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  Ilkka T Arvola 4.5.2022 
 
”Neuvostoliitosta Venäjä ja takaisin Venäjästä 'Neuvostoliittoon'" 
Venäjän toinen sekasorron aika 1985–2022 
 

10 Breznevin, Sinatran (My Way) ja Putinin oppi 26.9.1968 Lisätietoja 

20 NL PeL 1924/36/44/77: 72§ tasavallan ero, 80§ kv sopimukset+YK 7.10.1977 Lisätietoja 

30 US/Reagan ohje kansallisesta turvallisuudesta NSDT-66 29.11.1982 Lisätietoja 

40 Gorbatshov presidentti 10.3.1985  
50 Perestroika talouden muutos 1.4.1985  
60 Glasnost demokratisointi 1.1.1986  
70 Gorbatshov Reagan Reykjavik 11.10.1986 Lisätietoja 

80 Laki yksilöllisestä työtoiminnasta 19.11.1986  
90 Laki yksilöllisestä farmaritoiminnasta 1.5.1987  

100 INF euro-ohjussopimus Reagan-Gortbachov 8.12.1987 Lisätietoja 

110 Laki osuuskunnista 26.5.1988  
120 Laki Komsomolin taloudellisesta toiminnasta 4.8.1988  
130 Gorbatshov YK:ssa asesupistuksista 7.12.1988 Lisätietoja 

135 George H. W. Bush USA:n presidentiksi (1989-1993) 20.1.1989  
140 Poistuminen Afganistanista 15.2.1989 Lisätietoja 

150 Uuden NL-Kansanedustajien kongressin vaali 26.3.1989 Lisätietoja 

160 Puola Walesa uusi parlamentti 18.6.1989  
170 Ensimmäisen Kalinka-Stockmann myymälän avaus Venäjällä 17.10.1989 Lisätietoja 

180 Unkari uusi perustuslaki > Rezső Nyers 18.10.1989  
185 RFSFR:n PeL:iin lisättiin RF-Kansanedustajien Kongressi  27.10.1989 Lisätietoja 
190 Berliinin muuri murtui 9.11.1989  
200 Bulgaria Zhivkov > Mladenov 17.11.1989  
210 Laki vuokrauksesta 23.11.1989 Lisätietoja 
220 Gorbatshov Bush Malta 2.12.1989 Lisätietoja 

230 Romania Ceausescu > Iliescu 20.12.1989  
240 Tsekki samettivallankumous > Havel 29.12.1989  
250 Liettuan itsenäisyysjulistus 11.3.1990  
260 RSFSR itsenäisyysjulistus 12.6.1990  
270 Saksojen yhdistyminen 3.10.1990  
275 Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE/TAE) 19.11.1990 Lisätietoja 
277 Charter of Paris for a New Europe OSCE/ETYJ 21.11.1990 Lisätietoja 
278 Clearingin lopettaminen Suomen – NL:n kaupassa 18.12.1990 Lisätietoja 
280 Vuoden 1961 mallisten 100 ja 50 ₽ setelien mitätöinti ja vaihto 23.1.1991  
290 Varsovan liitto lakkautettiin 25.2.1991  
300 Georgian (Gruusia) ruusuvallankumous > Saakashvili 9.4.1991  
310 Novo-Ogarevo 9+1 sopimusesitys > 20.8 23.4.1991 Lisätietoja 

320 Varsovan liitto lopetettiin 1.7.1991  
330 Jeltsin RF presidentiksi  10.7.1991  
340 START 1 US-NL, ydinaseiden rajoittaminen 31.7.1991  
350 Janaev putsh 17.8.1991 Lisätietoja 
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360 Viron itsenäisyysjulistus 20.8.1991  
370 Latvian itsenäisyysjulistus 21.8.1991  
380 Azerbaidžanin itsenäisyysjulistus 30.8.1991  
390 Kirgistanin itsenäisyysjulistus 31.8.1991  
400 Uzbekistan itsenäisyysjulistus 31.8.1991  
410 NL tunnusti Baltian maiden itsenäisyyden 6.9.1991  
420 Tajikistan itsenäisyysjulistus 9.9.1991  
430 Armenian itsenäisyysjulistus 21.9.1991  
440 Turkmenistanin itsenäisyysjulistus 27.10.1991  
450 Hasbulatov RSFSR/RF k-ed kongressin pj 29.10.1991  
460 Jeltsin kielsi NL kommunistipuolueen 6.11.1991  
470 Belovež IVY-sopimus RUS, BY, UA 8.12.1991 Lisätietoa 

