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Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (10.4.–23.4.2015) 

 Venäjä on huolestunut Suomen ja Ruotsin lähentymisestä Naton kanssa.  
 Putin: "Kansantasavaltojen" itsenäisyyden tunnustaminen riippuu tilanteen  

kehittymisestä.  
 Venäjä sallii ohjusjärjestelmien viennin Iraniin.  
 Kadyrov ei salli Venäjän voimaviranomaisten toimintaa Tšetšeniassa. 
 Liberaalioppositio yrittää yhteistyötä Navalnyin ja Kasjanovin johdolla. 
 Venäjän ulkomaankauppa laski tammi–helmikuussa 30 prosenttia. 
 Gazprom pitää Euroopan komission valitusta perusteettomana. 
 Aleksandr Tkatšovista uusi maatalousministeri 
 Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on julkaissut sektorikohtaiset  

tuonninkorvaussuunnitelmat. 

1. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
 
Putin: "Kansantasavaltojen" itsenäisyyden tunnustaminen riippuu tilanteen kehittymisestä. Pre-
sidentin mukaan Luhanskin ja Donetskin "kansantasavaltojen" itsenäisyyden tunnustaminen riippuu siitä, 
miten tilanne kehittyy. Ulkoministeri Lavrov on puolestaan todennut Venäjän haluavan edelleen nähdä 
yhtenäisen ja sotilaallisesti liittoutumattoman Ukrainan. Tämä kuitenkin edellyttää desentralisaatiota ja 
perustuslakiuudistuksia. Lavrov sanoo tulitaukorikkomusten kääntyneen laskuun ja Venäjän tulevan 
työskentelemään väkivallan uudelleeneskaloitumisen estämiseksi. Lavrovin mukaan rikkomuksia on teh-
ty molemmilla puolilla, eivätkä osapuolet ole vielä vetäneet kaikkea raskasta aseistusta pois, kuten 
Minskin sopimukset edellyttävät. Lavrovin mukaan sopimusten rikkomiseen on pääsiassa syyllistynyt 
Ukrainan hallitus. Kreml ja ulkoministeriö ovat myös kritisoineet Yhdysvaltoja tilanteen epävakauttami-
sesta ja Minskin sopimuksia vastaan toimimisesta lähettämällä Ukrainaan ml. konfliktialueelle sotilas-
neuvonantajia. (TASS, Venäjän ulkoministeriö)   
 
Putin ja Niinistö keskustelleet Ukrainan tilanteesta. Kremlin julkaiseman tiedotteen mukaan Suomen 
aloitteesta järjestetyssä puhelinkeskustelussa 23.4. keskusteltiin ajankohtaisista kansainvälisistä aiheis-
ta. Kahdenvälisen ja monenkeskisen yhteistyön osalta presidentit painottivat erityisesti EU:n ja Venäjän 
suhteita sekä arktista kumppanuutta. Presidentit vaihtoivat näkemyksiä Ukrainan tilanteesta ja painottivat 
tarvetta toimeenpanna Minskissä sovitut toimet. Putin ja Niinistö korostivat Etyjin tarkkailumission tärke-
yttä, johon kuuluu sekä venäläisiä että suomalaisia jäseniä. Presidentit tarkastelivat lisäksi suunnitelmia 
kahdenvälisistä kontakteista eri tasoilla. (Venäjän presidentinhallinto) 
  
Lavrov: Ukrainan kriisin tulisi vaikuttaa Euroopan turvallisuusjärjestelmän systeemisten ongel-
mien ratkaisuun. Moskovan kansainvälisessä turvallisuuskonferenssissa puhuneen ulkoministeri Lav-
rovin mukaan Euroopan turvallisuusjärjestelmän ongelmat ovat olleet Ukrainan kriisin pääsyy. Ongelmi-
en korjaamisen sijaan Euroopassa tapahtuu Lavrovin mukaan vastakkaista kehitystä. Euroopassa pyri-
tään Lavrovin mukaan varmistamaan uusia jakolinjoja. Jakolinja-ajatus on Washingtonille hyödyllinen 
sen viitatessa Venäjän toimiin "Naton porteilla". Ukrainan konfliktiin ei Lavrovin mukaan ole sotilaallista 
ratkaisua. Ulkoministeri muistutti myös Minskin sopimuksen toimeenpanon tärkeydestä ja esitti huolensa 
Kiovan toimista tämän edistämiseksi. Puolustusministeri Šoigu sanoi Venäjän olevan avoin laajalle yh-
teistyölle niin Euroopan, Aasian, Afrikan kuin Amerikan valtioiden kanssa. Šoigun mukaan Venäjä kan-
nattaa yhteistyötä siitä huolimatta, että jotkut länsijohtajat ovat pyrkineet eristämään Venäjän ja rankai-
semaan sitä itsenäisen politiikan harjoittamisesta. Presidentti Putinin turvallisuuskonferenssille lähettä-
mässä tervehdyksessä todetaan, että yksipuoliset toimet uhkaavat toisen maailmansodan jälkeistä jär-
jestystä. Suvereenien valtioiden sisäisiin asioihin puututaan räikeästi, ja värivallankumoukset johtavat 



kaaokseen ja väkivaltaan. Eurooppalaisista maista turvallisuuskonferenssiin osallistuivat ministeritasolla 
Kreikka ja Serbia. (Venäjän ulkoministeriö, Venäjän presidentinhallinto, TASS, Kommersant) 
  
Venäjä on huolestunut Suomen ja Ruotsin lähentymisestä Naton kanssa. Ulkoministeriön 12.4. 
antamassa lausunnossa kiinnitetään huomiota Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin puolustusministeri-
en sekä Islannin ulkoministerin Aftenpostenissa julkaistuun yhteisartikkeliin pohjoismaisesta puolustus- 
ja turvallisuusyhteistyöstä. Lausunnossa todetaan, että aihealueen kysymykset ovat eittämättä jokaisen 
maan suvereeni oikeus. Ulkoministeriön mukaan erotuksena viimevuosien pohjoismaiseen puolustusyh-
teistyöhön, nyt asemoidutaan Venäjää vastaan. Tämän katsotaan voivan rapauttaa viime vuosikymme-
nen myönteisen yhteistyön Pohjolassa. Ulkoministeriötä huolettaa erityisesti vahvistuva trendi, jossa 
virallisesti sotilaallisesti liittoutumattomat Suomi ja Ruotsi lähentyvät sotilasliitto Natoa. Lausunnon mu-
kaan turvallisuutta vahvistavia yhteistyöratkaisuja Pohjois-Euroopassa ja koko Euroopassa ml. Ukrainan 
konfliktissa hakevan avoimen ja rakentavan dialogin sijasta Pohjoismaat turvautuvat konfrontatiivisiin 
ratkaisuihin vastoin julkista mielipidettä. (Venäjän ulkoministeriö) 
  
