
SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ   
       

Moskova           21.3.2017 

 
 Moskovan suurlähetystön uutiskatsaus (17.2.-17.3.2017) 

 Venäjän ja Yhdysvaltain suhteet "heikoimmat sitten kylmän sodan" 

 Venäjä hyväksyi Itä-Ukrainan separatistialueiden passit 

 Syyrian rauhanneuvotteluissa Astanassa ei läpimurtoa 

 Presidentinvaalit Krimin liittämisen vuosipäivänä 18.3.2018? 

 Venäjällä kumottu muutamia korkean profiilin vankeustuomioita 

 Jehovan todistajat vaikeuksissa Venäjällä 

 Inflaatio edelleen laskussa  

 Ilman pakotteita Venäjän talouden elpyminen olisi alkanut aiemmin 

 Venäläiset yritykset sijoittavat Ukrainaan 

 Euraasian talousliiton pääministeritapaamisessa päähuomio Valko-Venäjän ja Venäjän 

suhteissa 

 Venäjä toimittaa Iraniin junavaunuja 

 Aeroflot perumassa Boeing- ja Airbus-tilauksia 

 Hankintasääntöjen kiristäminen vaikeuttaa julkishankintoja 

 LinkedIn ei tallenna venäläisten henkilötietoja Venäjälle 

 Venäjän Arktisen alueen kehittämisohjelma saamassa budjetin 

 Neljännes maitotuotteista väärennöksiä, maidonkulutus laskenut 

 Osa turkkilaistuotteista vapautui tuontikiellosta 
 
 
1.    Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 

Varaulkoministeri Sergei Rjabkov totesi Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden olevan tällä heikoimmat 

sitten kylmän sodan. Nezavisimaja Gazetan haastattelussa Rjabkov toteaa presidentti Trumpin 

todenneen tarpeen kasvattaa Yhdysvaltojen puolustusbudjettia. Asiantuntijoiden mukaan sekä Venäjän 



että Yhdysvaltain johto ymmärtää sen, että suhteiden edelleen huononeminen voisi johtaa vaarallisiin 

seuraamuksiin ja muuttua avoimeksi konfliktiksi esimerkiksi tahattoman sotilaallisen välikohtauksen 

johdosta. (Kommersant, MK, NG, RG) 

Yhdysvaltain uusi ulkoministeri Rex Tillerson ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapasivat 

ensimmäistä kertaa G20-huippukokouksen yhteydessä Bonnissa 16.2. Keskusteluaiheiksi mainittiin 

Afganistanin, Ukrainan ja Syyrian tilanteet sekä terrorisminvastainen taistelu. Venäjän asevoimien 

esikuntapäällikkö kenraali Gerasimov ja Yhdysvaltain asevoimien puolustushaarakomentajien neuvoston 

puheenjohtaja kenraali Dunford tapasivat samana päivänä Bakussa, keskustellen mm. sotilaallisten 

jännitteiden vähentämisestä. Tapaaminen oli ensimmäinen laatuaan sitten tammikuun 2014. (Gazeta.ru, 

Kommersant, RG, RT; Rossiya 1, NG, Vedomosti, Interfax) 

Venäjä kiistää rikkovansa keskipitkän matkan ydinaseita säätelevää INF-sopimusta. Yhdysvallat 

epäilee Venäjän kehittäneen uuden maalta laukaistavan, yli 500 km kantavan risteilyohjuksen, joka 

voidaan aseistaa ydinkärjellä. Venäläisissä medioissa huomioitiin laajalti myös presidentti Trumpin 

lausunnot START-sopimuksen haitallisuudesta Yhdysvalloille. Venäjä on vahvistamattomien tietojen 

mukaan ehdottanut sopimuksen jatkamista viidellä vuodella, aina vuoteen 2026 saakka. (Gazeta.ru, 

Interfax, RBK, Vedomosti, Kommersant, RIAN)  

Ulkoministeri Lavrovin mukaan "joidenkin länsimaisten poliitikkojen lausuntojen mukaan kylmä sota 

ei ole vielä ohi". Hän korosti Münchenin turvallisuuskonferenssissa 17.–18.2. pitämässään 

puheenvuorossa Venäjän haluavan pragmaattiset suhteet Yhdysvaltojen kanssa ja valitteli Naton 

haluttomuutta jatkaa sotilaallista yhteistyötä Venäjän kanssa. Lavrov keskusteli konferenssin yhteydessä 

mm. Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin sekä Ukrainan, Ranskan ja Saksan ulkoministereiden kanssa 

Itä-Ukrainan kriisistä. (Gazeta.ru, Izvestia, NG, RBK, RG, TASS, Vedomosti; Rossiya 1)   

Venäjä hyväksyi Itä-Ukrainan separartistialueilla myönnetyt passit virallisiksi matkustusasiakirjoiksi. 

Venäjän mukaan päätös tehtiin "humanitaarisista syistä" kunnes Minskin sopimus on toimeenpantu. 

Venäjän mukaan päätös ei riko Minskin sopimusta. Sanomalehti Vedomosti huomauttaa, että Venäjän 

tekemä päätös julkaistiin samana päivänä kuin ns. Normandian formaatin ulkoministeritapaaminen, joka 

järjestettiin Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä. Ukrainan presidentti Poroshenko kuvasi 

Venäjän päätöstä yhdeksi lisätodistukseksi Venäjän miehityksestä Donbasin alueella. 

Venäläisasiantuntijoiden mukaan päätös lisää painetta Ukrainalle toimeenpanna Minskin sopimus. 

