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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (6.3.-23.3.2015)  

 Krimin Venäjään liittämisen vuosipäivää juhlittiin näyttävästi Putinin joh-
dolla. 

 Patrušev: Suomalaiset nationalistit pyrkivät vaikuttamaan Karjalassa 
kansalaisjärjestöjen kautta. 

 Ukrainalaislentäjä Savtšenko pysyy vangittuna vetoomuksista huolimat-
ta. 

 Helmikuun talouskehitys odotettua heikompaa. 
 Finanssiministeri: ruplan kurssi saavuttanut tasapainon. 
 Virallinen työperäinen maahanmuutto on laskenut selvästi.. 

 
1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 

 
Krimin Venäjään liittämisen vuosipäivää juhlittiin näyttävästi. Krimin ja Sevastopolin "jälleen- 
yhdistämistä" Venäjän federaatiosubjekteiksi muisteltiin Venäjän mediassa ja ympäri maata järjeste-
tyissä kansalaistapahtumissa. Moskovassa 18.3. järjestetyssä konsertissa kansanjoukoille puhunut 
presidentti Putin kiitti venäläisiä yhtenäisestä tuesta vuoden takaisten tapahtumien aikana ja muistutti 
Krimin syvistä historiallisista ja kulttuurisista juurista Venäjään. Tämänhetkisestä kriisistä huolimatta 
presidentti sanoi yhä pitävänsä venäläisiä ja ukrainalaisia "yhtenä kansana". Putin myös tapasi vuo-
sipäivänä Moskovassa "pääministeri " Aksjonovin ja muita miehityshallinnon johtajia. Levada-
keskuksen mittauksen mukaan venäläisten suuri enemmistö tukee edelleen Krim ottamista Venäjän 
hallintaan. Krimin liittämistä pidetään osoituksena Venäjän paluusta suurvallaksi. Vuoden takainen 
operaatio nähdään kuitenkin poikkeustapauksena: vain 34 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että 
Venäjällä on oikeus liittää myös muita entisen Neuvostoliiton alueita itseensä niiden venäläisväestön 
suojelemiseksi. Vuosipäivän alla valtakunnallisella Rossija-kanavalla esitetyssä "Krim – paluu syn-
nyinmaahan" -ohjelmassa Putin kertoi Venäjän olleen miehitysoperaation aikana valmis ottamaan 
ydinaseensa taisteluvalmiuteen. Alun perin venäläisjoukkojen läsnäolon Krimillä kiistänyt Putin totesi 
nyt Venäjän asevoimilla olleen operaatiossa ratkaiseva merkitys: "Teimme Krimistä linnoituksen:" 
Ennen Krim-juhlintaa Putin pysytteli poissa julkisuudesta lähes kahden viikon ajan. Toisin kuin län-
nessä, tämä ei herättänyt Venäjän mediassa juuri huomiota, eikä Kirgisian presidentin vierailun yh-
teydessä 16.3. julkisuuteen palannut Putin antanut mitään selitystä poissaololleen. (Rossija, Levada-
keskus, Vedomosti) 
 
Venäjä testasi harjoituksessa pohjoisten ja läntisten alueidensa sotilaallisen valmiuden. Val-
miusharjoitukseen osallistui Pohjoisen laivaston ja Läntisen sotilaspiirin maahanlaskujoukkojen erilai-
sia kokoonpanoja sekä ilma-avaruuspuolustuksen ja FSB:n rajavartiopalvelun joukkoja. Puolustusmi-
nisteriön mukaan harjoituksen tavoitteena oli tarkistaa valmius luoda vastavoima arktisella alueella 
syntyville uhkille, kuten sinne tunkeutuvien tiedustelutaisteluryhmien torjuminen. Tutkijoiden mukaan 
harjoituksessa arvioitu uhka arktisella alueella ei ole ainakaan kokoluokaltaan todenmukainen. Har-
joituksen on myös arvioitu liittyvän Ukrainan tilanteeseen ja Naton toimiin Itä-Euroopassa. (Gaze-
ta.ru, Nezavisimaja Gazeta) 
 
Venäjä vetäytyy TAE-sopimuksen seurantaryhmästä. Venäjä ilmoitti tavanomaisia asevoimia  
Euroopassa säätelevän TAE-sopimuksen seurantaryhmän kokouksessa Wienissä 10.3. keskeyttä-
vänsä osallistumisensa seurantaryhmän tapaamisiin. Venäjän delegaation mukaan tämän myötä 
Venäjän vuonna 2007 ilmoittama TAE-sopimuksen toimeenpanon keskeyttäminen on saatettu lop-
puun. Venäjä on pyytänyt Valko-Venäjää jatkamaan edunvalvojanaan seurantaryhmässä ja kertonut 
olevansa valmis uusiin neuvotteluihin tavanomaisesta asevalvonnasta Euroopassa, jos ja kun  



eurooppalaiset kumppanit ovat siihen kypsiä. Venäjän mukaan sopimuksen tulisi vastata uutta todel-
lisuutta, olla edullinen, hyvin harkittu ja tasapainoinen sekä Venäjän intressien mukainen. Venä-
läisanalyytikot ovat kommentoineet päätöstä vetäytyä TAE-sopimuksen seurantaryhmästä symboli-
sena, ottaen huomioon, että Venäjän keskeytti sopimuksen toimeenpanon jo aiemmin. (Venäjän ul-
koministeriö, RIA Novosti) 
 