Venäjä pitää pakotelistatun Rogozinin vierailua Huippuvuorilla oikeutettuna. Ulkoministeriön 20.4. 
antaman tiedotteen mukaan varapääministerillä oli oikeus vierailla alueella viime viikonloppuna huolimat-
ta matkustusrajoituksista. Ulkoministeriö kutsuu Norjan esittämää kritiikkiä "absurdiksi" kansainvälisen 
lain näkökulmasta. Norja on pyytänyt Venäjältä virallista selvitystä tapauksesta, koska Rogozin on EU:n 
maahantulokieltolistalla, johon myös Norja on ilmoittanut sitoutuneensa. Rogozinin vierailua Huippuvuo-
rille, missä hän tapasi siellä työskenteleviä venäläisiä, esiteltiin näyttävästi muun muassa hänen omalla 
Twitter-tilillään. (Venäjän ulkoministeriö)  
 
 Venäjä sallii ohjusjärjestelmien viennin Iraniin. Presidentti Putin antoi 13.4. määräyksen, joka sallii 
S-300 –ohjusjärjestelmien myymisen Iranille. 800 miljoonan dollarin arvoinen sopimus tehtiin vuonna 
2007. Presidentti Medvedev kuitenkin määräsi kaupan peruttavaksi v. 2010. Ulkoministeri Lavrovin mu-
kaan Venäjä toimi tuolloin "hyvästä tahdostaan" Iranin ydinohjelmaneuvottelujen vauhdittamiseksi ja ko-
rosti, ettei YKTN:n päätöslauselma 1929 millään tavalla estä tällaisen asejärjestelmien vientiä Iraniin. 
Lavrov myös huomautti Iranin turvallisuustilanteen muuttuneen viime aikoina Jemenin kaaoksen vuoksi 
epävarmemmaksi ja tähdensi, että Venäjän on myös otettava huomioon maineensa luotettavana 
asealan kauppakumppanina. Lavrovin mukaan Lausannen alustavan sopimuksen jälkeen vientikiellon 
jatkamiselle ei enää ole tarvetta, ja hän korosti, että S-300 on yksinomaan puolustuksellinen asejärjes-
telmä, eikä siksi aiheuta vaaraa Israelille tai muille valtioille. Saman viestin toisti Putin puhelussaan Ne-
tanjahulle 14.4. Putinin lehdistöedustaja Peskov kieltäytyy ottamasta kantaa toimitusaikatauluun, mutta 
korostaa, ettei toimitukselle enää ole mitään esteitä. (Venäjän ulkoministeriö, Venäjän presidentinhallin-
to, TASS) 
 

2. Sisäpolitiikka ja ihmisoikeudet 
 
Kadyrov ei salli Venäjän voimaviranomaisten toimintaa Tšetšeniassa. Tšetšenian päämies Ramzan 
Kadyrov piti televisioidun puheen tasavallan turvallisuustilanteesta. Kadyrov ilmoitti, että Tšetšenian ul-
kopuolelta tulevilla venäläisviranomaisilla ei ole mitään oikeutta toimia Tšetšeniassa ilman paikallisen 
johdon lupaa. Kadyrov antoi Tšetšenian omille voimaviranomaisille luvan ampua alueella erikoisoperaa-
tiota suorittavat Venäjän viranomaiset. Viime viikolla Stavropolista johdetut poliisijoukot surmasivat eri-
koisoperaatiossa Groznyissa valtakunnallisesti etsintäkuulutetun tšetšeenin. Lisäksi Boris Nemtsovin 
murhaan liitettyjen tšetšeenien etsinnät ovat ärsyttäneet Kadyrovia. Nemtsovin omaisten asianajajat ovat 
vaatineet tutkintaviranomaisia kuulustelemaan Kadyrovia ja muita murhaan liitettyjä tšetšeenipoliitikkoja. 
Kadyrovin mukaan Tšetšenian suurin turvallisuusuhka on terrorismi, jota vastaan on toimittava estämällä 
alueen nuoria liittymästä länsimaisten tiedustelupalveluiden ja niiden kätyreiden riveihin. Presidentti Pu-
tinin lehdistöedustaja Peskov ei suostunut toistaiseksi kommentoimaan Kadyrovin puheita. (Grozny.tv, 
Slon.ru, Kommersant, RBK) 
 
Liberaalioppositio yrittää yhteistyötä Navalnyin ja Kasjanovin johdolla. Entinen pääministeri Mihail 
Kasjanov ja korruptionvastaisena taistelijana profiloitunut Aleksei Navalnyi ilmoittivat puolueidensa RPR-



Parnasin ja Partija Progressan ryhtymisestä yhteistyöhön ennen vuoden 2016 duumanvaaleja. Jo ensi 
syksyn aluevaaleissa yhteenliittymän on tarkoitus asettaa ehdokkaita Novosibirskin, Kalugan ja Kostro-
man alueilla. Uutta puoluetta ei aiota perustaa, vaan sopia yhteistyöstä vaaliohjelman ja ehdokasasette-
lun osalta. Koska RPR-Parnasilla on alueparlamentissa istuva edustaja, se pystyy asettamaan ehdokkai-
ta duumanvaaleihin helpommin kuin muut valtajärjestelmän ulkopuoliset oppositiopuolueet, joiden osal-
listumista vaaleihin monimutkainen lainsäädäntö on viime vuosina vaikeuttanut. Muutama marginaalisen 
pieni oppositioryhmä ja Mihail Hodorkovskin "Avoin Venäjä" -järjestö ovat myös ilmoittaneet liittyvänsä 
mukaan koalitioon. Sen sijaan perinteinen liberaalioppositiopuolue Jabloko pysyttelee yhteistyön ulko-
puolella. Asiantuntijat muistuttavat, että yhteenliittymän mahdollisuus osallistua vaaleihin riippuu Kremlin 
hyväksynnästä. Yhtä suuri ongelma oppositiolle on sen johtajien vähäinen suosio äänestäjien keskuu-
dessa. (Nezavisimaja Gazeta, Vedomosti, Slon.ru) 
 