(kaikki mediat) 

Venäjän mediat raportoivat laajalti Ukrainan päätöksestä pysäyttää tavaraliikenne separatistialueille. 

Päätöstä kuvailtiin presidentti Poroshenkon myönnytyksenä radikaaleille voimille. Ulkoministeri Lavrov 

kuvaili päätöstä "normaalijärjen ja omantunnon vastaiseksi". Venäjän ulkoministeriö vetosi 

lausunnossaan Ukrainaan olla aiheuttamatta humanitaarista katastrofia Itä-Ukrainassa, samalla vaatien 

Ukrainaa toimeenpanemaan Minskin sopimus. Kommersant-lehden haastattelemat asiantuntijat 

epäilevät joidenkin ukrainalaisten poliittisten voimien pyrkivän aiheuttamaan epävakautta, 

tavoitteenaan ennenaikaiset vaalit. (Gazeta.ru, Interfax, Kommersant, MK, RBK, RG, Vedomosti; Rossiya 

1)  



Syyrian rauhanneuvottelujen kolmas kierros järjestettiin Kazakstanin Astanassa 14.–15.3.  Syyrian 

aseellinen oppositio jättäytyi pois neuvotteluista. (Gazeta.ru, Izvestia, Kommersant, TASS)   

Venäjän ja Turkin presidentit tapasivat Moskovassa 10.3. Presidentti Putinin mukaan maidenväliset 

suhteet ovat palautumassa varsin nopeassa aikataulussa. Hän totesi lehdistötilaisuudessa Venäjän ja 

Turkin asevoimien tekevän tiivistä yhteistyötä Syyriassa ja korosti Venäjän, Turkin ja Iranin yhteisiä 

ponnisteluita tulitauon aikaansaamiseksi Syyriaan. Presidentti Erdogan ei sen sijaan maininnut Iranin 

roolia. Presidentit keskustelivat myös Venäjän ja Turkin välisen talousyhteistyön näkymistä. Maat 

allekirjoittivat sopimuksen yhteisen sijoitusrahaston perustamisesta, jonka pääoma on mediatietojen 

mukaan miljardi dollaria. (Gazeta.ru, Interfax, Izvestia, Lenta.ru, RBK, RG; Rossiya 1)   

Saksan ulkoministeri Sigmar Gabriel vieraili Moskovassa 9.3. tavaten mm. presidentti Putinin. 

Vierailua kommentoitiin Venäjän medioissa tärkeäksi askeleeksi kohti Saksan ja Venäjän välisten 

suhteiden normalisointia. Presidentti Putinin mukaan Venäjä odottaa liittokansleri Merkelin ja 

liittopresidentti Steinmeierin vierailua. Sanomalehti Nezavisimaja Gazeta huomauttaa, ettei Saksa tule 

muuttamaan kantaansa Krimin liittämistä tai Itä-Ukrainan konfliktia kohtaan. Interfaxille antamassaan 

haastattelussa Gabriel ilmaisi huolensa Iskander-M –ohjusten sijoittamisesta Kaliningradiin. Putin tapasi 

saman päivänä myös Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun. Asiantuntijat kommentoivat 

Netanjahun yrittävän taivutella Venäjää Iranin vastaiseen koalitioon yhdessä Yhdysvaltain, Turkin ja 

Saudi-Arabian kanssa. (Kommersant, NG, TASS; Rossiya 1, MK, RBK, Interfax)  

Presidentti Putin vieraili Kazakstanissa, Tadzhikistanissa ja Kirgisiassa 27.2. – 28.2. tavaten presidentit 

Nazarbajevin, Rahmonin ja Atambajevin. Keskusteluaiheita olivat mm. Syyrian rauhanneuvottelujen 

eteneminen sekä Venäjällä työskentelevien siirtotyöläisten tilanne. Venäjä ja Tadzhikistan sopivat 

Tadzhikistanissa sijaitsevan Venäjän sotilastukikohdan käyttämisestä Tadzhikistanin ja Afganistanin 

välisen rajan turvaamiseksi. Putin totesi Tadzhikistanin olevan avainasemassa turvallisuustilanteen 

ylläpitämisessä Keski-Aasiassa. Putin totesi ennen vierailua jopa 4000 Venäjältä lähtöisin olevan ja 5000 

muualta entisen Neuvostoliiton alueelta lähtöisin olevan taistelijan taistelevan Syyriassa kapinallisten 

riveissä. Putin keskusteli Kirgisian presidentin kanssa ennen kaikkea talousyhteistyöstä. (Gazeta.ru, 

Izvestia, Kommersant, MK, NG, RG; Rossiya 1, Channel One)  

Moldovan presidentti Dodon vieraili Moskovassa 17.3. tavaten mm. presidentti Putinin. Dodonin 

edellisestä Moskovan-vierailusta oli kulunut vain kaksi kuukautta. Keskusteluaiheiksi mainittiin erityisesti 

Transnistrian tilanne. Sanomalehti Nezavisimaja Gazeta kommentoi Transnistrian olevan 

muuttotappioaluetta. Sanomalehti Kommersant nosti esille venäläismielisenä pidetyn presidentti 

Dodonin ja länsimielisenä pidetyn Moldovan hallituksen väliset linjaerot. Moldovan hallitus on mm. 

hiljattain vetänyt pois suurlähettilään Moskovasta.(Gazeta.ru, Kommersant, NG, RG, TASS)  

Venäjä kiistää erikoisjoukkojensa lähettämisen Sidi Barranin lentotukikohtaan lähelle Egyptin ja 