Italian pääministeri Renzi vieraili Moskovassa. Renzin Moskovassa 5.3. tavannut Putin luonnehti 
Italiaa yhdeksi Venäjän etuoikeutetuista kumppaneista ja kehui maiden välisiä kauppasuhteita huoli-
matta siitä, että ovat heikentyneet Ukrainan kriisin takia. Ukrainan tilanteen osalta Putin korosti  
Kiovan, Luhanskin ja Donetskin suorien neuvottelujen merkitystä sekä kansainvälisen yhteisön roolia 
Kiovan sitouttamiseksi tähän. Putin sanoi Minskin sopimusten voimaantulon jälkeisen tilanteen Uk-
rainassa parantuneen, mutta olevan yhä vaikea. Pääministeri Renzi kertoi Italian olevan valmis tar-
joamaan EU:n puitteissa kaiken tukensa Ukrainalle vallan hajauttamiseen liittyvissä kysymyksissä ja 
viittasi Italian kokemuksiin Trentino-Etelä-Tirolin itsehallinnon rakentamisesta. Johtajat keskustelivat 
lisäksi Libyan tilanteesta ja terrorismin vastaisesta taistelusta. (Venäjän presidentinhallinto)  
 
Lavrov tapasi Espanjan ulkoministerin Moskovassa. Espanjan ulkoministerin Garcia-Margallon 
Moskovassa 10.3. tavannut ulkoministeri Lavrov kuvasi maiden suhteita rakentaviksi Venäjä-EU-
suhteiden vaikeista ajoista huolimatta. Venäjä on noteerannut Espanjan varauksellisen kannan pa-
kotteiden lisäämiseen. Lavrov uskoo Venäjän ja EU:n yhteistyön normalisoinnin olevan molempien 
osapuolien intresseissä. Venäjän kanta on, ettei luottamusta euroatlanttisella alueella voida palauttaa 
lisäämällä sotilaallista toimintaa Venäjän rajoilla, ja Venäjä tulee vastaamaan siihen. Ukrainan tilan-
teesta on Lavrovin mukaan nyt yhteinen visio, mutta sen toimeenpanossa on yhä ongelmia. Lavrov 
korostaa, että Minskissä sovittua järjestystä tulee noudattaa, ml. humanitaaristen ongelmien ratkaisu, 
taloudellisen saarron päättäminen, aluevaalit, erityisstatuksen myöntäminen ja perustuslakireformi. 
Lavrovin mukaan Venäjä ja Espanja jakavat näkemyksen siitä, ettei kriisiin ole sotilaallista ratkaisua, 
vaan ainoastaan poliittinen. Garcia-Margallo ehdotti Krimin kysymyksen viemistä Haagin kansainväli-
seen rikostuomioistuimeen. (Venäjän ulkoministeriö) 
 

2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 
 
Patrušev: Suomalaiset nationalistit pyrkivät vaikuttamaan Karjalassa kansalaisjärjestöjen 
kautta. Petroskoissa vierailulla ollut turvallisuusneuvoston sihteeri Patrušev väitti suomalaisten  
kansallismielisten "revansistien" aktivoituneen osana länsimaissa kasvavaa Venäjän-vastaista reto-
riikkaa, ja pyrkivän toimimaan Karjalassa ei-valtiollisten venäläisjärjestöjen kautta. Patrušev ei yksi-
löinyt, keitä suomalaisia ja mitä venäläisiä järjestöjä hän tarkoitti, tai mikä on suomalaisten väitetyn 
toiminnan tavoite. Samassa puheenvuorossa Patrušev viittasi Suomeen myös myönteisessä valossa 
todetessaan, että pakotepolitiikasta huolimatta monet maat haluavat yhä jatkaa hyödyllistä raja-
alueyhteistyötä Venäjän kanssa. Patrušev huomioi puheenvuorossaan myös Karjalan aluetta vaivaa-
vat sosioekonomiset ongelmat, kuten vähäisen väestöntiheyden ja työikäisten asukkaiden poismuu-
ton. Venäjän turvallisuusneuvosto on presidentin alainen elin, jonka pysyviä jäseniä ovat muun mu-
assa turvallisuuspalveluiden johtajat, parlamentin puhemiehet sekä pää-, ulko- ja puolustusministerit. 
Puheenjohtajana toimii Putin. Kyseessä on neuvoa-antava elin, joka käsittelee sekä sisäiseen että 
ulkoiseen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Patrušev on neuvoston pysyvä jäsen ja sen hallinto-
koneiston johtaja. Aiemmin hän työskenteli turvallisuuspalvelu FSB:n johtajana. (TASS, Dožd) 
 