Putin: Yritys pakottaa Itä-Euroopan maat elämään Neuvostoliiton mallin mukaan epäonnistui ja 
saman kohtalon tulee kokemaan Yhdysvallat. Monituntisessa TV-ohjelmassa kansalaisten kysymyk-
siin vastannut presidentti käsitteli lähestyvään Voitonpäivään liittyen toisen maailmansodan historiaa. 
Vastatessaan kysymykseen, miksi jotkut rinnastavat natsismin ja stalinismin toisiinsa Putin sanoi, että 
Venäjään suhtaudutaan tänä päivänä kriittisesti Itä-Euroopassa, koska Neuvostoliitto sodan jälkeen pa-
kotti alueen maat voimakeinoin elämään oman mallinsa mukaan, "eikä siinä ollut mitään hyvää". Putin 
sanoi omaa valtaansa kaikkialle maailmaan levittävän USA:n tulevan epäonnistumaan samalla tavalla. 
Putinin mukaan natsismia ja stalinismia ei voi mitenkään verrata toisiinsa, koska "kaikesta sorrosta huo-
limatta Stalinin tarkoitus ei koskaan ollut tuhota kokonaisia kansoja". Vastaukseen, onko Venäjällä lain-
kaan liittolaisia Putin vastasi sanomalla, että suuri joukko muitakin valtioita jakaa samat uhat ja taistelee 
Venäjän kanssa terrorismia, järjestäytynyttä rikollisuutta ja muita vaaroja vastaan. Putinin mukaan Venä-
jä ei pidä ketään vihollisenaan, mutta muistutti Venäjällä olevan suuri ydinasearsenaali. "Emme pyri tais-
telemaan ketään vastaan, mutta vahvistamme itseämme, omaa puolustuskykyämme, jottei kellekään 
syntyisi houkutusta käydä sotimaan Venäjän kanssa." (Rossija 1, Kreml) 
 
Uuden kansallisuusasioiden viraston toiminta käynnistymässä. Hallitus on vahvistanut aiemmin 
tänä vuonna perustetun Federaation kansallisuusasioiden viraston tehtävät. Se tulee vastaamaan kan-
sallisuuksien- ja uskontojenvälisen politiikan toteuttamisesta, tavoitteenaan Venäjän kansallisen yhtenäi-
syyden vahvistaminen. Toimialaan kuuluu myös kansojen etnokulttuurinen kehitys. Aiemmin vastaavia 
tehtäviä hoiti aluekehitysministeriö, joka lakkautettiin viime syksynä. Viraston johtajaksi on nimitetty Igor 
Barinov, joka on aiemmin palvellut turvallisuuspalvelu FSB:n Alfa-eliittijoukkojen päällystötehtävissä. 
Barinov on myös Yhtenäinen Venäjä -valtapuolueen kansanedustaja. (TASS, Vedomosti) 
 
Huumevalvontaviraston päällikkö: Muotihuume on länsimaiden salajuoni värivallankumouksen 
tekemiseksi. Federaation huumevalvontavirastoa johtava Viktor Ivanov väitti, että Venäjällä leviävän 
spice-huumeen käyttöä kontrolloidaan erityisistä tieteellisistä keskuksista käsin ja tarkoituksena on aihe-
uttaa vallankumous Venäjällä. Aiemmin Ivanov on sanonut Ukrainan viimevuotisen vallankumouksen 
tekijöistä suuren osan olleen narkomaaneja, joille totalitaristiset ryhmät antoivat metadonia. Näitä samoja 
huumeidenkäyttäjiä liikkuu hänen mukaansa myös Itä-Ukrainassa. Spice-huumeen käyttö aiheutti loppu-
vuodesta 25 kuolemantapausta Venäjällä ja duuma hyväksyi tammikuussa sen kieltävän lain. (Lenta.ru) 
 
Perheväkivallan kriminalisointi heikentäisi kriitikkojen mukaan perhearvoja. Lapsiasiamies Asta-
hov on esittänyt, ettei valtio puuttuisi perheiden sisäisiin asioihin perheväkivallan kriminalisoinnilla. Asta-
hovin mukaan perhe on yhteiskunnan turvallisin yhteisö ja sen perinteisiä arvoja tulee suojella. Kirkon 
lasten ja äitien oikeuksien komission puheenjohtaja, arkkipiispa Smirnovin mukaan perheväkivallan kri-
minalisoinnin kannattaminen on yhteiskunnalle vaarallista perheiden vastaista propagandaa, jota tulisi 
vastustaa samoin keinoin kuin rasismia ja natsismia. Duuman julkisen terveyden komitean vuoden 2012 
tutkimuksen mukaan 40 prosenttia kaikista väkivaltarikoksista Venäjällä tapahtuu perheissä. Arvioiden 
mukaan kolme prosenttia perheissä tapahtuneista väkivaltarikoksista tuomitaan oikeudessa.  (The Mos-
cow Times) 
Krimin tataarien TV-kanavan lakkauttaminen on herättänyt ihmisoikeuskeskustelua. Krimin tataa-
rien kulttuuriperimää ylläpitävä ATR-TV-kanava lakkautettiin Venäjän annektoimalla Krimillä sen jälkeen, 



kun se ei rekisteröitynyt määrätyssä aikataulussa viestintävirasto Roskomnadrozille. TV-kanavan johtaja 
Isljamovan mukaan rekisteröitymistä oli yritetty neljä kertaa. Krimin miehityshallinto on ilmoittanut suun-
nittelevansa uuden korvaavan kanavan perustamista. Ulkoministeri Lavrov kommentoi aihetta sanoen, 
että Krimin tataarien oikeudet ovat nyt laajemmat kuin aiemmin Ukrainan hallinnon alaisuudessa. Oike-
uksiin lukeutuvat Lavrovin mukaan mahdollisuus käyttää omaa kieltä julkisissa palveluissa, maankäyttö-
oikeus ja edustus Krimin parlamentissa. Venäjän ihmisoikeusedustaja Lubina pitää Krimin ihmisoikeusti-
lannetta heikkona. (The Moscow Times) 
 
  3. Talous 
 

 Vuoden ensimmäisen neljänneksen talousluvut negatiivisia. 
 Ulkomaankauppa laski tammi–helmikuussa 30 prosenttia. 
 Teollisuus- ja kauppaministeriöltä sektorikohtaiset tuonninkorvaussuunnitelmat. 
 Venäjän tuottajapiirit vaativat WTO-sääntöjen uudelleenarviointia. 
 Venäjä laskee paperin tuontitulleja. 
 Gazprom pitää Euroopan komission valitusta perusteettomana. 
 Aleksandr Tkatšovista uusi maatalousministeri. 