Libyan välistä rajaa. Mediatietojen mukaan Venäjä olisi lähettänyt 22 erikoisjoukkojen sotilasta 

tukemaan libyalaiskenraali Haftarin joukkoja taistelussa islamisteja vastaan. Sanomalehti Nezavisimaja 

Gazeta raportoi lukuisista Venäjän ja libyalaisviranomaisten kontakteista viime aikoina, mm. 



pääministeri Fayez al-Sarraj vieraili Moskovassa 2.3. Lehti muistutti myös Rosneftin ja Libyan kansallisen 

öljy-yhtiön helmikuussa solmimasta yhteistyösopimuksesta. (Kommersant, NG, RG, TASS) 

2.    Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet  
 

Presidentinvaaleja esitetty järjestettäväksi Krimin liittämisen vuosipäivänä 18.3.2018. 

Federaationeuvoston jäsenet Andrei Klišas sekä Anatoli Širokov ovat vieneet duumaan 

vaalilainsäädännön muutospaketin, joka läpi mennessään vähentäisi vaalivilppimahdollisuuksia, 

helpottaisi vaalitarkkailijoiden työtä sekä yksinkertaistaisi ehdokkaiden rekisteröitymisprosessia. 

Paketissa ehdotetaan myös tulevien presidentinvaalien järjestämistä 18.3.2018 Krimin laittoman 

liitämisen vuosipäivänä. Päivämääräehdotus on saanut laajaa tukea mediassa ja valtaeliitin piirissä. 

Tuleviin presidentinvaaleihin ovat tähän mennessä ilmoittautuneet osallistuvansa LDPR-puolueen 

johtaja Vladimir Žirinovski, liberaaliopposition Jabloko-puolueen perustajiin kuuluva Grigori Javlinski 

sekä Korruptionvastaisen säätiön johtaja ja oppositioaktivisti Aleksei Navalnyi. Kommunistipuolueen 

pitkäaikainen puheenjohtaja Gennadi Zjuganov ei mediatietojen mukaan olisi aikeissa asettua ehdolle. 

Presidentti Putin ei ole vielä ilmoittanut osallistumisestaan, mutta mediassa raportoidaan tiuhaan 

presidentinhallinnossa käynnistyneistä vaalivalmisteluista. Medialähteiden mukaan presidentinhallinnon 

päätavoitteita tulevissa vaaleissa ovat korkean äänestysprosentin, Putinin korkean kannatuksen sekä 

puhtaiden vaalien varmistaminen. (Izvestija, Kommerstant, Vedomosti, RBK, Nezavisimaja Gazeta, 

Rossiskaja Gazeta) 

Paljastusfilmi pääministeri Medvedevistä kerännyt jo yli 9 miljoonaa katselukertaa Youtubessa. 

Oppositioaktivisti Aleksei Navalnyin Korruptionvastainen säätiö julkaisi maaliskuun alussa paljastusfilmin 

pääministeri Medvedevin jättimäisestä omaisuudesta. Filmin mukaan Medvedevillä olisi hallinnassaan 

erilaisten hyväntekeväisyyssäätiöiden ja niitä johtavien ystäviensä kautta valtava kiinteistö- ja 

maaomaisuus ympäri Venäjää, luksusjahteja sekä mm. toscanalainen viinitila. Avainhenkilö 

omaisuusjärjestelyissä on Navalnyin säätiön väitteiden mukaan Gazprombankin hallintoneuvoston 

varapuheenjohtaja Ilja Jelisejev, Medvedevin kurssitoveri Leningradin valtionyliopiston 

oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Jelisejev on kiistänyt julkisuudessa johtamiensa säätiöiden kytkökset 

Medvedeviin. Yhtenäisen Venäjän puoluekoneistosta paljastusta on kommentoitu "Navalnyin yritykseksi 

muistuttaa olemassaolostaan". Pääministerin lehdistöpäällikkö Natalia Timakova piti turhana 

kommentoida "selvästi vaalitaisteluun liittyviä ja propagandistisia, tuomitun oppositiotoimijan väitteitä". 

Valtiojohto ei ole kommentoinut paljastuksia. Vajaan tunnin mittainen, laadukkaasti tehty kooste on 

kerännyt Youtubessa kahdessa viikossa runsaat 9,3 miljoonaa katselukertaa. (Vedomosti, 

https://dimon.navalny.com/.) 

Presidentti Putin linjasi FSB:n, sisäministeriön ja syyttäjäviraston toiminnan painopisteitä. Presidentti 

Putin on tavannut helmi-maaliskuussa kolmen keskeisen voimaviranomaisen, FSB:n, sisäministeriön sekä 

syyttäjäviraston johtoporrasta. Valtion turvallisuuspalvelu FSB:n johdon tapaamisessa Putin käsitteli 

mm. jatkuvia maan ulkopuolelta tulevia yrityksiä puuttua Venäjän sisäisiin asioihin maan sosiaalis-

poliittisen tilanteen epävakauttamiseksi. Putinin mukaan FSB:llä on keskeinen rooli perustuslaillisen 

järjestyksen ja maan suvereniteetin ylläpitäjänä sekä Venäjän kansalaisten suojelussa uhkilta niin 

kotimaassa kuin ulkomailla. Sisäministeriön johdon kanssa käydyssä tapaamisessa Putinin totesi, ettei 

https://dimon.navalny.com/


ministeriö käytä koko potentiaaliaan ja lähes puolet kaikista rikoksista jää Venäjällä selvittämättä. 