Länsimaisia nationalisteja kokoontui Pietariin vastustamaan Euroopan unionia ja tukemaan 
Putinia. Venäläisten nationalistipiirien, kuten Rodina-puolueen, järjestämään ensimmäiseen "Venä-
jän kansainväliseen konservatiivifoorumiin" osallistui 400 henkilöä 15 eri maasta. Suomesta paikalla 
oli itsenäisyyspuolueen kansanedustajaehdokas. Osa sekä venäläisistä että kansainvälisistä osanot-
tajista edusti avoimen muukalaisvihamielisiä ja fasistisia liikkeitä. Läsnä oli myös Itä-Ukrainan sepa-
ratisteja, joita liberaali Novoje Vremja -lehti kuvaili "vannoutuneiksi kansallissosialisteiksi". Tilaisuu-
den sisältönä oli Putinin tukeminen ja EU:n vastustaminen. Viranomaiset eivät puuttuneet tilaisuuden 
kulkuun. Jälkikäteen presidentin lehdistöedustaja Peskov kertoi Putinin olleen tietoinen tapahtumas-



ta. Foorumin julkilausumassa puhutaan Venäjän ja Euroopan konservatiivien yhdistymisestä Yhdys-
valtain hegemoniaa vastaan kristillisen perinteen, konservatismin ja isänmaallisuuden avulla. Julki-
lausumassa vaaditaan myös länsimaita lopettamaan Venäjää vastaan käymänsä "kylmä sota".  
Tapahtumapaikan ulkopuolella pieni joukko pietarilaisia osoitti mieltään kokoontumista vastaan. Riip-
pumattomassa mediassa oudoksuttiin tapahtuman järjestämisen sallimista, koska Venäjä säännölli-
sesti syyttää erityisesti Baltian maita fasismin ja natsismin ihailusta ja valmistautuu juhlimaan näyttä-
västi Hitleristä saavutetun voiton 70-vuotispäivää toukokuussa. (The Moscow Times, Novaja Gazeta, 
Kommersant, Novoje Vremja, tapahtuman verkkosivu realpatriot.ru) 
 
Isänmaallisista pienpuolueista Kremlin ehdokkaiden tukialusta vaaleihin? Kommersant-lehden 
uutisoimassa presidentinhallintoa lähellä olevan tutkimuslaitoksen ehdotuksessa esitetään, että ensi 
vuoden duumanvaaleissa pyrittäisiin hankkimaan ääniä Kremliä tukeville ehdokkaille asettamalla 
heidät isänmaalisilla arvoilla profiloituneiden pienpuolueiden kuten Venäjän patrioottien ja Rodinan 
(Isänmaa) ehdokkaiksi. Taustatukea näille ehdokkaille antaisi myös Putinia tukeva mutta puoluejär-
jestelmän ulkopuolinen Yleisvenäläinen kansanrintama, joka ei suoraan voi asettaa omia ehdokkaita. 
Joulukuun 2016 duumanvaalit käydään sekavaalitavalla, jossa osa kansanedustajista valitaan yhden 
ehdokkaan vaalipiireistä, osa vanhaan tapaan puolueiden listavaalin tulosten perusteella. Presiden-
tinhallinnon sisäpolitiikan osaston johdossa on Kommersantin mukaan tapahtumassa muutos, kun 
nykyinen johtaja Oleg Morozov on siirtymässä johtamaan Moskovan valtionyliopiston yhteyteen pe-
rustettavaa virkamiesten koulutuskeskusta. Tilalle on nousemassa Morozovin sijainen Tatjana Vo-
ronova, jota pidetään presidentinhallinnon päällikön sijaisen Vjatseslav Volodinin luottohenkilönä. 
(Kommersant) 
 
Presidentti Putinin allekirjoittama laki mahdollistaa ehdot täyttävien järjestöjen poistamisen 
ulkomaisten agenttien rekisteristä. Ulkomaiseksi agentiksi määritelty kansalaisjärjestö voidaan 
20.3. voimaan tulleen lainmuutoksen perusteella poistaa rekisteristä, jos se ei ole saanut ulkomaista 
rahoitusta eikä ole harjoittanut poliittista toimintaa vuoteen. Ensimmäisenä hakemuksen agenttirekis-
teristä poistamiseksi jätti kostromalainen kansalaisjärjestö. Toistaiseksi on epävarmaa, miten oikeus-
istuimet tulevat soveltamaan muutettua lakia. Rekisteristä voidaan poistaa myös toimintansa lopetta-
neet järjestöt. Päätös tehdään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesta ja siitä voi valittaa oikeu-
teen. Poistamisen jälkeen uudelleen ulkomaiseksi agentiksi määritelty järjestö voi hakea listalta pois-
tamista uudelleen vasta kolmen vuoden kuluttua.  Monien kansalaisjärjestöjen mukaan agenttilain 
tavoitteena on edelleen Kremliin kriittisesti suhtautuvien järjestöjen toiminnan lakkauttaminen Venä-
jällä. (Novye Izvestia, Vedomosti) 
 
Krimin ihmisoikeustilanne on heikentynyt Venäjään liittämisen jälkeen. Amnesty International 
julkaisi Krimin Venäjään liittämisen vuosipäivänä raportin, jossa se syyttää Venäjää Krimin ihmis-
oikeustilanteen heikkenemisestä. Venäjän lakien käyttöönotto Krimillä on vaikuttanut kielteisesti kan-
salaisten vapauksiin ilmaista mielipiteensä, kokoontua ja muodostaa yhdistys. Ihmisoikeustilanteen 
heikkeneminen on kohdistunut raportin mukaan erityisesti Krimin tataareihin, Krimin Venäjään liittä-
misen vastustajiin ja ukrainalaisuuden kannattajiin. (The Moscow Times) 
 