          

 

 
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 %   -3,7 %     
 

 
Lähteet: Tilastokeskus ja talouskehitysministeriö          

 

 
Vararahastot 

 
mrd. 
USD   1.1.2014   1.4.2015     

 
 

Vararahasto     87,4   75,7 mrd.$ 
 

 
Hyvinvointirahasto     88,6   74,4 mrd.$ 

 

 

Keskuspankin kulta- ja valuut-
tavarannot   510   354 mrd.$ 

 
 

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja finanssiministeriö          
 

 
                

 
 

Ruplan kurssi RUB   1.1.2014   22.4.2015     
 

 
EUR/RUB     45,00   57,60     

 
 

USD/RUB     32,80   53,97     
 

 
Lähde: Venäjän keskuspankki             

 
 

                
 

 
Raakaöljyn hinta USD/bll   1.1.2013   21.4.2015     

 
 

Brent USD/bll     110,62 $/bll 62,84 $/bll 
 

 
Urals USD/bll     110,35 $/bll 60,86 $/bll 

 
 

Lähde: Neste Oil               
 

 
                

  



Vuoden ensimmäisen neljänneksen talousluvut negatiivisia. Tilastokeskus Rosstatin julkaisemat 
tammi–maaliskuun talousluvut eivät vastanneet Putinin televisiokeskustelussaan esittämää optimistista 
näkemystä talouden nopeasta toipumisesta. Vähittäiskaupan myynti aleni 6,3 prosenttia viime vuoden 
vastaavaan aikaan verrattuna ja reaalipalkat laskivat 8,3 prosenttia. Työttömyys nousi 5,9 prosenttiin. 
Investoinnit vähenivät kuudella prosentilla, teollisuustuotanto 0,6 prosentilla ja rakentaminen 4,7 prosen-
tilla. Inflaatio oli korkeimmillaan kolmeentoista vuoteen, 16,9 prosenttia. Rosstat ei ole vielä julkaissut 
ensimmäisen neljänneksen BKT-lukua, mutta Bloombergin analyytikkoarvioihin perustuvan konsen-
susennusteen mukaan talous supistui 2,9 prosenttia. (Vedomosti, The Moscow Times) 
    
S&P piti luottoluokituksen ennallaan. Luottoluokituslaitos Standard&Poors vahvisti alkuvuonna las-
kemansa Venäjän spekulatiivisen luokituksen (BB+, talouden näkymät negatiiviset). S&P ennustaa ta-
louden supistuvan tänä vuonna 2,6 prosenttia, mutta pääsevän hitaaseen kasvuun seuraavina vuosina. 
Kasvua rajoittavat talouden rakenneongelmat, ulkoisen rahoituksen saatavuus, taloussanktiot ja öljyn 
hinnan lasku. S&P arvioi Venäjän BKT:n per capita laskevan kuluvana vuonna 8 400 dollariin (14 500 
USD vuonna 2013) ruplan kurssin heikkenemisen ja ostovoimaa alentaneen inflaation vuoksi. (Vedo-
mosti) 
  
Ulkomaankauppa laski tammi–helmikuussa 30 prosenttia. Tilastokeskus Rosstatin mukaan Venäjän 
ulkomaankauppa laski tammi–helmikuussa 30 prosenttia. Tuonti laski 25,7 miljardiin dollariin, mikä on 38 
prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vienti laski 57,6 miljardiin dollariin, vähen-
nystä 24 prosenttia. Kauppa EU:n kanssa pieneni 34 prosenttia 38,2 miljardiin dollariin. Eniten kauppa-
vaihto laski Iso-Britannian kanssa: 52 prosenttia. Puolan ja Ranskan kanssa kauppavaihto laski 49 ja 43 
prosenttia. Öljyn ja kaasun vientitulot vähenivät 40 prosenttia 22,4 miljardiin dollariin. Koneiden ja laittei-
den tuonti väheni lähes 40 prosenttia 11,4 miljardiin dollariin. Rosstatin mukaan ainoastaan omenoiden 
ja öljyjen (esim. palmu- ja auringonkukkaöljy) tuonti kasvoi. (The Moscow Times) 
     
Eläkereformi taas keskusteluissa. Finanssiministeri Siluanovin mielestä eläkeiän nostosta on tehtävä 
pikaisesti päätös, muuten budjettivajetta ja demografian haasteita ei pystytä kattamaan. Talousasiantun-
tijat kritisoivat hallituksen tempoilevaa eläkepolitiikkaa, kun yksityisiä eläkerahastoja on jäädytetty ja nii-
den varoja käytetty budjettivajeen paikkaamiseen. Rahastoitu eläkejärjestelmä toisi talouskasvua ja ke-
hittäisi pääomamarkkinoita ja pitkäaikaista rahoitusta, mikä olisi elintärkeää nykyisessä taloustilanteessa. 
Eläkeikää on ehdotettu nostettavaksi 65 vuoteen (nykyisin naisilla 55 ja miehillä 60 vuotta). Putin kom-
mentoi suorassa linjassaan, että eläkeiän dramaattinen nostaminen ei ole mahdollista, ellei eliniän odote 
nouse. Hallituksen on määrä tehdä päätöksiä eläkereformista lähipäivinä. (Interfax, Kommersant) 
 
Venäjän jäsenyys kansainvälissä järjestöissä kallista. Finanssiministeri Siluanovin mukaan Venäjän 
täytyy budjettimenojen leikkaustarpeiden takia harkita jäsenyyttään niissä kansainvälisissä järjestöissä ja 
rahastoissa, joissa mukana oleminen ei ole ehdottoman välttämätöntä. Venäjä osallistuu nykyisin YK:n, 
Maailmanpankin ja muiden kansainvälisten organisaatioiden avustus- ja kehitysohjelmiin. Sen sijaan 
Venäjä aikoo osallistua BRICS-maiden kehityspankin toimintaan ja perustamispääomaan, johon on va-
rattu varat budjetista. (The Moscow Times) 
 
Putinin "kuuman linjan" talousviestit. Presidentti valoi uskoa Venäjän talouteen ja arveli talouden 
toipuvan alle kahdessa vuodessa. Rupla on vahvistunut öljyn hinnan nousua nopeammin. Palkat ovat 
laskeneet inflaation myötä, mutta ruplan vahvistuminen hillitsee inflaatiota. Pakotteet vahvistavat Putinin 
mukaan Venäjän taloutta, vaikka ovatkin joillekin maille tapa jarruttaa Venäjän kehitystä. Talouskriisin 
keskellä hallinto ei ole toiminut riittävän tehokkaasti. Olisi pitänyt nopeammin selvittää, mihin elvyttäviin 
toimenpiteisiin tulee ryhtyä. Keskuspankki sen sijaan on toiminut ansiokkaasti ja saa kehuja useaan ot-
teeseen. Kaikissa hallinnon säästötoimissa on huomioitava kansalaiset. Tärkeintä on säilyttää työpaikat 
ja luoda paremmat edellytykset liiketoiminnalle ja yksityisille investoinneille, kehittää rahapolitiikkaa ja 
talouden mekanismeja. Venäjän kehitystä kuitenkin hidastavat liian nopeasti nousseet palkat. Myös elä-
keikää tulisi nostaa, mutta ei radikaalisti. Putin lupasi puuttua moniin talouden epäkohtiin: asuntovelalli-
sia tulee tukea ja paikallisjunaliikenteen ja kotimaisten maidon- ja lihantuottajien jälleenmyyntiongelmiin 
on puututtava. Maataloudessa tärkeintä on kehittää omaa tuotantoa ja syrjäyttää ulkomaiset kilpailijat. 