Medialähteiden mukaan Putin nimesi sisäministeriön päätehtäviksi mm. korkeisiin lainvalvontavirkoihin 

hakevien ehdokkaiden pääsyvaatimusten tiukentamisen, tehokkaan yhteistyön kansalliskaartin kanssa, 

ekstremismin ja korruption torjunnan sekä maahanmuuton hallinnan. Syyttäjälaitoksen johdon 

tapaamisessa Putin linjasi sen päätehtäviksi ekstremismin, terrorismin ja nationalistisen ideologian 

vastaisen taistelun, palkkojen ja sosiaalimaksujen ajantasaisen maksun varmistamisen sekä yritysten 

suojelun perusteettomilta tarkastuksilta. Erityishuomiota keskustelussa kiinnitettiin 

korruptionvastaiseen taisteluun. Presidentti Putin on myös erottanut kymmenen vanhempaa 

lainvalvontavirkamiestä sisäministeriöstä, tutkintakomiteasta, rikosseuraamuslaitoksesta (FSIN) sekä 

kaksi alueellista syyttäjää. Suurin osa eroista on media-arvioiden mukaan eläköitymisjärjestelyjä. 

(Nezavisimaja Gazeta, Rossiskaja Gazeta, kremlin.ru, Kommersant, Izvestija)  

Moskovassa suunnitelmissa purkaa ennätysmäärä 1950–70-luvun rakennuskantaa. Valtion duumaan 

on jätetty lakialoite, joka koskee aikeita purkaa Moskovassa ennätysmäärä, noin 25 miljoonaa 

neliömetriä ränsistynyttä rakennuskantaa. Kyse on viisikerroksista paneelirakenteisista nk. 

hruštšjovkista. Toteutuessaan ohjelma koskisi noin 1,6 miljoonaa pääkaupungin asukasta, jotka on 

tarkoitus asuttaa projektin osana rakennettaviin uusiin kerrostaloihin. Lakihanke käynnistyi Moskovan 

pormestari Sobjaninin tavattua helmikuussa presidentti Putinia. Asiantuntija-arvioiden mukaan 

ohjelman toteuttaminen kestäisi noin 20 vuotta. Muun muassa Vedomosti-lehdessä on esitetty epäilyjä, 

että ohjelma johtaisi ongelmiin niin asukkaiden oikeusturvan kuin pääkaupungin asuntomarkkinoiden 

osalta. (Rossiskaja Gazeta, Novaja Gazeta, RBK, Vedomosti) 

Ihmisoikeudet: Venäjällä kumottu muutamia korkean profiilin vankeustuomioita. Helmikuussa 

Venäjän korkein oikeus vapautti yllättäen runsaasti mediahuomiota saaneen oppositioaktivisti Ildar 

Dadinin, joka istui vankeusrangaistusta kokoontumislainsäädännön toistuvista rikkomuksista. Hieman 

myöhemmin korkeimmalta taholta puututtiin myös kahteen muuhun kritiikkiä herättäneeseen 

tuomioon. Venäläinen aluetuomioistuin kumosi lastentarhan työntekijän ja nuoren äidin Jevgenija 

Tšudnovetsin lapsipornotuomion, jonka tämä oli saanut sosiaalisessa mediassa jakamastaan videosta, 

jossa pikkupoikaa kiusattiin kesäleirillä. Lisäksi presidentti Putin armahti maaliskuussa sotšilaisen Oksana 

Sevastidin, joka tuomittiin vuonna 2015 seitsemäksi vuodeksi vankeuteen maanpetoksesta. Sevastidi sai 

raskaan maanpetostuomion lähetettyään vuonna 2008 georgialaiselle ystävälleen tekstiviestin 

sotakalustoa kuljettavasta junasta. Kaksi jälkimmäistä tapausta nousivat esiin viime joulukuussa 

presidentti Putinin lehdistötilaisuudessa. Kriittisessä mediassa kolmea vapautusta on yleisimmin arvioitu 

pr-henkisenä puuttumisena oikeusjärjestelmän räikeimpiin puutteisiin presidentinvaalien lähestyessä. 

Samaan aikaan on uutisoitu myös toisenlaisia kehityskulkuja: lainvalvontaviranomaiset tutkivat 

maaliskuussa ihmisoikeusaktivisti ja toimittaja Zoja Svetovan asunnon. Media-arvioiden mukaan 

kotietsintä kytkeytyy Jukos-öljy-yhtiön rikostutkintavyyhteen. Samoihin aikoihin tutkittiin myös toisen 

venäläisen ihmisoikeustoimijan, Jelena Abdullajevan koti. Abdullajeva koordinoi korruption- ja 

kidutuksenvastaista Gulagu.net –projektia. (Kommersant, Vedomosti, Rossiskaja Gazeta) 

Venäjän oikeusministeriö pyrkii julistamaan Jehovan todistajat äärijärjestöksi. Venäjän 

oikeusministeriö on nostanut kanteen Jehovan todistajien hallintokeskusta vastaan maan korkeimmassa 

oikeudessa. Kanteen päämääränä on julistaa hallintokeskus äärijärjestöksi, mikä johtaisi käytännössä 



Jehovan todistajien toiminnan loppumiseen Venäjällä. Äärijärjestöksi tuomitun järjestön omaisuus 

takavarikoidaan valtiolle ja kaikki sen toiminta kielletään. Mikäli korkein oikeus hyväksyy kanteen, 

kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun rekisteröity uskonnollinen keskusjärjestö julistettaisiin Venäjällä 

ekstremistiseksi. Jehovan todistajien toimintaa on hankaloitettu jo vuosia. Liikkeen paikallisseurakuntia 

on suljettu ekstremismilainsäädännön nojalla ja samoin kymmeniä liikkeen kirjoja on tuomittu 