Neljän lapsen äidin maanpetossyytteistä luovuttiin. Svetlana Davydova vangittiin tammikuussa, 
koska hänen epäiltiin ilmoittaneen viime huhtikuussa puhelimitse Ukrainan suurlähetystöön tietoja, 
joiden mukaan hänen kotinsa lähellä olevasta asevoimien tiedusteluelimen GRU:n tukikohdasta oltiin 
lähettämässä joukkoja Donetskiin. Davydova vapautettiin helmikuun alussa takuita vastaan odotta-
maan oikeudenkäyntiä. Useat ihmisoikeuspuolustajat olivat vaatineet Davydovaa vastaan nostetuista 
syytteistä luopumista, ja presidentinhallinnolle oli luovutettu 40 000 ihmisen allekirjoittama adressi 
vaatimuksen edistämiseksi. (The Moscow Times) 
 
Savtšenko pysyy vangittuna vetoomuksista huolimatta. Ukrainan syyttäjäviranomaiset ovat  
antaneet lisätodisteita kahden venäläistoimittajan surmista syytetyn PACE-edustaja ja ukrainalaislen-
täjä Savtšenkon syyttömyyden tukemiseksi. Viranomaisiin on jälleen vedottu Savtšenkon vapautta-
miseksi myös PACE-edustajan diplomaattisen koskemattomuuden perusteella. Presidentinhallinto on 



hylännyt Savtšenkon sisaren tarjouksen tulla vangituksi Savtšenkon sijaan, jos tämä vapautetaan. 
Savtšenko on jatkanut vankeutensa protestoimista nälkälakolla lyhyen, lääkäreiden suositteleman 
tauon jälkeen. (The Moscow Times, Kommersant)  
 
 
  3. Talous 
 

 Helmikuun talouskehitys odotettua heikompaa. 

 Koronlaskut kyseenalaistavat keskuspankin itsenäisyyden. 

 Hallitus hyväksyi arktisen komission kokoonpanon.  

 Kiina ja Intia eivät ole täyttäneet odotuksia lihantoimittajina. 
 Virallinen työperäinen maahanmuutto on laskenut selvästi. 

 

          

 
Venäjän talouskasvu 2013     2014 

 
Ennuste 

2015     
 

 

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

 
 

Reaalipalkka % 5,5 %   1,3 %   -9,6 %     
 

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

 
 

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

 
Teollisuustuotanto % 0,3 %   1,7 %   -1,6 %     

 
 

Investoinnit % -0,3 %   -2,5 %   -13,7 %     
 

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

 
 

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

 
Urals-öljyn keskihinta 109$/bll   98/bll   50$/bll   

 
 

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

 

Lähteet: Tilastokeskus ja talouskehitysminis-
teriö           

 
 

                
 

 
Vararahastot 

mrd. 
USD   1.1.2014   1.3.2015     

 
 

Vararahasto     87,4   77,0 mrd.$ 
 

 
Hyvinvointirahasto     88,6   75,0 mrd.$ 

 

 

Keskuspankin kulta- ja valuut-
tavarannot   510   352 mrd.$ 

 
 

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö          
 

 
                

 
 

Ruplan kurssi RUB   1.1.2014   21.3.2015     
 

 
EUR/RUB     45,00   64,05     

 
 

USD/RUB     32,80   60,03     
 

 
Lähde: Venäjän keskuspankki             

 
 

                
 

 
Raakaöljyn hinta USD/bll   1.1.2013   19.3.2015     

 
 

Brent USD/bll     110,62 $/bll 54,43 $/bll 
 

 
Urals USD/bll     110,35 $/bll 52,23 $/bll 

 
 

Lähde: Neste Oil               
 

 
                

 
           



Helmikuun talouskehitys odotettua heikompaa. Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mu-
kaan vähittäiskaupan myynti laski vuositasolla 7,7 prosenttia, reaalipalkat 9,9 prosenttia ja kiinteät 
investoinnit 6,5 prosenttia.   Inflaatio kiihtyi 16,7 prosenttiin. Työttömyys nousi 5,5 prosentista 5,8 
prosenttiin. Finanssiministeri Siluanovin mukaan talouden pohjakosketus on saavutettu: inflaatio ale-
nee loppuvuotta kohden ja keskuspankin koronlasku stimuloi luotonottoa. Myös talouskehitysministeri 
Uljukajev uskoo talouden kääntyvän vähitellen kasvu-uralle. Hänen mukaansa vuonna 2016 BKT 
tulee kasvamaan 2–2,5 prosenttia. (Vedomosti, The Moscow times) 
 
Koronlaskut kyseenalaistavat keskuspankin itsenäisyyden. Keskuspankki laski äskettäin ohja-
uskorkonsa 15 prosentista 14 prosenttiin, edellinen koronlasku oli tammikuun lopussa 17 prosentista 
15 prosenttiin. Keskuspankki on aiemmin sanonut pitävänsä kiinni inflaatiotavoitepolitiikastaan, jonka 
mukaan korkoa lasketaan vain inflaation alentuessa. Inflaatio on korkeimmalla tasollaan 13 vuoteen. 
Keskuspankki perusteli päätöstään sillä, että se on enemmän huolissaan talouden alamäestä kuin 
inflaatiosta. Korkopäätöksen taustalla on arveltu olevan Kremlin ja yritysmaailman painostuksen, 
vaikka keskuspankki on vakuuttanut toimivansa itsenäisesti. Rahapolitiikasta vastaavan johtajan jou-
lukuisen vaihdoksen arveltiin johtavan korkopolitiikan muutoksen. Seuraavan kerran keskuspankin 
johtokunta päättää korkotasosta huhtikuun lopussa. (Reuters, The Moscow Times) 
 