480 Kazakshstanin itsenäisyysjulistus 16.12.1991  
490 Alma-Ata protocol NL > IVY 21.12.1991 Lisätietoa 

500 Gorbatshov ero NL presidentin virasta 25.12.1991  
510 NL lopetus 26.12.1991  
515 EU Maastrichtin sopimus (EU perussopimukset) 7.2.1992 Lisätietoa 
520 SUR > RUR, NL ruplat Venäjän rupliksi 14.7.1992  
530 YYA > Suomen-RF sopimus suhteiden perusteista 27.7.1992 Lisätietoa 

535 Kongressi/Hasbulatov ei hyväksy Jeltsinin esityksiä 10.12.1992 Lisätietoa 
540 START 2 US-NL, MIRV/ICBM; US ei ratifioinut 3.1.1993 Lisätietoa 

545 William Jefferson” Bill” Clinton USA:n presidentiksi (1993-2001) 20.1.1993  
550 RF kansanäänestys 4 kysymystä 25.4.1993 Lisätietoa 

560 RF perustuslakikriisi, Jeltsin-Hasbulatov 21.9.1993 Lisätietoa 
570 RF Uusi perustuslaki k-äänestys + Duman vaalit 12.12.1993  
565 Martti Ahtisaari Suomen presidentiksi, 53,9 % (Rehn 46,1 %) 6.2.1994  
580 Strategic Arms Reduction Treaty START I astui voimaan 5.12.1994 Lisätietoa 

590 Budapest- takeet UA alueesta USA, GB, RF, UA 5.12.1994 Lisätietoa 

600 ETYK (1975) > ETYJ (OSCE) 5.12.1994  
610 1. Tsetsenian sota alkoi 11.12.1994  
620 Ydinsulkusopimuksen 1970 (NPT/UN) jatko ilman takarajaa 11.5.1995 Lisätietoja             
630 Jeltsin-Tshubais: Lainaa osakkeita vastaan 31.8.1995 Lisätietoja 

640 Bosnian rauhansopimus Bosnia/NATO - Serbia/RF 14.12.1995  
650 Hodorkovski/MENATEP osti Yukos Oil OJSC'n 15.12.1995  
660 Jeltsin uudelleenvalinta RF presidentiksi 3.7.1996  
670 1. Tsetsenian sota loppui, sodan hinta ~5,5 mrd$ 31.8.1996  
673 Ukrainan siirtymä NL-ruplista Karbovanets-kuponkeihin ja Hryvnaan 17.9.1996 Lisätietoja 
675 HS NATO jäsenyydestä  19.3.1997 Lisätietoja 
680 RUR > RUB setelien vaihto 1:1000 1.1.1998  
690 Hiilikaivoslakko 12.5.1998  
700 IMF-WB laina 23 mrd$, GKO (repo) > Eurobond 13.7.1998  
710 RUR devalvaatio, default, moratorio 17.8.1998 Lisätietoja 

720 US Desert Fox, Irak'in pommitus 16.12.1998  
730 Unkari, Puola ja Tsekki NATO:on 23.4.1999  
740 UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) 10.6.1999  
750 2. Tsetsenian sota alkoi 7.8.1999  
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755 Amended: Conventional Armed Forces in Europe (CFE/TAE) 19.11.1999 Lisätietoja 
757 Charter For European Security, Istanbul document OSCE/ETYJ 19.11.1999 Lisätietoja 
760 Putin RF presidentin sijainen 1.1.2000  
765 Tarja Halonen Suomen presidentiksi 51,6 %, (Aho 48,4 %)) 6.2.2000  
770 Putin valinta presidentiksi 26.3.2000 Lisätietoa                                                                    
780 Presidentin ukaasi Federaatiopiireistä 13.5.2000 Lisätietoa 