ääriliikehdintään yllättäviksi. Hallintokeskus sai vuosi sitten oikeusministeriöltä varoituksen 

ääritoiminnasta. Venäjällä on noin 172 000 Jehovan todistajaa. Rekisteröityneitä paikallisseurakuntia on 

397. Ylen tietojen mukaan Jehovan todistajien Venäjän hallintokeskus saatetaan siirtää Suomeen. 

(Forum18, Yle) 

3.   Talous  
 

    
  

 

 
Venäjän talouskasvu 2015 E2016 E2017 

 

 

 
BKT:n kasvu % -2,8 % -0,2 % 0,6 % 

 
 

Reaalipalkka % -8,9 % 0,3 % 0,4 % 

 
 

Inflaatio % 12,9 % 5,4 % 4,0 % 

 
 

Vähittäiskauppa, % -10,1 % -5,2 % 0,6 % 

 
 

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

 
 

Investoinnit % -8,4 % -2,3 % -0,5 % 

 
 

Vienti % -33,0 % -18,2 % 2,0 % 

 
 

Tuonti % -37,0 % -0,8 % 3,7 % 

 

 

Brentin keskihinta 
USD/bll 52,35 43,55 40,0 

 
 

Budjetin yli/alijäämä -2,6 % -3,6 % 3,1 % 

 
 

Lähteet: Rosstat ja talouskehitysministeriön perusskenaario   
 

 
        

 
 

Vararahastot mrd. USD 1.3.2017   
 

 
Vararahasto   16,0   

 
 

Hyvinvointirahasto   72,5   
 

 
Keskuspankin kulta- ja valuuttavarannot 397,0     

 
 

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö    
 

 
        

 
 

Ruplan kurssi   17.3.2017   
 

 
EUR/RUB   62,49   

 
 

USD/RUB   58,24   
 

 
Lähde: Venäjän keskuspankki     

 
 

        
 

 
Raakaöljyn hinta   16.3.2017   

 
 

Brent USD/bll   55,70   
 

 
Urals USD/bll   50,10   

 
 

Lähde: Neste Oil       
 

 
        

 

       



Inflaatio on edelleen laskussa. Kuluttajahintainflaatio oli helmikuussa 0,2 prosenttia, mikä on alhaisin 

taso sitten vuoden 1991. Vuositasolla inflaatio oli 4,6–4,7 prosenttia. Keskuspankin mukaan inflaation 

aleneminen johtuu ruplan vahvistumisesta, viime vuoden hyvästä sadosta ja heikkona pysyvästä 

kulutuskysynnästä. Asiantuntijoiden mukaan ei ole kuitenkaan todennäköistä, että keskuspankki 

alentaisi 10 prosentin avainkorkoaan 24.3. pidettävässä hallituksen kokouksessaan. (Vedomosti)     

Ilman pakotteita Venäjän talouden elpyminen olisi alkanut aiemmin. Makrotalousanalyysikeskuksen 

mukaan (TSMAKP) ilman pakotteita elpyminen olisi alkanut jo vuonna 2015 vuoden 2016 sijaan. 

Keskuksen mukaan Venäjän talouslama johtui öljyn hinnan alentumisen lisäksi myös pakotteista. Venäjä 

menettää vuosittain 900 miljardia ruplaa (15 mrd. euroa) pakotteiden vuoksi ja maan menetykset 

pakotteiden käyttöönotosta lähtien ovat olleet 2,6 biljoonaa ruplaa (43,3 mrd. euroa). (NG) 

Taloudelliset ulkosuhteet 

Venäläiset yritykset sijoittavat Ukrainaan. Venäläiset yritykset investoivat Ukrainaan 1,67 miljardia 

dollaria viime vuonna, mikä oli 38 prosenttia kaikista ulkomaisista investoinneista Ukrainassa 2016. 

(gazeta.ru) 

Venäjä on Putinin mukaan Armenian tärkein talouskumppani. Presidentti Putin ja Armenian presidentti 

Serž Sargisjan keskustelivat siirtymisestä kansallisen valuutan käyttöön kahdenvälisessä kaupassa. Viime 

vuonna maiden välinen kauppa kasvoi 6 prosenttia. Venäjän investoinnit Armeniaan ovat yli 3 miljardia 

dollaria ja yli 2000 venäläisyritystä toimii Armeniassa. Venäjä on Armenian ainoa maakaasuntoimittaja. 

(Rossiiskaja Gazeta) 

Venäjä ja Turkki sopivat investointirahastosta. Presidenttien Putin ja Erdogan tapaamisessa rahaston 

suuruudeksi sovittiin miljardi dollaria. Presidentti Putinin mukaan Turkki on venäläisen maakaasun 

toiseksi suurin ostaja. Gazprom aikoo aloittaa Turkish Stream -kaasuputken rakentamisen tänä 

vuonna. Venäjä pyrkii nostamaan kansallisen valuutan osuutta kahdenvälisessä kaupassa. Turkin on 

määrä luoda edellytykset venäläisten Mir-pankkikorttien käyttämiselle Turkissa. Putinin mukaan 

turkkilaisten työlupia koskeva kielto poistuu pian. Erdogan pyysi myös Venäjän ja Turkin välisten 

lentojen lisäämistä venäläisturismin elvyttämiseksi Turkissa. (Rossiiskaja Gazeta) 

