. Syyskuussa 2015 keskimääräinen kuu-
kausipalkka Venäjällä oli 32911 ruplaa (433 euroa). Kuitenkin korkea inflaatio syö korotukset ja 
nakertaa ostovoimaa. (The Moscow Times) 
 
Ympäristö ja ilmasto 
 
Normit yhteiskuntajätteen hyödyntämiselle hyväksytty vuosiksi 2015–2017. Hallituksen 
määräys, joka täydentää vuosi sitten joulukuussa hyväksyttyä jätelakia ja asettaa normit yhteis-
kuntajätteen hyödyntämiselle vuosiksi 2015–2017, on astunut voimaan. Suurin hyödyntämisvaa-
timus vuosille 2016 ja 2017 koskee paperia ja kartonkia (10 prosenttia vuonna 2016, 20 prosent-
tia vuonna 2017), kiskoja (15 prosenttia ja 20 prosenttia) ja metallipakkauksia (20 prosenttia ja 
30 prosenttia). Öljytuotteille ja akuille vaatimus on 10 ja 15 prosenttia, lasille ja muovipulloille 
viisi ja kymmenen prosenttia. Elektroniikkaromun hyödyntämisvaatimus on vain viisi prosenttia 
vuoden 2017 alusta, vaikka esityksessä sille vaadittiin 70 prosentin hyödyntämisastetta jo vuo-
den 2016 alusta. Tuottajat ja maahantuojat olivat arvostelleet hanketta saattaa ankarat vaati-
mukset voimaan jo vuonna 2016 ilman kunnollista siirtymäaikaa. (Kommersant) 
 
Kreml: Pariisin sopimus on läpimurto. Presidentin ilmastoneuvonantajan Aleksandr Bedritskin 
mukaan sopimuksesta tekee ainutlaatuisen muun muassa sen pitkän tähtäimen luonne ja se, 
että sopimus koskee kaikkia maita. Sopimukseen sisältyvä monitorointi korvaa osaltaan sitä, että 
maakohtaisia päästövähennyksiä ei ole kirjattu sopimustekstiin. Venäjän tavoitteena oli, että 
myös maakohtaiset päästövähennystavoitteet olisivat laillisesti sitovia. Bedritskin mukaan myös 
rahoitusta koskevat kirjaukset ovat kompromissin tulos. (TASS) 
 
Maa- ja metsä- ja elintarviketalous  
 
Venäjä vienyt viljaa yli 20 miljoonaa tonnia. Venäjä on vienyt 20,1 miljoonaa tonnia viljaa ja 
viljatuotteita ajalla heinäkuun alusta joulukuun puoliväliin, raportoi federaation eläinlääkintä- ja 
kasvinterveyslaitos. Vehnän osuus viennistä on 70 prosenttia. Maatalousministeriö ennustaa 
viljan kokonaisviennin nousevan 30 miljoonaan tonniin, mikä vastaa viime vuoden tasoa. Venä-
jän tämän vuoden viljasato oli 103,4 miljoonaa tonnia, josta 60 miljoonaa tonnia vehnää. (Inter-
fax, Vedomosti) 
 



Venäläinen vilja halpenee Turkin kriisin seurauksena. Venäläisen vehnän hinta on laskenut 
kahdessa viikossa lähes viidellä prosentilla. Hinnan laskua selittävät paitsi marraskuussa tyypilli-
sesti lisääntyvä tarjonta ja maailmanmarkkinahintojen lasku, myös viejien pelko siitä, että viljan 
vientiä Turkkiin voidaan rajoittaa. Vientiyhtiöt lakkasivat solmimasta uusia sopimuksia turkkilais-
ten ostajien kanssa marraskuun lopussa pelätessään kaupan rajoituksia. Venäjän hallituksen 
edustajat ovat kuitenkin vakuutelleet, ettei viljan vientiä olla rajoittamassa, ja uusia vientisopi-
muksia on alettu jälleen tehdä. Turkki on venäläisen viljan merkittävin ulkomainen ostaja. Joulu-
kuun alkuun mennessä Venäjä oli vienyt Turkkiin tällä satokaudella kaksi miljoonaa tonnia viljaa, 
mikä on kymmenesosa viljan kokonaisviennistä. (Vedomosti, Interfax)  
 