Finanssiministeri: ruplan kurssi saavuttanut tasapainon. Ruplan kurssi on pysynyt viimeaikoina 
vakaana öljyn hinnan vaihteluista huolimatta. Vuoden 2014 lopussa ruplan kurssi heikkeni rajusti 
öljyn hinnan laskun myötä. Finanssiministeri Siluanovin mukaan rupla on löytänyt tasapainokurssin, 
johon eivät lähitulevaisuudessa vaikuta öljyn hinnan heilahtelut. Ruplan kurssi ei reagoinut myöskään 
helmikuussa erääntyneiden valuuttaluottojen maksuihin.  Siluanov on samaa mieltä keskuspankin 
pääjohtaja Nabiullinan kanssa siitä, että nykytasollaan ruplan kurssi on 10 prosenttia aliarvostettu. 
(TASS) 
 
Riskipääomarahoitus laskussa. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopersin ja Russian Ventu-
re Companyn (RVC) selvityksen mukaan riskipääomarahoitus laski viime vuonna 26 prosenttia 480 
miljoonaan dollariin. Samanaikaisesti siemenrahoitus kasvoi neljä prosenttia 141 miljoonaan dollariin 
ja sijoittajien määrä 43 prosenttia. Aikaisemmin investoinnit keskittyivät sijoituksen loppupäähän, jol-
loin siemenvaiheen rahoituksen puuttumisesta muodostui pullonkaula korkeatasoisten startup-
yritysten perustamiselle. Muutos vähentää jo pitkälle kehitettyjen mutta heikkojen yritysten määrää. 
Selvityksen mukaan lähes 90 prosenttia kaikkiaan 133 riskipääomatransaktiosta kohdistui IT-
sektorille, joka oli 440 miljoonan dollarin sijoituksilla myös volyymiltaan suurin (91,6 prosenttia) sekto-
ri. Muut merkittävimmät riskirahoitusta saaneet sektorit olivat bioteknologia ja teollinen teknologia. 
Alan kehitystä edistäisi RVC:n innovaatiomarkkinaosaston johtajan Gulnara Bikkulovan mukaan yri-
tysten aktiivisempi osallistuminen riskirahoitukseen ja valtion suurempi rooli innovaatioasiakkaana. 
(Vedomosti) 
 
Asuntolainoille valtion korkotukea. Pääministeri Medvedev on allekirjoittanut asetuksen, joka las-
kee korkotuettujen asuntolainojen koron 13 prosentista 12 prosenttiin. Muutos liittyy keskuspankin 
ohjauskoron laskuun 15 prosentista 14 prosenttiin. Korkotuki loppuu, jos ohjauskorko laskee 8,5 pro-
senttiin tai sen alle. Valtio käyttää korkotukeen 20 miljardia ruplaa (noin 300 milj. euroa) ja se koskee 
vain asunnon ostoa uustuotannosta. (TASS) 
 
Hallitus esittää lentoyhtiöiden arvonlisäverokannan alentamista. Hallitus on valmistellut muutok-
sen verolakiin, joka laskisi lentoyhtiöiden arvonlisäveron kotimaan matkustaja- ja rahtiliikenteessä 18 
prosentista 10 prosenttiin. Muutos pyritään saamaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voi-
massa vuoden 2017 alkuun. Ulkomaanliikenteessä veron osuus on nolla. Muutoksen taloudellinen 
vaikutus yhtiöille ei olisi kovin suuri, vain noin 20 miljardia ruplaa (noin 300 milj. euroa) vuodessa. 
Lentoyhtiöt Transaero, UtAir ja S7 kannattavat esitystä. (TASS) 
 
 
 



Kuluttajamarkkinat 
 
Adidas sulkee Venäjällä 200 liikettä. Saksalainen urheiluvaatevalmistaja sulkee 200 liikettä vuoden 
2015 aikana. Lakkauttamisen taustalla on ruplan heikko kurssi, mikä on heikentänyt kuluttajien osto-
voimaa. Yritys aikoo kuitenkin samanaikaisesti perustaa 100 uutta outlet-liikettä. Vaikka lyhyellä täh-
täimellä talousnäkymät ovat huonot, yritys uskoo edelleen Venäjän markkinoihin pitkällä tähtäimellä. 
Useat länsimaiset vaatealan vähittäisliikkeet ovat ilmoittaneet vähentävänsä toimintojaan Venäjällä. 
Seppälän lisäksi mm. Esprit, New Look ja River Island ovat vetäytymässä Venäjän markkinoilta. (The 
Moscow Times) 
 
Teollisuus  
 
Valtio lupaa tukea metalliteollisuudelle. Varapääministeri Šuvalov on luvannut metalliteollisuudelle 
valtiontukea kokouksessa alan suurimpien toimijoiden kanssa: yritysten omaisuuden kiinteistörekiste-
riin merkittyä arvoa lasketaan, jätteenkäsittelymaksuihin annetaan lykkäystä ja osa investointihank-
keista saa tukea. Aiemmin valtio vaati yrityksiä sopeutumaan ruplan devalvoitumisen ja hyvin vetä-
neen viennin aiheuttamaan metallituotteiden hintojen nousuun kotimaan markkinoilla alentamalla 
hintoja ja uhkasi asettaa tullin metallituotteiden ja -romun viennille. Nyt hallitus ei Šuvalovin mukaan 
ole enää ottamassa vientitullia käyttöön, mutta kehottaa teollisuutta suhtautumaan vastuullisesti hin-
nanmuodostukseen erityisesti tärkeissä infrastruktuurihankkeissa. (Vedomosti, Kommersant) 
 