Euraasian talousliiton pääministeritapaamisessa päähuomio Valko-Venäjän ja Venäjän suhteissa. 7. 

maaliskuuta Kirgisian Biškekissä pidetyssä tapaamisessa Valko-Venäjän pääministeri Kobjakov kritisoi 

venäläisen maakaasun korkeaa hintaa. Kobjakovin mukaan Venäjän myymän maakaasun hinta oli 38 

prosenttia korkeampi suhteessa talousliiton sisämarkkinoiden hintaan vuonna 2014, mutta vuoden 2016 

lopulla jo 110 prosenttia korkeampi. Tosin Valko-Venäjän maksama hinta on vielä alle Keski-Euroopan 

hintojen. Venäjä ja Valko-Venäjä eivät ole myöskään päässeet sopimukseen Venäjän vastapakotteiden 

kohteena olevien tuotteiden kauttakulusta Valko-Venäjän läpi muihin maihin. Venäjän pääministeri 

Medvedevin mukaan monenkeskisessä tapaamisessa ei kahdenvälisiä suhteita tulisi laittaa tapaamisen 

keskiöön eikä integraatiota tulisi käyttää kiristämiseen. Medvedev totesi, että kaikkien integraatiota 

hidastavien osapuolten tulisi pitää mielessä, että jäsenmaille tarjotaan edullista kaasun hintaa vain 

jäsenyyden perusteella. Valko-Venäjän presidentti Lukašenko kommentoi myöhemmin, että jos Venäjä 

nostaa kaasun hintaa Valko-Venäjälle, Valko-Venäjä reagoi jollain toisella sektorilla ja lopputulos ei 



hyödytä Venäjää. Maat neuvottelevat edelleen öljy- ja kaasukiistojen ratkaisusta. (Kommersant, 

Rossiiskaja Gazeta, Interfax, RBK) 

Euraasian talousliitto suunnittelee yhteisten satelliittien käyttöä. Euraasian talouskomissio aikoo 

valmistella sopimusluonnoksen ja hallitustenvälisen suunnitelman yhteisten satelliittien käytöstä. 

Satelliitteja käytettäisiin vuodesta 2019 lähtien geologiseen tutkimukseen ja sääennustuksiin. (Izvestija)  

Venäjä toimittaa Iraniin junavaunuja. Yhdistynyt vaunuyhtiö (Objedinjonnaja Vagonnaja Kompanija) 

toimittaa 1100 tavaravaunua ja vaunujen osia 4900 vaunun kokoamiseen Iranissa. Roseximbank 

rahoittaa kaupan. (Kommersant)  

Venäjän teräsyhtiöiden suunnattava uusille markkinoille Donetskiin ja Luhanskiin. Venäjän 

varapääministeri Dmitri Kozak on ehdottanut Metallinvestin Ališer Usmanoville ja Severstalin Aleksei 

Mordašoville rautamalmin toimituksia Donbasin alueelle. Donbasin alueen rautatieyhteyden ollessa 

poikki emämaahan Ukrainaan Donetskin ja Luhanskin terästehtaat eivät saa raaka-ainetta. (RBK) 

Liikenne 

Aeroflot perumassa Boeing- ja Airbus-tilauksia. Aeroflot on perunut tilauksensa 22 Boeing 787:sta ja 

kahdeksasta Airbus 350:stä ja harkitsee 14 Airbusin sopimuksen perumista. Valmistajan kanssa 

solmittujen sopimusten mukaan Aeroflotille ei koidu tästä sakkomaksuja. Kieltäytymisen syiksi on 

mainittu Aasian markkinoiden odotettavissa olevaa laskua, joka on viime vuosina vetänyt lentoliikenteen 

kasvua (Aeroflotille liikennöinnin pääsuunta on Eurooppa ja Kaakkois-Aasia), uuden konemallin Boeing 

777-X:n tuloa markkinoille sekä Aeroflotin konkurssiin menneeltä Transaerolta Venäjän hallituksen 

määräyksestä perimää lentolaivuetta. Varapääministeri Dmitri Rogozin on ehdottanut, että ulkomaisten 

koneiden ostot Venäjälle tulisi lopettaa. Tämän vuoden alussa Venäjällä oli 579 pitkän matkan konetta, 

joista 494 oli ulkomaalaisvalmisteista. Vuosina 2012–2014 Venäjä myönsi etuja ulkomaisille 

lentokonevalmistajille 145 miljardin ruplan arvosta. Leasing-, huolto- ja korjauskustannukset olivat 

yhteensä 225 miljardia ruplaa vuonna 2015. (Vedomosti, gazeta.ru) 

Sääntely 

Hankintasääntöjen kiristäminen vaikeuttaa julkishankintoja. Venäjän talouskehitysministeriön tänä 

vuonna aloittama tiukka valvonta on johtanut julkishankintojen toteuttamisen hidastumiseen. Noin 40 

prosenttia federaation ja alueiden toimielimistä ei ole pystynyt valmistelemaan ja toimittamaan 

hankintasuunnitelmiaan ja asiakirjoja, joita ilman julkisia hankintakilpailuja ei voitu järjestää 

tammikuussa 2017. Valvontaa on ehdotettu helpotettavaksi tai tiukennettua valvontaa lykättäväksi 

vuoteen 2019. Venäjän valtiontaloudentarkastusvirasto on kehottanut lopettamaan jatkuvien 

muutosten tekemisen hankintalakeihin. (Vedomosti) 