Elintarvikepakotteet estävät venäläisiä hyötymästä ruuan hinnan laskusta. Ruuan maail-
manmarkkinahinnat ovat nousseet ennätyksellisen hitaasti, mutta Venäjän asettamat elintarvi-
kepakotteet estävät maata hyödyntämästä alhaista inflaatiota, arvioi Venäjän keskuspankki ra-
portissaan. FAOn elintarvikkeiden hintaindeksi on nyt alhaisimmalla tasollaan kuuteen vuoteen, 
ja hintojen laskun ennustetaan jatkuvan. Venäjällä tilanne on päinvastainen, ja Turkille asetettu-
jen elintarvikepakotteiden uskotaan kasvattavan inflaatiota 0,2–0,4 prosenttiyksikköä vuonna 
2016. (Vedomosti)  
 
Ranskalainen Semmaris rakentamaan Venäjän suurinta ruokatukkua. VTB-pankki ja rans-
kalainen Semmaris ovat allekirjoittaneet lisenssisopimuksen Venäjän suurimman ruokatukun 
rakentamisesta Moskovan alueelle. Agropark Maksimiha -elintarviketukun tavoitteena on laajen-
taa tarjolla olevaa tuotevalikoimaa, tukea läpinäkyvää hinnoittelua, edistää Venäjän tuonninkor-
vausohjelmaa ja auttaa kotimaisia tuottajia pääsemään Moskovan alueen tukkumarkkinoille. 
Agropark Maksimihan kustannusarvio on 40 miljardia ruplaa (noin 520 miljoonaa euroa) ja sen 
odotetaan valmistuvan vuonna 2018. Venäjän maatalousministeriö tukee hankkeen investointi-
kustannuksia 20 prosentin osuudella. (Interfax) 
 
Turkkilaisen levytehtaan rakennustyöt keskeytetty Kalugan alueella. Kalugan alueen hallin-
to on jäädyttänyt yhteistyön turkkilaisen puunjalostusyritys Kastamonun kanssa. Kastamonusta 
oli määrä tulla Kalugan erityistalousalueen residentti, mutta sen hakemusta ei toistaiseksi käsi-
tellä poliittisen tilanteen takia, ilmoittaa Kalugan alueen talouskehitysministeri Vladimir Popov. 
Kastamonun suunnitellun tehdasinvestoinnin arvo on yli 200 miljoonaa dollaria ja tuotantokapa-
siteetti 1,8 miljoonaa kuutiota puulevyjä vuodessa. Kalugan alueen varakuvernööri Aleksei Lap-
tevin mukaan hanketta ei ole haudattu kokonaan, mutta sitä täytyy muokata uuteen uskoon fe-
deraation talouskehitysministeriössä mm. niin, että turkkilaisten työntekijöiden asemesta tuotan-
tolaitos työllistäisi paikallisia asukkaita. (Regnum) 
 
Metsätalousvirasto: metsänvuokrat markkinaperusteisiksi. Venäjän federaation metsätalo-
usvirasto suunnittelee metsän käytöstä perittävien maksujen sitomista markkinahintoihin, kertoo 
viraston pääjohtaja Ivan Valentik. Tällä hetkellä alhainen metsänvuokrataso on Valentikin mu-
kaan kilpailuetu Venäjälle verrattuna Ruotsiin, Kanadaan tai Suomeen. Metsätalouden investoin-
tien ehtoja ovat riittävä tieto metsien tilasta, läpinäkyvä mekanismi metsäresurssien saamiseksi 
käyttöön sekä juridisesti vahvistetut ja taloudellisia intressejä vastaavat säännöt metsien hyö-
dyntämisestä. Tällä hetkellä Venäjän metsien tilasta ei ole saatavilla riittävästi laadukasta tietoa, 
ja Metsätalousvirasto on sen vuoksi laatinut kriteerit inventointitöiden rahoittamisesta. (Lesprom 
Network) 
 
Urheilu 
 
Dopingista kärähtäneeltä juoksijalta viedään Helsingin 2005 pronssimitali. Kansainvälinen 
yleisurheiluliitto IAAF on varmistanut venäläisjuoksija Tatjana Andrianovan positiivisen näytteen 
Helsingin 2005 kisojen ajalta. Andrianova menettää 800 metrin juoksun pronssimitalinsa, joka 
siirtynee Mozambikin Maria Mutolalle. (The Moscow Times)  



 
Venäjän antidoping-viranomaiset vaihtoon. Urheiluministeri Vitali Mutko sanoo maailman 
antidopingtoimisto WADA:n uskovan, että Venäjän doping-skandaalin juuret ovat maan antido-
ping-viranomaisissa ja antidoping-virasto RUSADA:ssa. Mutko totesi vastuullisten viranomaisten 
saaneen lopputilin. Uudessa tiimissä voi mahdollisesti olla muunkin maan kuin Venäjän kansa-
laisia. (TASS) 
 
 


	Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (4.12.–17.12.2015)