Innovaatiot 
 
Innovaatiostrategian toimeenpano 2015–2016. Hallitus on hyväksynyt vuoteen 2020 ulottuvan 
innovaatiostrategian toimeenpanosuunnitelman vuosille 2015–2016. Suunnitelma edistää innovaa-
tiojärjestelmän perusteita sekä sosiaalisesti painottuvan innovaatiotalouden muotoutumista. Suunni-
telman painopisteitä ovat opetusjärjestelmän parantaminen, valtiontukijärjestelmän kehittäminen las-
ten ja nuorten innovaatiotoiminnan tukemiseksi, yritysten innovaatiotoiminnan toimeenpanon varmis-
taminen, kysyntää tukevien mekanismien kehittäminen, tutkimus- ja kehitystyön modernisointi, inno-
vaatioiden lainsuojan parantaminen, venäläisen innovaatiotalouden syvempi integroiminen osaksi 
globaaleja innovaatioiden perustamis- ja käyttöprosesseja sekä alueellisten innovaatioklustereiden 
kehittäminen. (Venäjän hallitus) 
 
Energia 
 
Venäjä saattaa lykätä Siperian voiman rakentamista. Siperian voima -kaasuputken rakentamista 
kerrotaan lykättävän, kunnes Kiinan toimituksia varten suunniteltu toinen, edullisempi Altai-
kaasuputki saadaan valmiiksi. Kaasu Altain putkeen saataisiin jo käytössä olevista esiintymistä  
Jamalin niemimaalta. Gazprom ja kiinalainen CNPC neuvottelevat paraikaa kaasun toimituksista län-
tistä Altain reittiä pitkin. Kiina on pitänyt tärkeämpänä itäistä toimitusreittiä, jota pitkin kaasu kulkisi 
lähemmäs Kiinan kaasunkulutusmarkkinoita. Osapuolet solmivat vuoden 2014 toukokuussa 30-
vuotisen sopimuksen maakaasutoimituksista Siperian voiman kautta ja putken rakentaminen aloitet-
tiin syyskuussa 2014. Putkihankkeen kustannukset ovat 70 miljardia dollaria, josta Venäjän osuus on 
55 miljardia. (Ria Novosti, Moscow Times) 
 
Gazprom menetti lähes 6 miljardia dollaria yrittäessään estää käänteiskaasun toimitukset Uk-
rainaan. Gazprom alkoi rajoittaa toimituksia eurooppalaisille asiakkaille syyskuun alussa, kun Slova-
kia aloitti suuret käänteiskaasun toimitukset Ukrainaan. Gazpromin arvioidaan menettäneen kaa-
sunmyyntituloina ja alennuksina toimituskatkoista yhteensä noin 5,5 miljardia dollaria sekä sopimus-
sakkoina lähes 400 miljoonaa dollaria. Kustannukset ovat suuremmat kuin Naftogaz Ukrainan kaasu-
velka, jota Gazprom yrittää periä Tukholman välimiesoikeuden kautta. Kaasun toimitukset palautettiin 
normaalille tasolle maaliskuun alussa. (Interfax) 
 
 



Lukoil Overseas nosti tuotantomääriään Irakissa. Lukoilin ulkomaisista projekteista vastaava  
tytäryhtiö Lukoil Overseas nosti tuotantomääriään noin 140 prosentilla vuonna 2014 Irakin West Qur-
na-2 -kentän käyttöönoton ansiosta. Tytäryhtiön osuus emoyhtiön öljyntuotannosta kasvoi 4,4 pro-
sentista 10 prosenttiin. Lukoil Overseasilla on kaasuhankkeita myös Uzbekistanissa. (Interfax) 
 
Hallitus hyväksyi arktisen komission kokoonpanon. Pääministeri Medvedevin hyväksymää arkti-
sen alueen kehittämiskomissiota johtaa varapääministeri Rogozin. Hänellä on viisi varapuheenjohta-
jaa: luonnonvara- ja ympäristöministeri Donskoi, energiaministeri Novak, talouskehitysministeri Ulju-
kajev, liikenneministeri Sokolov ja turvaneuvoston varasihteeri Nazarov.  Komissiossa tulee olemaan 
yli 60 jäsentä mm. Gazpromin, Rosneftin ja Transneftin edustajat, varapuolustusministeri Bulgakov ja 
FSB:n taloudellisen turvallisuuden päällikkö Jakovlev. Komissio tulee koordinoimaan federaation ja 
alueellisten viranomaisten toimintaa arktisen alueen kehittämisessä. Se arvioi mm. arktisen alueen 
resurssien käytön tehokkuutta ja tekee päätöksiä ensisijaisten investointiohjelmien kehittämisestä ja 
toimeenpanosta. (Kommersant) 
 