Moskovan Hruštšov-taloille purkutuomio. Presidentti Putin suositteli Moskovan pormestari Sobjaninia 

21.2. tapaamisessa valmistelemaan ns. Hruštšov-talojen purkamista ja uusien talojen rakentamista 

näiden tilalle. Viisikerroksisia Hruštšov-taloja rakennettiin runsaasti Neuvostoliiton Nikita Hruštšovin 

valtakaudella ja niiden arvioidaan olevan nykyään korjauskelvottomia. Moskovassa kerrotaan olevan 



8000 kyseistä taloa ja niissä asuvan 1,6 miljoonaa ihmistä. Kyseessä on suurhanke, jonka toteuttaminen 

vaatii säädösmuutoksia. (RBK, Presidenttihallinnon verkkosivut) 

LinkedIn kieltäytyy tallentamasta venäläisten käyttäjien henkilötietoja Venäjälle. Venäjän 

viestintävalvontavirasto Roskomnadzorin mukaan LinkedIn kieltäytyy noudattamasta Venäjän 

henkilötietolakia. Roskomnadzor on estänyt pääsyn LinkedInin sivustolle eikä kyseistä sosiaalisen 

median sovellusta voi ostaa venäläisistä verkkokaupoista. (Kommersant, TASS) 

Euraasian talousliitto tukee maatalouskoneiden vientiä. Euraasian talousliiton pääministerikokouksessa 

7.4. päätettiin talousliiton yhteisistä toimenpiteistä maatalouskoneiden viennin tukemiseksi, 

vientivakuutusmekanismien ja vienninrahoitusohjelmien kehittämisestä sekä yhteisten huoltokeskusten 

perustamisesta. Tuonninkorvausohjelma ja maatalouskoneiden komponenttien tuotanto Euraasian 

talousliiton alueella tuo uutta osaamista ja lisää talousliiton jäsenmaiden yritysten kilpailukykyä. 

(Kommersant, Rossiiskaja Gazeta, Interfax, RBK) 

Euroopan neuvoston ministerikomitea on kritisoinut Venäjää Jukos-tuomioon liittyen. Venäjä ei ole 

toimeenpannut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Jukos-tuomiota, jonka mukaan Venäjän tulisi 

maksaa 1,9 miljardin dollarin korvaukset Jukosin entisille osakkeenomistajille. Venäjän mukaan tuomio 

rikkoo Venäjän perustuslakia eikä sitä voida panna toimeen. Ministerikomitea edellyttää Venäjän 

maksavan 300 000 euroa korvausta oikeudenkäyntikuluista Jukosin entisille osakkeenomistajille 

(Kommersant)  

Energia 

Gabriel: Saksa haluaa Nord Stream 2:n etenevän, mutta toivoo myös Ukrainan reitin säilyttämistä. 

Saksan ulkoministeri Sigmar Gabriel toisti Moskovan vierailullaan Saksan kannan Nord Stream 2 -

hankkeeseen. Hankkeen toivotaan etenevän ja sitä pidetään luonteeltaan kaupallisena. Samalla 

kuitenkin toivotaan Ukrainan kauttakulun säilyvän. Saksa näkee Nord Stream 2:n kontribuoivan 

Euroopan pitkän aikavälin energiavarmuuteen. Gazprom osti maaliskuun alussa hanketta varten 

tarvittavaa kuljetuskapasiteettia Saksasta, Tšekistä ja Slovakiasta. (Interfax) 

Glencore ja Qatarin sijoitusrahasto Rosneftin hallitukseen? Sijoitusyhtiö Glencoren toimitusjohtaja Ivan 

Glasenberg ja Qatarin sijoitusrahaston edustaja saattavat liittyä Rosneftin hallitukseen. Glencore ja 

Qatarin sijoitusrahasto ostivat loppuvuodesta 2016 lähes 20 prosentin osuuden Rosneftista. (Vedomosti) 

Tuntemattomalle yhtiölle lisenssi Krimin merialueiden hyödyntämiseen. Yhtiö nimeltä "Uudet 

hankkeet" (Novyje proekty) sai tutkimus- ja tuotantoluvan Krimin merialueille. Yhtiö on perustettu 

vuonna 2015 eikä ole tunnettu öljysektorilla. Pääomistaja on liikemies Anton Dornostup. (Kommersant) 

Komissio ja Gazprom lähellä kilpailukiistan selvittämistä? Euroopan Unionin komissio julkaisi esityksen 

sitoumuksista, joita Gazprom on ehdottanut ratkaistakseen kilpailuongelmat Keski- ja Itä-Euroopan 

kaasumarkkinoilla. Komissio pyytää sidosryhmiltä kommentteja. Itse komissio katsoo, että Gazpromin 

esittämät sitoumukset kattavat mainitut kilpailuongelmat, edistävät Keski- ja Itä-Euroopan 

kaasumarkkinoiden yhdentymistä ja helpottavat kaasunsiirtoa kilpailukykyiseen hintaan. Puolan valtion 



kaasuyhtiö PGNiG ilmoitti tuoreeltaan, ettei hyväksy Gazpromin esitystä. (Vedomosti, Nezavisimaja 

Gazeta, Euroopan komission verkkosivut) 

Arktinen 

Venäjän Arktisen alueen kehittämisohjelma saamassa budjetin. Talouskehitysministeriö vei hallituksen 

keskusteluun uuden version valtiollisesta arktisen alueen kehittämisohjelmasta. Sisällöltään ohjelma ei 

juuri poikkea edellisestä, mutta nyt sille on asetettu budjetti: noin 210 miljardia ruplaa (noin 4 mrd. 