Putinin mukaan maatalous on tänä päivänä prioriteetti, ja markkinoilla on tehty tilaa kotimaisille tuottajille. 
Nyt ei pidä keskittyä pakotteiden kiertäjiin tai muihin lieveilmiöihin, vaan tärkeintä on tukea oman tuotan-
non kasvua pakotteiden luoman tuen turvin ja syrjäyttää ulkomaiset kilpailijat kauppojen hyllyiltä. Putin 
myönsi elintarvikkeiden hintojen nousseen, mihin on syynä Venäjän asettamat vastapakotteet. Kaasua 
myydään Ukrainalle edelleen alennetulla hinnalla, koska kyseessä on sama kansa eikä Venäjällä ole 
muuta vaihtoehtoa kuin tulla vastaan energiakaupassa. Kiova ei rakenna Donbassin taloutta.  
 
Perhepolitiikan suuntaviivat vuoteen 2025.  Hallitus on hyväksynyt perhepolitiikan suuntaviivojen en-
simmäisen vaiheen toteutussuunnitelman, joka kattaa vuodet 2015–2018 ja sisältää 65 perhepoliittista 
toimenpidettä. Sillä halutaan kehittää perhetukia, jotka liittyvät mm. synnytyksiin, lastenkasvatukseen, 
perheiden tulotason ja sosiaaliturvan parantamiseen, vanhempainrahaan ja verohelpotuksiin. Konkreet-
tisten tukien lisäksi suunnitelma keskittyy perhearvojen edistämiseen: mm. isänpäivästä suunnitellaan 
kansallista juhlapäivää. Suunnitelmalla pyritään ehkäisemään myös mm. lasten hylkäämisiä ja koditto-
muutta. (TASS) 
 
Teollisuus ja innovaatiot  
 
Venäjä on hyväksynyt 19 tuonninkorvaussuunnitelmaa. Teollisuus- ja kauppaministeriö on hyväksy-
nyt 19 sektorikohtaista tuonninkorvaussuunnitelmaa osana viime syksynä hyväksyttyä ohjelmaa tuonnin 
korvaamisesta teollisuudessa. Suunnitelmat ovat poikkihallinnollisen yhteistyön tulosta ja niissä määritel-
lään, mikä tuonnin osuuden tulisi korkeintaan olla vuoteen 2020 mennessä. Ministeri Denis Manturovin 
mukaan suuri osa ohjelmien laitteista ja koneista voidaan korvata 2–3 vuoden kuluessa. Tärkeä työkalu 
tuonnin korvaamisessa on teollisuuden kehitysrahasto, joka myöntää edullisin ehdoin lainoja tuotannon 
alkuvaiheeseen. Rahasto on viimeisten kolmen kuukauden aikana vastaanottanut yli 600 lainahakemus-
ta, joiden yhteisarvo oli noin 240 miljardia ruplaa (4,3 mrd. euroa). Korvausohjelmia on hyväksytty mm. 
laivanrakennukseen, siviili-ilmailuteollisuuteen, öljy- ja kaasualalle, lääketeollisuuden ja lääkinnällisten 
laitteiden alalle, voimalaitostekniikkateollisuuteen ja IT-alalle. Laivanrakennusteollisuuden suunnitelmas-
sa mainitaan suomalaisten Wärtsilän ja Metson lisäksi mm. saksalaisia, sveitsiläisiä ja norjalaisia yrityk-
siä. Pääministeri Medvedevin mukaan tuonninkorvauspolitiikan tulee olla harkittua ja viisasta. Pakotepo-
litiikasta riippumatta tuonnin korvaaminen ohjaa Venäjän talouspolitiikkaa tulevina vuosina. (Teollisuus- 
ja kauppaministeriö)  
 
Innovaatiokeskus Skolkovo kehittyy edelleen. Skolkovo-säätiö ja kiinalainen investointiryhmä Cyber-
naut Investment Group ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisen rahaston perustamisesta. Sillä tuetaan 
Skolkovon IT- ja telekommunikaatioalan sekä robotti- ja avaruustekniikan yrityksiä. Rahaston pääoma on 
200 miljoonaa dollaria. Sopimus edellyttää myös venäläis-kiinalaisen yrityshautomon ja robottitekniikka-
keskuksen perustamista. Sopimuksen toteuttaminen alkaa varapääministeri Dvorkovitšin mukaan vuo-
den 2015 kolmannella neljänneksellä. Muutamaa päivää aikaisemmin pääministeri Medvedev allekirjoitti 
asetuksen, joka antaa Skolkovon toimintaan osallistuville tieteellisille organisaatioille oikeuden palkata 
ulkomaisia tieteen ja koulutusalan asiantuntijoita ilman työlupamenettelyä. Asetus koskee noin 1500 or-
ganisaatiota. (Venäjän hallitus, TASS, Vedomosti) 
 
Sääntely  
 
Rosnano poistettu yksityistämisohjelmasta. Pääministeri Medvedev on allekirjoittanut määräyksen, 
jolla nanoteknologiayritys Rosnano poistetaan hallituksen vuosia 2014–2016 koskevasta yksityistämis-
ohjelmasta. Rosnano piti yksityistää sataprosenttisesti vuoteen 2016 mennessä. Yhtiön vuoteen 2020 
ulottuvan strategian mukaan yhtiö muutetaan suorainvestointirahastoksi, jossa aktiivojen hallinnointi ja 
omistus on erotettu toisistaan. Muutoksen avulla yhtiö pyrkii saamaan nanoteknologian alalle viiden mil-
jardin dollarin arvosta yksityisiä investointeja vuoteen 2020 mennessä. (Venäjän hallitus, Lenta.ru) 
 
