
Yleisökysymykset alue-ennakoinnin seminaarista 

Petteri Taalas 

• Millaisia muutoksia maailman ruuantuotantoon on odotettavissa 
ilmastonmuutoksen myötä? Onko sitä ennakoitu uusimmissa ilmastoraporteissa? 
”Näytin esityksessäni kuvia sekä maaperän kosteuden että kasvien sadon 
odotettavissa olevista muutoksista. Kuivuvia ja satoa menettäviä alueita ovat 
Välimeren alue, Eteläinen Afrikka, Itä-Aasia, Australia sekä molemmat Amerikat.” 

• Väestönkasvu on hidastunut viime vuosina / vuosikymmeninä, trendi alaspäin. 
Kysymyksenä Petteri Taalakselle, miksi väestönkasvu kuitenkin on niin suuri 
ongelma tällä hetkellä? 
”Väestö on kasvanut rajusti Afrikan maissa ja useissa Eteläisen Aasian maissa. 
Afrikan talouden ja työllisyyden ydin on maatalous. Kuivuuden paheneminen ja 
väestönkasvu johtaa ilmastonmuutoksesta kärsivien määrän kasvuun, uusien 
kuluttajien syntyyn ja pakolaisuuteen/konflikteihin.” 

• Mitä jos tuotteiden (ja palveluiden?) arvonlisävero korvattaisiin 
(osittain/kokonaan) "hiilikuormaverolla"? 
”Hiilen verotus olisi hyvä ohjauskeino.” 
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• Fossiiliset polttoaineet ovat Venäjän valtiolle merkittävä tulonlähde nykyään. Kun niistä pyritään nyt 

irtaantumaan EU:ssa ja muualla, niin miten se voisi vaikuttaa Venäjän talouteen? 
 
”Venäjän BKT:n arvo oli viime vuonna liki 1500 miljardia dollaria. Vastaavasti Venäjän tavaraviennin arvo oli 
lähes 350 miljardia dollaria. Eli vientituloilla on merkitystä Venäjän taloudelle. Vastaavasti polttoaineet 
muodostavat noin puolet Venäjän vientituloista. Öljy on merkittävin vientitulojen lähde. Viime vuonna 
Venäjä sai yksinomaan raakaöljyn ja öljytuotteiden viennistä noin 120 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi 
voidaan todeta, että maakaasun, ml. LNG:n, viennistä Venäjälle kertyi vain 30 miljardia dollaria. Toisin sanoen 
öljy on rahantekokone, kun taas maakaasua Venäjä käyttää lähinnä ulkopolitiikkansa välineenä.  
 
EU on ylivoimaisesti tärkein venäläisen energian ostaja, mutta Aasian osuus on ollut kasvussa Venäjän 
rakennettua öljy- ja kaasuputkia Kiinaan. EU:n toteuttaessa Green Deal-ohjelmaansa EU:n energian tuonti 
tulee supistumaan. Tämä iskee erityisesti Venäjän talouteen ja sen budjettituloihin. Green Deal tosin 
tapahtuu varsin hitaasti (seuraavien 2-3 vuosikymmenen aikana), joten Venäjällä on aikaa reagoida 
muutokseen.  
 
Luulen, että Green Deal iskee voimakkaimmin kivihiilen ja öljyn tuontiin, sillä maakaasua pidetään puhtaana 
fossiilisena polttoaineena. Venäjä reagoineen Green Deal:iin lisäämällä energian vientiä erityisesti Aasiaan. 
Arvelen, että Venäjän öljylle löytyy ostajia muualta (erityisesti Aasiasta ja kehitysmaista) EU:n vähentäessä 
tuontiaan. Kivihiilen osalta tilanne on vaikeampi, mutta toisaalta sen merkitys Venäjän vienti- ja 
budjettitulojen kerryttäjän ei ole järin suuri.  
 



Green Deal tulee aiheuttamaan merkittävän muutoksen, mutta se ei kuitenkaan ole dramaattinen, jos Venäjä 
alkaa reformoimaan talouttaan. Mikäli Venäjä jatkaa samalla linjalla kuin vuosina 1991-2021 (raakaöljyn ja 
öljytuotteiden vienti on kasvanut tämän vuosituhannen aikana noin 200 miljoonasta tonnista lähes 400 
miljoonaan tonniin), Green Deal tulee aiheuttamaan suuria vaikeuksia Venäjälle.”  
 