Venäjän uusi energiastrategia hyväksyttäneen syksyllä. Venäjän hallituksen käsittelyssä oleva 
uusi energiastrategia 2035 tulee huomioimaan lännen pakotteet Venäjän energiasektoria vastaan. 
Strategiassa Venäjän öljyntuotannon arvioidaan pysyvän 525 miljoonan tonnin tasolla, ja kaasuntuo-
tanto noussee nykyisestä 640 miljardista kuutiometristä 805–880 miljardiin kuutiometriin. Öljyn vienti 
saattaa nousta 270 miljoonaan tonniin. Noin neljänneksen öljyntuotannosta arvioidaan tulevan uusilta 
öljykentiltä ja 50 miljoonaa tonnia offshore-esiintymistä. Strategia perustuu öljyn perusjalostuksen 
vähentämiseen ja öljytuotteiden viennin kasvattamiseen. Nesteytetyn maakaasun tuotanto halutaan 
kasvattaa 60 miljoonaan tonniin vuositasolla Aasian ja Tyynenmeren alueita silmällä pitäen. Hallituk-
sen on määrä hyväksyä uusi energiastrategia syksyllä 2015. (Interfax) 
 
OPEC korjasi ennustettaan Venäjän öljyntuotannosta. OPEC arvioi Venäjän öljyntuotannon las-
kevan 60 000 tynnyrillä päivässä tänä vuonna. Tammikuussa OPEC oletti Venäjän tuotannon laske-
van 100 000 tynnyrillä päivässä pakotteiden, halvemman öljyn ja uusien tuotantoprojektien puutteen 
vuoksi. Sahalin1 -esiintymän Arkutun-Dagin kentän viivästynyt käyttöönotto nosti tuotantomääriä al-
kuvuodesta. (Interfax) 
 
Venäjän öljyn vientitullia nostettiin. Tullia korotettiin huhtikuun alusta 25 dollarilla: uusi tulli on 
130,8 dollaria tonnilta. Veromanööverin mukaisten helpotusten vuoksi Itä-Siperiasta, Kaspianmereltä 
ja Prirazlomnojen esiintymästä saatavasta öljystä ei makseta vientitullia helmikuun alusta lähtien. 
Vientitulli lasketaan uudella kaavalla, jonka mukaan öljyn hinnan pudotessa alle 65 dollariin tynnyriltä, 
tullin määrä muodostuu negatiiviseksi ja öljystä ei makseta tullia. (Venäjän finanssiministeriö)  
 
Maa-, metsä ja elintarviketalous 
 
Viljahävikki Venäjällä viidennes sadosta. Riittämättömästä ja vanhentuneesta tekniikasta johtuva 
viljahävikki on Venäjällä jopa 20 miljoonaa tonnia vuosittain. Kansallisen viljantuottajajärjestön  
puheenjohtaja Pavel Skurihinin mukaan tänä vuonna hävikin aiheuttamat taloudelliset tappiot nouse-
vat 220 miljardiin ruplaan (3,4 miljardiin euroon). Suurin syy hävikkiin on maatalousyritysten teknisen 
varustelutason katastrofaalinen tila, mistä johtuen viljelyprosessiin kuuluvia työvaiheita ei pystytä 
suorittamaan aikataulussa. Konekannan uudistaminen tulisi aloittaa viljatiloilta, mutta korkotason 
nousu ja ongelmat luotonsaannissa jarruttavat uudistuksia. (Interfax) 
 
Vehnän hinta laski vientitullin myötä. Venäjän maatalousministeriön mukaan vehnän hinta vilja-
varastoissa laski 0,5–2 prosenttia sen jälkeen kun Venäjä otti käyttöön vehnän vientitullin. Markkina-
asiantuntijoiden mukaan vehnän hinta loppukäyttäjille on laskenut lähes 10 prosenttia. Hintojen las-
kun taustalla ovat vientitullien lisäksi viranomaisten luomat hallinnolliset esteet. Monet yritykset ovat 
siirtyneet viemään vehnän asemesta ohraa, ja maaliskuussa ohra saattaa ylittää vehnän vientimää-
rässä. Maatalousministeri Nikolai Fjodorovin mukaan hallitus ei tällä hetkellä harkitse vientitullien 
laajentamista muihin viljoihin. (Vedomosti, Interfax) 



 
Lihantuonti väheni tammikuussa 67 %. Lihantuonti väheni 67 prosenttia tammikuussa 2015 verrat-
tuna tammikuuhun 2014, kertoo Venäjän tulli. Myös voin tuonti väheni vuoden aikana huomattavasti, 
65 prosenttia. Kuitenkin myös useiden vastapakotteiden ulkopuolella olevien elintarvikkeiden tuonti 
Venäjälle väheni vuoden aikana merkittävästi. Tällaisia olivat viljat (-53 %), kaakaopavut (-81,4 %) ja 
alkoholijuomat (-41 %). (TASS) 
 
Kiina ja Intia eivät ole täyttäneet odotuksia lihantoimittajina. Kiina ja Intia eivät ole pystyneet 
toimittamaan Venäjälle odotettuja määriä lihaa, kertoi Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos 
Rosselhoznadzorin johtaja Sergei Dankvert Pietarin-vierailullaan. Neljä intialaista vesipuhvelin tuotta-
jaa on saanut luvat lihantuontiin Venäjälle, mutta tuonti ei ole lähtenyt käyntiin. Dankvertin mukaan 
syynä on puhvelin lihan hinnannousu. Ensimmäisiä puhvelinlihaeriä ollaan kuitenkin pian laivaamas-
sa Pietariin. Kiina puolestaan toimitti Venäjälle 3300 tonnia sianlihaa vuoden 2014 lopussa, mutta 
sen jälkeen tuonti on ehtynyt logististen ongelmien vuoksi. (Interfax, Rosselhoznadzor) 
 