Valtio tukee asuntovelallisia. Pääministeri Medvedev on allekirjoittanut asetuksen tuesta asuntovelalli-
sille. Tukea saavat sekä rupla- että valuuttalainoja ottaneet, jos velallisen tulot ruplina ovat laskeneet 30 
prosentilla tai valuuttalainoja ottaneiden maksut ovat nousseet vähintään 30 prosentilla. Mahdollisia tuki-



toimia ovat myös maksujen alentaminen korkeintaan 12 kuukaudeksi, velan osan anteeksiantaminen ja 
vuosikoron alentaminen 12 prosenttiin. Tuki koskee noin 22 500 velallista. Valtio korvaa pankkien mene-
tykset tukiajalta korkeintaan 200 000 ruplalla (n. 3 600 euroa) velallista kohti. Aikaisemmin keskuspankki 
kehotti pankkeja soveltamaan valuuttalainoihin viime vuoden lokakuun lopun kurssia 1 rupla = 39,90 
dollaria, mutta tappioiden vuoksi kehotusta ei ole noudatettu. (Vedomosti) 
 
Venäjän tuottajapiirit vaativat WTO-sääntöjen uudelleenarviointia. Kansainvälisen kauppakamarin 
Venäjän organisaatio ICC Russia on lähettänyt presidentti Putinille kirjeen, jossa pyydetään arvioimaan 
uudelleen Venäjän liittymisehtoja maailmankauppajärjestö WTO:hon. Kirjeessä vaaditaan kotimaisen 
tuotannon tukemista tuontitulleilla ja lisensioinnilla ja jopa jäsenyysehtojen muuttamista. Erityisen aktiivi-
sesti on toiminut Venäjän tekstiili- ja kevyen teollisuuden tuottajien liitto. Sen puheenjohtajan Andrei 
Razbrodinin mukaan toimenpiteisiin tulisi ryhtyä välittömästi ilman WTO:n hyväksyntää kuten muutkin 
maat yleisesti tekevät. Razbrodinin mukaan alan tuontitullit laskevat ensi vuodesta alkaen lähelle nollaa 
ja samanaikaisesti esim. Kiinassa, joka niin ikään on WTO:n jäsen, vastaavat tuontitullit ovat edelleen 
noin 15 prosenttia. (Izvestija) 
 
FIFA 2018 -jalkapallostadioneille kotimaisuusvaade. Hallituksen määräys oikeuttaa muuttamaan 
suunnitteludokumentaatiota ja valtion nimissä jo solmittujen sopimusten ehtoja säästöjen vuoksi: ulko-
maiset rakennusmateriaalit korvataan kotimaisilla ja teknisiä ratkaisuja ja arkkitehtuuria yksinkertaiste-
taan. Määräys koskee Samaraan, Saranskiin, Volgogradiin, Nižni Novgorodiin ja Donin Rostoviin raken-
teilla olevia stadioneita. Kuhunkin niistä on varattu noin 10 miljardia ruplaa (n. 170 miljoonaa euroa) bud-
jettivaroja. Kotimaisia tuottajia suosimalla halutaan vauhdittaa kotimaista tuotantoa, joskin on epäselvää, 
mitkä tuotteet ja materiaalit korvataan kotimaisilla tai kuinka suuria kustannussäästöjä tällä saavutetaan. 
Saranskin stadionin rakennustöistä vastaavan ministeri Merkuškinin mukaan Saranskissa voidaan 
kaikki ulkomaiset valaistuslaitteet, kaapelit ja elektroniikka korvata vastaavilla venäläisillä.  Jalkapal-
lon maailmanmestaruuskilpailut pelataan 14.6.–15.7.2018 yhteensä 12 stadionilla 11 kaupungissa. 
(The Moscow Times, TASS)  
 
Energia 
 
Gazprom pitää Euroopan komission valitusta johtavan markkina-aseman väärinkäytöstä perus-
teettomana. Gazpromin tiedotteen mukaan käynnissä oleva antimonopolitutkinta ei tarkoita sitä, että 
yhtiö olisi rikkonut EU:n antimonopolilainsäädäntöä. Sen kaasun hinnanmuodostusperiaatteet vastaavat 
muiden tuottajien ja viejien käyttämiä standardeja. Gazprom on yhtiö, jolle on Venäjän lainsäädännössä 
annettu julkisesti merkittäviä tehtäviä ja valtion kontrolloiman strategisen organisaation status. Yhtiö ai-
koo valittaa komission päätöksestä. Gazpromin osakkeiden arvo laski 2,9 prosenttia asian uutisoinnin 
jälkeen. Venäjän ulkoministeri Lavrov uskoo EU:n ja Gazpromin pääsevän sopuun asiassa, sillä uudet 
kaasuhankkeet, kuten Turkish Stream, ovat Euroopan intresseissä. (TASS)  
 
Gazprom haluaa erillisen sopimuksen Donbassin kaasutoimituksista. Ukrainan Donbassin kaasu-
toimituksissa olleen katkon vuoksi Gazprom on vuoden alusta lähtien toimittanut kaasua Kaakkois-
Ukrainaan suoraan Venäjältä. 21. huhtikuuta mennessä kaasua oli toimitettu 554,6 miljoonaa kuutiomet-
riä, josta Ukraina on velkaa 174,2 miljoonaa dollaria. Ukraina on kieltäytynyt maksamasta, sillä se ei pys-
ty valvomaan toimituksia. Gazprom on ehdottanut neuvotteluja erillisen sopimuksen solmimiseksi Don-
bassin kaasutoimituksista. Gazpromin ja Ukrainan välejä hiertää myös vuotta 2014 koskeva velkakiista, 
joka on Tukholman välimiesoikeuden käsiteltävänä. Gazprom vakuuttaa olevansa luotettava kaasuntoi-
mittaja Ukrainaan. (RBC Daily, TASS)  
 
Energiaministeriö ehdottaa jätehuoltouudistuksen lykkäämistä. Joulukuussa 2014 tuotannon ja 
kulutuksen jätteitä koskevaan lakiin hyväksyttyjen muutosten on määrä tulla voimaan 1.7.2015, johon 
mennessä kaikkien jätteiden keräystä, kuljetusta ja kierrätystä harjoittavien organisaatioiden tulisi saada 
toiminnalleen uusi lupa. Energiaministeriö on energiantuotanto- ja öljy-yhtiöiden pyynnöstä vastustanut 
lain hyväksymistä ja ehdottanut lupaprosessin käyttöönoton lykkäämistä vuodella. Energia-alan yhtiöt 



pelkäävät lain voimaantulon johtavan suuriin sakkoihin tai jopa toiminnan keskeyttämiseen teollisuusjät-
teen poisvientiin liittyen. (Izvestija) 
 