Tarkemmin Venäjän ulkotaloussuhteista ja Venäjän taloussuhteista suurvaltojen kanssa löytyy esim. ao 
linkeistä: 
https://www.researchgate.net/publication/338411749_Foreign_economic_relations_of_Russia  
 
https://www.researchgate.net/publication/353759479_Russia's_economic_relations_with_the_EU_the_US
A_and_China 
 
https://www.researchgate.net/publication/340297123_100_slides_on_the_EU-
Russia_economic_cooperation 
 
• Onko uhkana Venäjän uusi sotilaallinen toimi jossain päin maailmaa, kun tyytymättömyys Putiniin 

Venäjällä kasvaa? Jotta Putinin tyytyväisten osuutta voitaisiin kasvattaa. 
 
”Tshetshenian toinen sota noin kaksi vuosikymmentä sitten nosti Putinin tunnettuutta Venäjällä. Toisaalta 
Georgian sota ei ehtinyt kasvattaa Putinin suosiota vuonna 2008. Puolestaan Krimin liittäminen Venäjään 
kasvatti merkittävästi Putinin kannatusta. Toisin sanoen sota ei automaattisesti lisää presidentin suosiota, 
vaan sotaa tärkeämpänä tekijänä presidentin suosion kasvattajana ei ole sota itsessään, vaan mitä sodalla 
saadaan aikaan. Tshetshenian sodalla Venäjä voimisti sisäistä yhtenäisyyttään, kun taas Ukrainan sodan 
avulla Venäjä onnistui liittämään Krimin niemimaan itseensä. Suuri osa venäläisistä piti alueliitosta 
oikeutettuna ja toivottavana (jopa opposition edustajat). Vaikka sodat vahvistavat venäläisten itsetuntoa ja 
samalla usein myös presidentin suosiota, epäonnistunut sota voisi romahduttaa presidentin kannatuksen.  
 
Valko-Venäjän liittäminen valtioliiton avulla Venäjään voisi olla merkittävä teko presidentin suosion 
lisäämisessä. Aika ajoin tuntuu siltä, että mielipidetiedustelut heijastelevat enemmän Venäjän armeijan 
ylimmän johdon näkemyksiä kuin kansalaisten todellisia tuntemuksia. Eli mikä on julkistettujen 
mielipidetiedetiedustelujen luotettavuus Venäjällä?” 
 
Tarkemmin Putinin ”virallisesta” suosiosta ja sen kehityksestä löytyy Levada-keskuksen sivuilta: 
https://www.levada.ru/en/ratings/ 
      
• Venäjän mediassa liikkuu huhuja Putinin terveydentilan heikkenemisestä ja vallanvaihdosta jo 

lähitulevaisuudessa. Onko näillä huhuilla todellisuuspohjaa? 
 
”Putinin terveydestä ja mahdollisesta sairaudesta on huhuttu pitkään. Niiden todellisuuspohjaa en pysty 
millään vahvistamaan. Huhujen taustalla voi olla myös Putinin vastaiset voimat. En tosin yllättyisi siitä, että 
70 vuotta ensi lokakuussa täyttävältä Putinilta löydettäisi sairaus, kuten esimerkiksi syöpä, joka on yleinen 
sairaus 70-vuotiailla myös lännessä. Tärkeää on kuitenkin tässä yhteydessä todeta, että Putinilla ei ole 
henkistä sairautta, mielenepätasapainoa tai dementiaa, vaikka Putinin toimet eivät läntistä maailmaa 
miellytäkään. Tietojeni mukaan Putin perehtyy asioihin perinpohjaisesti, muisti toimii tiedusteluihmisen 
tavoin eikä hän ole addiktoitunut Venäjän perinteisiin ”virvokkeisiin” edeltäjänsä tavoin. ”    
 

• Kun eläkeikää nostettiin Venäjällä, niin mikä on tällä hetkellä venäläisten keski-ikä, naiset ja miehet? 
 
”Venäjällä eliniänodote on merkittävästi noussut 1990-luvusta. Vaikka koronan takia eliniänodote on hieman 
notkahtanut, se on tällä hetkellä Venäjän terveysministeriön mukaan yli 70 vuotta. Miesten eliniänodote on 
68 vuotta ja naisten 10 vuotta korkeampi. Vastaavasti venäläisten keski-ikä on noin 40 vuotta.”    
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Tarkemmin asiasta löytyy esim. WHO:n tai maailmanpankin sivuilta: 
https://www.who.int/countries/rus/ 
 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN?locations=RU 
  
• Venäjän öljy menee kaupaksi tulevaisuudessa, kun EU- torppaa öljyn käytön hyötyvät Kiina, Japani, 

kehitysmaat halvasta öljystä joka vaikuttaa siihen, etteivät pidä kiirettä sähköautoin osalta. 
 