dollaria). Ministeriö ehdottaa rahoituksen ottamista vuosien 2017–2019 budjetista. (Kommersant) 

Maa-, metsä- ja elintarviketalous 

Neljännes maitotuotteista väärennöksiä, maidonkulutus laskenut. Maitoteollisuuden 

tarkastusraportissa todetaan neljänneksen Venäjän maitotuotteista olevan "väärennöksiä": tuotteissa 

käytetään palmuöljyä eläinrasvojen sijaan. Tieto on peräisin Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos 

Rosselhoznadzorilta. Viimeisten kolmen vuoden aikana maidon kulutus Venäjällä on laskenut 15 

prosentilla, yksityisten tilojen tuotanto on pienentynyt ja tuoteväärennösten osuus vähittäiskaupassa on 

kasvanut. Keskimäärin venäläiset käyttävät maitotuotteita selvästi alle terveysministeriön normin. 

(Izvestija) 

WTO-paneeli kumosi Venäjän valituksen ASF-päätöksestä. Venäjä asetti tammikuussa 2014 EU:lle 

sianlihan ja elävien sikojen tuontikiellon unionin alueelle levinneen afrikkalaisen sikaruton (ASF) vuoksi. 

Lisäksi sianlihaa sisältäville tuotteille asetettiin käsittelyvaatimuksia. Eksplisiittisesti tuonti kiellettiin 

Baltian maista ja Puolasta, mutta käytännössä kielto oli koko EU:n laajuinen. EU vei tuontikiellon WTO:n 

riitojenratkaisumenettelyyn. WTO-paneeli tuomitsi kiistan EU:n hyväksi elokuussa 2016, mutta Venäjä 

valitti päätöksestä. Nyt paneeli hylkäsi Venäjän valituksen. Tiedotteessaan komissio vaatii Venäjää 

kumoamaan laittoman kiellon ja antamaan yrityksille mahdollisuuden jatkaa liiketoimintaansa Venäjällä. 

Venäjän talouskehitysministeriö ilmoitti, että päätöksen toimeenpano ei heikennä maan suojautumista 

ASF:ia vastaan, sillä vastapakotteet estävät edelleen sianlihan tuonnin EU:n alueelta. (Kommersant, 

Interfax, WTO) 

Osa turkkilaistuotteista vapautui tuontikiellosta. Hallitus poisti tuontikiellon muun muassa sipuleilta, 

kukkakaalilta, parsakaalilta ja neilikoilta. Venäjä asetti laajoja tuontikieltoja turkkilaisille 

maataloustuotteille keväällä 2016 vedoten elintarviketurvallisuussyihin. Syksyllä 2016 osa kielloista 

poistettiin. Rosselhoznadzorin mukaan lähiaikoina ei ole tarkoitus luopua kaikista turkkilaisia 

elintarvikkeita koskevista tuontikielloista. (TASS, gazeta.ru) 

Tkašov: Venäjästä maataloustuotteiden nettoviejä. Maatalousministeri Tkašov totesi hallituksen 

tapaamisessa, että Venäjästä voi tulla maataloustuotteiden nettoviejä ensi kertaa 20 vuoteen. 

Elintarvikevienti kasvoi viime vuonna neljä prosenttia. Kuluvalle vuodelle ennakoidaan kahden prosentin 

ja ensi vuodelle jopa 10 prosentin kasvua. Tkašov vaati elintarvikeviennin tukiohjelman sisällyttämistä 

valtion maatalouden kehitysohjelmaan. Maitotuotteiden vienti kasvoi viime vuonna jopa 10 prosenttia, 

vienti suuntautui lähinnä IVY-maihin. (Nezavisimaja Gazeta, Rossijskaja Gazeta) 



Rosselhoznadzor kritisoi Valko-Venäjää – Lukašenko vastaa samalla mitalla. Venäjän eläinlääkintä- ja 

kasvinterveyslaitos Rosselhoznadzorin johtaja Sergei Dankvert kritisoi pakotteiden alaisten tuotteiden 

virtaa Valko-Venäjän kautta Venäjälle: muun muassa eurooppalaista ja ukrainalaista lihaa tuodaan 

brasilialaiseksi tai montenegrolaiseksi naamioituna. Rosselhoznadzor asetti aiemmin helmikuussa 

naudanlihan tuontikiellon Minskin alueelle, mistä hyvästä Valko-Venäjän presidentti Lukašenko vaati 

Dankvertin asettamista syytteeseen Valko-Venäjälllä. Dankvert on todennut, että hän ja muut 

Rosselhoznadzorin virkamiehet välttävät Valko-Venäjälle matkustamista. Dankvertin mukaan Venäjä 

voisi laajentaa tuontikieltoa koskemaan muitakin Valko-Venäjän alueita – vain maiden hyvät suhteet 

ovat estäneet Venäjää kieltämästä kaikkea lihan, hedelmien ja vihannesten tuontia. Dankvert totesi 

myös, että viimeaikoina Valko-Venäjältä on tullut huolestuttavasti kiellettyjä maitotuotteita. 

Rosselhoznadzor väläytteli mahdollisia rajoitteita juuston tuonnille. Lisäksi Dankvert kritisoi Euraasian 

talousliittoa Valko-Venäjän etujen suojelemisesta ja epäonnistumisesta pakote-elintarvikkeiden tuonnin 

valvomisessa. (Izvestija, Vedomosti) 

 