Lukoil arktiselle mannerjalustalle? Venäjän nykyisen lainsäädännön mukaan mannerjalustalla voivat 
toimia vain valtion kontrolloimat yhtiöt, joilla on vähintään viiden vuoden kokemus työskentelystä man-
nerjalustalla. Luonnonvaraministeriö on ehdottanut kaivannaisten etsintään ja hyödyntämiseen oikeutet-
tujen yhtiöiden määrän lisäämistä ja yhtiöiden yhdistymistä konsortioihin. Ministeriö aikoo tehdä asiasta 
esityksen hallitukselle toukokuussa. Nyt mannerjalustalla saavat toimia vain Gazprom ja Rosneft. Lukoi-
lilla on tällä hetkellä lupa toimia vain Kaspianmeren ja Itämeren mannerjalustalla. (Ria Novosti, Vedo-
mosti) 
 
Rosneft pelastamassa konkurssikypsää Lenergoa. Energiaministeriö on ehdottanut Rosneftin Igor 
Setšinin ja Inter RAO:n Boris Kovaltšukin aloitteesta Pietarissa ja Leningradin alueella toimivan sähkön-
jakeluyhtiö Lenenergon pääomittamista 30 miljardilla ruplalla (noin 530 milj. euroa) Rosneftegazin varois-
ta. Tämä on tarkoitus tehdä ostamalla ensin 36 prosentin  osuus Moskovan sähköverkkoyhtiö 
MOESK:ista, joka ostaisi 88 prosenttia Lenenergosta. Rahoitusjärjestelyn kautta Rosneft saisi hallin-
taansa osan Rossetin arvokkaimmasta yhtiöstä – MOESK:sta. Vuonna 2014 tappiota tuottaneen Le-
nenergon rahavaroista yli 10 miljardia ruplaa (noin 170 milj. euroa) on ollut talletettuna konkurssikypsään 
Tavritšeski-pankkiin, jonka MFK-pankki on saneerannut Lenenergon suostumuksella. Rosneft on Ros-
neftegazin pääomistaja. Fortum luopui osuudestaan Lenenergossa vuonna 2007. (Kommersant, TASS) 
 
Suuryhtiöille korkeampia sähkönsiirtomaksuja? Venäjän kantaverkon sähkönsiirrosta vastaava Ros-
seti suunnittelee erillistä, korkeampaa sähkönsiirtomaksua suuryhtiöille. Maksun avulla liittymistä säh-
könsiirtoverkkoon voitaisiin nopeuttaa ja kustannuksia sisällyttää sähkönsiirtomaksuihin. Tällä hetkellä 
lainsäädäntö ei salli yhtiökohtaisia sähkönsiirtomaksuja.  Tähän saakka asiakasyhtiöt ovat varanneet 
sähkönsiirtokapasiteettia enemmän kuin ne todellisuudessa käyttävät, mikä aiheuttaa Rossetille tulevina 
vuosina arviolta 90 miljardia ruplaa (noin 1,6 mrd. euroa) tappioita. Energiaministeriö harkitsee Rossetin 
obligaatioiden liikkeellelaskua. (Ria Novosti, Prime, Vedomosti) 
 
Ukrainan kiertävät kaasuputkihankkeet tulevat kalliiksi. Venäjän aikeet kiertää Ukraina kaasun tran-
sitomaana aiheuttavat huomattavia kustannuksia valtionyhtiö Gazpromille, jonka päämarkkina-alue on 
Eurooppa. Venäjä haluaa rakentaa Kreikan alueen kautta kulkevan Turkish Streamin, mutta Euroopan 
komissio vastustaa hanketta. Komissio on tämän lisäksi tehnyt valituksen Gazpromin johtavan markkina-
aseman väärinkäytöstä, mikä saattaa johtaa jopa 10 miljardin euron sakkoihin – summa vastaa 10 pro-
senttia yhtiön vuosiliikevaihdosta. Turkish Streamin ohella suuria kustannuksia aiheuttaa kaasuputken 
rakentaminen Kiinaan. Kaasun hinnan lasku ja kysynnän vähentyminen vaikuttavat yhtiön tilanteeseen. 
Vuonna 2012 Gazprom teki ennätykselliset 44,5 miljardia dollaria voittoa. EU ei ole sallinut Gazpromin 
käyttää Opal-kaasuputken koko kapasiteettiä NordStreamia pitkin tulevan venäläisen kaasun siirtoon. 
(Nezavisimaja Gazeta) 
 
Maa-, metsä- ja elintarviketalous 

Ruoan hinnan nousu taittunut. Ruplan vahvistuminen laski elintarvikkeiden hintoja huhtikuun alkupuo-
lella, kertoo Venäjän tilastokeskus Rosstat. Myös vähittäiskauppaketjut kertovat alentaneensa erityisesti 
vihannesten, hedelmien ja kalan hintoja. Elintarvikkeiden hinnat ovat silti neljänneksen viimevuotisia kor-
keammat. Samaan aikaan venäläisten reaaliansiot ovat pudonneet 9,3 prosenttia. Tutkimuslaitos Niel-
senin kyselyn mukaan puolet venäläisistä on vähentänyt elintarvikkeiden ja muiden kulutustarvikkeiden 
kulutusta lähes neljänneksellä viime vuoteen verrattuna. (Vedomosti, The Moscow Times)    
 
Maataloustuotanto kasvoi 3,7 % vuonna 2014. Venäjän maataloustuotanto kasvoi vuonna 2014 sel-
västi muita tuotannonaloja nopeammin ollen 3,7 prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi 3,3 
prosenttia. Kasvintuotannon kasvu (5 %) oli yli kaksi kertaa suurempi kuin kotieläintuotannon (2,1 %). 
Kotieläintuotannon puolella siipikarjatuotanto (+6,7 %) ja sianlihantuotanto (+4,1 %) kasvoivat keskimää-
räistä enemmän, kun taas maidontuotannossa ainoastaan pysäytettiin vuosia jatkunut tuotannon lasku 
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(kasvua +0,1 %). Maatalousministeriö ennustaa maataloustuotannon kasvun jatkuvan vuonna 2015, 
mutta on korjannut kasvuennustetta alaspäin 2,7 prosentista 1,4 prosenttiin. (Maatalousministeriö) 
 