”Mielenkiintoinen näkemys. Voi myös olla, että ilman saastuminen Kiinassa pakottaa sen toimimaan jopa 
nopeammin omassa ”Green Deal:issään” kuin mitä se on aiemmin ilmoittanut (Kiinan osuus maailman 
kivihiilen kulutuksesta on yli puolet). Uskon, että Japani siirtyy ei-fossiiliseen talouteen melko ponnekkaasti. 
USA:n kohdalla kehitys voi olla Japania hitaampi. Kehitysmaiden siirtyminen fossiilivapaaseen energiaan 
tullee olemaan hidasta, joten venäläiselle öljylle löytyy ostajia sieltä myös tulevaisuudessa. ” 
 
Tarkemmin globaalista energiataloudesta ja Kiinan tavoitteista löytyy mm. seuraavilta sivuilta: 
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html 
 
https://www.bbc.com/news/science-environment-54256826 
 
• "Eläkevarojen" anastuksen nousu esiin yleiseen keskusteluun? 
 
”En ole kuullut asiasta, mutta tämän kaltaiset ”puhallukset” voisivat kaataa nykyhallinnon. Itse olen pohtinut 
kuvitteellista tilannetta, että Venäjän korkeat viranomaiset olisivat toimineet vilpillisesti kehittäessään 
koronarokotettaan ja siten altistaneet miljoonien venäläisten terveyden vaaraan. Venäläisten luottamus 
viranomaisia kohtaan on perinteisesti alhaalla, mihin viittaa myös alhainen koronarokotusaste. Vain joka 
kolmas venäläinen on tähän mennessä ottanut koronarokotteen. ” 
 
• Mahtava esitys, Venäjän (Moskovan) merkitys Suomelle edelleen se toinen tie Berliinin (Saksan) 

lisäksi. Jompi kumpi valittava, kuten pienen maan aina. 
 
”Koska Suomi ei ole näköpiirissä tulevaisuudessa liittymässä Natoon ja Saksan riippuvuus venäläisestä 
energiasta on huomattava ja riippuvuus on kasvussa, suuntaisin katseeni Berliinin ohella Washingtoniin. 
Amerikkalaiset puolustavat omia kansalaisiaan ja amerikkalaisyritysten investointeja ulkomailla, minkä takia 
itse panostaisin Suomi-kuvan vahvistamiseen Yhdysvalloissa ja amerikkalaisten investointien houkutteluun 
maahamme. Myös Iso-Britannia on sotilaallinen voimatekijä Euroopassa, minkä takia en unohtaisi Lontoota 
Brexitistä huolimatta.” 
 
Lotta Hakala 
 
• Mitä voisi/pitäisi tehdä jos epäilee/huomaa joutuneensa "tiedustelun" 

välikappaleeksi/kohteeksi?  
”Monessa työpaikassa on erikseen omat turvallisuusohjeet, joiden mukaan ollaan 
yhteydessä työpaikan turvallisuushenkilöstöön tms. Tämän lisäksi voi kuitenkin olla 
yhteydessä myös Suojelupoliisiin. Supon verkkosivuilla on nykyisin ilmoituslomake, 
jolla voi ottaa yhteyttä. Yhteystiedot ja ilmoituslomake löytyvät osoitteesta 
Yhteystiedot - Suojelupoliisi (supo.fi) ” 

 
• Miten näet, ovatko esim. suomalaiset aktivistit vaarassa (esim. Afghanistan-

asioissa aktiivisesti olevat), tiedustelu tms. näkökulmasta? (toki hiukan eri asia 
kuin mainitut ja kuvatut esimerkit)  

https://www.who.int/countries/rus/
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN?locations=RU
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.bbc.com/news/science-environment-54256826
https://supo.fi/yhteystiedot


”Tähän voin vastata yleisesti niin, että tiedustelijoita voi kiinnostaa esimerkiksi ulko-, 
sisä- ja turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon liittyvä tieto tai mielipiteet ja muut 
esityksessä mainitut kohteet, ja sitä myöten ihmiset, jotka työskentelevät 
esimerkiksi politiikassa, virkamiehinä tai elinkeinoelämässä, voivat olla tiedustelun 
kannalta kiinnostavia. Tämä on toki hiukan eri asiaa kuin kysymyksessä pohditaan, 
mutta linkitys politiikan kiinnostavuuteen on. ” 

 
 
 
 
 
 

 