Kauppaketjut kasvattivat suoraa elintarviketuontia. Vähittäiskauppaketjujen suora tuonti ulkomail-
ta kasvoi vuonna 2014 lähes 10 prosenttia huolimatta elintarvikepakotteiden ja ruplan devalvaation 
aiheuttamasta tuonnin laskusta vuoden loppupuolella. Eniten kauppaketjut toivat banaaneja, ja  
hedelmät kattoivat yhteensä lähes puolet niiden suorasta tuonnista. Venäjän suurin kauppaketju 
Magnit aloitti suoran tuonnin viitisen vuotta sitten, minkä jälkeen siitä on tullut yksi maan suurimmista 
elintarviketuojista. Kolme eri kauppaketjua omistava X5 Retail Group aikoo myös kasvattaa suoraa 
elintarviketuontiaan merkittävästi. (Vedomosti) 
 
Metsänvuokrasopimusten enimmäiskesto 98 vuoteen? Venäjällä valmistellaan useita lakeja,  
joiden toivotaan edistävän metsätalouden harjoittamista. Metsänvuokrasopimusten enimmäispituutta 
esitetään nostettavaksi 49 vuodesta 98 vuoteen. Lisäksi pienille ja keskisuurille yrityksille halutaan 
mahdollistaa suorat puunostosopimukset ilman velvollisuutta vuokrata hakattavia metsäaloja. Tällöin 
pk-yritys maksaisi sopimuksen hinnassa metsänhoito- ja uudistuskulut, mutta käytännön töistä huo-
lehtisivat julkiset tahot. Vuokrasopimusten tekoon halutaan lisäksi palauttaa kilpailumenettely, jossa 
puun jatkojalostajia voidaan suosia verrattuna raakapuun viejiin. Metsätalousviraston johtaja Ivan 
Valentik toivoo uusien lakialoitteiden tulevan hyväksytyksi vuoden 2015 aikana. (Lesnyje vesti, Les 
Online) 
 
Tulli, rajaliikenne   

Itärajaliikenteen pudotus jatkui tammi–helmikuussa. Matkustajien rajanylityksiä oli Venäjän maa-
rajalla tammi–helmikuussa 28 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden alussa. Helmikuun lasku-
käyrä oli hieman tammikuuta loivempi. Suomen rajavartiolaitoksen mukaan ruplan alhainen kurssi 
näkyy matkustajaliikenteen kansallisuuksissa siten, että venäläisten ja suomalaisten matkustajien 
osuudet koko itärajalla ovat prosentteina suhteessa 65/31, kun ne vuoden 2014 alussa olivat 77/20. 
Junamatkustajien määrä on tammi–helmikuussa vähentynyt 32 prosenttia. Myös raskas liikenne on 
edelleen vaisua: Venäjän rekkojen määrä on laskenut 26 prosenttia alkuvuodesta 2014. Venäjän 
rautatierahdin määrä tonneina on alkuvuonna pudonnut 19 prosenttia viime vuodesta. Ruplan deval-
voituminen on kuitenkin lisännyt Venäjältä Suomen satamiin tuotavien transitotonnien osuutta. (Suo-
men maarajojen liikennetilasto, Suomen Tulli ja rajavartiolaitos) 
 
Matkailu ja liikkuvuus 
 
Virallinen työperäinen maahanmuutto on laskenut selvästi. Venäjän maahanmuuttovirasto FMS 
kertoo, että tämän vuoden tammi–helmikuussa maahan saapumisten määrä on kasvanut hienoisesti 
(+3,8 %) edellisvuoteen verrattuna, mutta haettujen työlupien ja patenttien määrä on laskenut 49 ja 
64 prosenttia. Ulkomaalaisten rekisteröintien määrä on laskenut 17,5 prosenttia. Asiantuntijoiden 
mukaan lasku selittyy vähentyneellä työvoiman kysynnällä ja ruplan kurssilaskusta johtuvalla palkka-



tason laskulla. Myös vuoden alusta voimaan tulleilla työluvan ja patentin saamiseen liittyvillä lisävaa-
timuksilla on vaikutuksensa. Pienet ja keskisuuret yritykset valittavat, että lupabyrokratia haittaa  
ulkomaalaisten palkkaamista. (Vedomosti) 
 
Moskovan kansainväliset matkailumessut pidettiin vaisuissa tunnelmissa. 22. kerran järjestetyt 
kansainväliset matkailumessut pidettiin matkailualan laskusuhdanteen varjossa. Näytteilleasettajia oli 
aiempaa vähemmän ja messujen saama julkisuus jäi sekin vähäiseksi. Edellisvuonna messut avasi 
varapääministeri, nyt jouduttiin tyytymään kulttuuriministeriön varaministeriin. Messuilla esiteltiin  
matkailumahdollisuuksia 198 maasta ja 30 Venäjän alueelta. Erityisesti Krim oli alueista hyvin esillä. 
Ulkomaisista kohteista Turkki ja Kreikka olivat kaksinkertaistaneet osastojensa pinta-alan. (RIA No-
vosti) 