Aleksandr Tkatšovista uusi maatalousministeri. Krasnodarin alueen kuvernööri Aleksandr Tkatšov 
nousee Venäjän maatalousministeriksi. Tkatšovin ansioina pidetään Krasnodarin maataloustuotannon 
suotuisaa kehitystä ja vuoden 2014 olympialaisten onnistunutta toteutusta. Toisaalta Tkatšovin hallinto 
on viime aikoina sotkeutunut korruptioskandaaleihin, ja alueen johtoon on haluttu joidenkin arvioiden 
mukaan valita toisenlaisen profiilin omaava kuvernööri viemään läpi strategisesti tärkeää Krimin sillan 
rakennushanketta. Vuodesta 2012 maatalousministerinä työskennellyt Nikolai Fjodorov siirtyy presiden-
tin neuvonantajaksi. Fjodorovia on kritisoitu tehottomuudesta ja maataloussektorin todellisen tilan kau-
nistelusta. (RIA Novosti, Gazeta.ru, Vedomosti)  
 
Venäjä laskee paperin tuontitulleja. Talouskehitysministeriö on päättänyt laskea pinnoitetun paperin 
tuontitullin kymmenestä viiteen prosenttiin. Alennettu tariffi tulee olemaan voimassa puolitoista vuotta. 
Lisäksi offsetpainolevyjen ja mustan painomusteen tuontitullit poistetaan kokonaan kolmen vuoden ajak-
si. Tariffien alennuksilla pyritään tukemaan kotimaista painoteollisuutta ja hillitsemään hintojen nousua. 
Muutosten voimaantuloajankohtaa ei ole ilmoitettu. (Talouskehitysministeriö) 
 
Etelä-Siperian metsäpaloissa 34 kuollutta. Venäjän metsäpalokausi alkoi katastrofilla, kun Hakassian 
tasavallan ja Taka-Baikalin aluepiirin laajoissa metsä- ja maastopaloissa menehtyi 34 ihmistä. Yli 1400 
on saanut hoitoa eriasteisiin vammoihin, ja sairaalahoidossa on edelleen 77 ihmistä. Tuhansia on jäänyt 
kodittomiksi, ja infrastruktuuria on tuhoutunut laajalla alueella. Palot saivat alkunsa kasvijätteiden kulo-
tuksen riistäydyttyä käsistä kovaksi yltyneessä tuulessa. Tuli levisi yhtä aikaa useisiin asutuskeskuksiin 
ja mökkikyliin tuhoten yli 1200 rakennusta. (TASS, Lesnyje vesti) 
 
Siperian metsäpalot jatkavat leviämistään. Taka-Baikaliassa syttyy edelleen uusia paloja, ja koko-
naispaloalaksi arvioidaan tällä hetkellä 118 000 hehtaaria. Metsäpalojen takia julistettu hätätila on voi-
massa Hakassian tasavallassa, Taka-Baikalian aluepiirissä, Amurin alueella sekä osassa Burjatian tasa-
valtaa. Venäjän metsäviraston arvion mukaan 97 prosenttia vuoden 2015 metsäpaloista on aiheutunut 
maatalousmaalta levinneiden kulopalojen seurauksena. Duuman käsittelyyn on viety lakialoite, jossa 
kasvijätteiden polttaminen kiellettäisiin kokonaan ja seuraamuksia kulotuksen aiheuttamista haitoista 
kovennettaisiin. (Lesnyje vesti) 
 
Maahanmuutto 
 
Ulkomaisen työvoiman tarve jatkuu talouden alamäestä huolimatta. Venäjän työministeriön tilasto-
jen mukaan viidennes maassa työskentelevistä ulkomaalaisista tulee viisumivelvollisista maista. Kiintiöitä 
näiden palkkaamiseen on pienennetty 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna vaikka yritysten hakemuk-
sia on tullut lähes viimevuotiseen tahtiin. Ministeriöstä kerrotaan, ettei siellä voida seurata kiintiöiden 
todellista käyttöä. Eniten kysyntää on kiinalaisille kivimiehille ja vietnamilaisille ompelijoille. Näistä maista 
tuleville työntekijöille myönnettiin lähes 81 000 ja 16 500 kiintiöpaikkaa. Koko EU:n alueen kiintiö on 10 
600 työntekijää, suurin eurooppalainen kiintiö on Serbialla, 10 100 työntekijää. Kiintiöt ovat pienentyneet 
eniten EU:n alueelta (-37 prosenttia) ja USA:sta (-68 prosenttia) tulevien osalta, viimemainittuja on enää 
reilut 400. (RBK ) 
 
Laittoman maahanmuuton trendistä ristiriitaisia tietoja. Maahanmuuttovirasto FMS tiedotti, että lai-
ton maahanmuutto on vähentynyt eli laillisen oleskelunsa ylittäneiden määrä on kääntynyt laskuun. 
FMS:n mukaan maahanmuutto on pysynyt suurin piirtein edellisvuoden tasolla, tosin lähtijöitä on jonkin 
verran enemmän kuin viime vuonna. Aiemmin FMS on arvioinut, että Venäjällä voi työskennellä laitto-
masti joitakin miljoonia ulkomaalaisia. Moskovan alueella taas on havaittu laittomien maahanmuuttajien 
virran kääntyneen nousuun. Alueen duuman järjestämässä seminaarissa arvioitiin, että Moskovan alu-
eella on noin 300 000 laitonta maahanmuuttajaa ja että laittomien tulijoiden määrä on jälleen nousussa 
tilapäisen laskun jälkeen. Tämän vuoden alusta FMS:n toimistot Moskovan alueella ovat myöntäneet 27 
000 patenttia eli viisumivapaan maan kansalaiselle myönnettävää työlupaa. (Interfax, Tass) 



 
Rajaliikenne 
 
Itärajan matkustajaliikenteen laskukäyrä tasaantui hieman maaliskuussa.  
Itärajan matkustajaliikenteen laskukäyrä tasaantui hieman maaliskuussa. Venäjän maarajalla oli matkus-
tajien rajanylityksiä tammi-maaliskuussa 26 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden alussa. Nyt 
maaliskuussa oli 159 000 rajanylittäjää enemmän kuin helmikuussa.  Ruplan kurssin viimeaikainen vah-
vistuminen näkyi heti venäläisten ostosmatkailun vilkastumisena rajalla.  Raskaan liikenteen määrä on 
pysynyt edelleen hyvin alhaisena; Venäjän rekkojen määrä on 27 prosenttia vähäisempi kuin viime vuo-
den ensimmäisellä neljänneksellä. Suurimmalla ylipaikalla Vaalimaalla rekkojen määrä putosi tammi-
maaliskuussa 36 prosenttia edellisestä vuodesta.  Suomen maarajojen liikennetilasto, Suomen Tulli ja 
rajavartiolaitos 
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