790 Presidentin ukaasi Valtakunnanneuvostosta Госсовет 1.9.2000 Lisätietoja 

795 George W. Bush USA:n presidentiksi (2001-2009) 20.1.2001  
800 Shanghain yhteistyöjärjestö, KZ, KS, UZ, TJ, RUS, PRC 15.6.2001  
810 Kiinan - Venäjän ystävyys- ja yhteistyösopimus (FCT) 20 v 16.7.2001  
820 WTC iskut NY:ssa 11.9.2001  
825 US-GB hyökkäys Afganistaniin 26.9.2001  
830 Laki maan käytöstä N 136-ФЗ 25.10.2001  
840 Yhtenäinen Venäjä (Единая Россия) perustaminen 1.12.2001  
850 US G.W.Bush irtisanoi ABM (1972) sopimuksen (6kk irtisanomisaika) 13.12.2001  
860 Optimistinen puhe RF Parlamentille 18.4.2002 18.4.2002 Lisätietoja 

865 Strategic Offensive Reductions (SORT) 24.5.2002 Lisätietoja 
870 NATO-Russia Council (NRC) julistus 28.5.2002  
880 Irakin sota alkoi, USA-Saddam, ilman YK:n päätöstä 20.3.2003  
890 Hodorkovskin vangitseminen 25.10.2003  
900 Duman vaalit, Yhtenäinen Venäjä 223/450 paikkaa 7.12.2003  
910 Georgian parlamenttivaalit, Saakashvili presidentiksi 4.1.2004  
920 Putin uudelleenvalinta presidentiksi 14.3.2004  
930 SLO, SK, RO, LT, LV, EST NATO:on 29.4.2004  
932 Bill Eliminating Direct Elections Of Governors 12.12.2004 Lisätietoa 
935 Tarja Halonen 2 kaudelle, 51,8 % (Sauli Niinistö 48,2 %) 29.1.2006  
940 Transnistrian kansanäänestys RF:oon liittymisestä, 97 % jaa 18.9.2006  
945 Saddam Hussein’in kuolemantuomion täytäntöönpano 30.12.2006  
950 Putin-München: yksinapainen järjestys ja NATO 10.2.2007 Lisätietoa 

960 Duman vaalit, Yhtenäinen Venäjä 315/450 paikkaa 2.12.2007  
970 Venäjä irtautui CFE/TAE-sopimuksesta 11.12.2007  
980 Medvedjev presidentiksi 2.3.2008  
990 RF hyökkäys Georgiaan; Abhasia&etelä-Ossetia 8.8.2008 Lisätietoa 

1000 PeL: pidennettiin presidentin vaalikausi 6v ja Duman 5v 31.12.2008  
1015 Barack Hussein Obama II USA:n presidentiksi (2009–2017) 20.1.2009  
1010 Albania, Kroatia NATO:on 1.4.2009  
1020 2. Tsetsenian sota loppui 16.8.2009  
1030 UA-RF: Sevastopolin vuokrasopimuksen pidennys > v 2042 21.4.2010  
1040 New START on ICBMs, expires 4.2.2026 5.2.2011 Lisätietoja 

1043 al-Qaidan perustaja Osama bin Ladenin kuolema 2.5.2011  
1045 Libyan sisällissota päättyi, Gaddafin kuolema 20.10.2011  
1050 Duman vaali, Yhtenäinen Venäjä 49 %, 238/450 paikkaa 4.12.2011  
1060 Suuren protestiaallon alku, 2011–13 10.12.2011 Lisätietoa 

1070 RF liittyi WTO jäseneksi 16.12.2011  
1075 Sauli Niinistö Suomen presidentiksi 62,6 % (Haavisto 37,4 %) 5.2.2012  
1080 Pussy Riot Kristus Vapahtajan katedraalissa 21.2.2012  
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1090 Putin uudelleenvalinta presidentiksi 4.3.2012  
1100 Laki ulkomaisista agenteista voimaan 4.6.2012 Lisätietoa 

1110 Moskovan pormestarin vaalit, Sobjanin 51 %, Navalnyi 27 % 8.9.2013  
1120 Ukrainan Euromaidan protestit alkoivat 21.11.2013  
1130 UA presidentti Janukovich ero Ukrainan Radassa äänin 328–0 22.2.2014  
1140 Krimin valtaus, PeL:iin Krim + Sevastopol RF osavaltioiksi 21.3.2014  
1150 Donetskin kansantasavallan julistaminen 7.4.2014  
1160 Luganskin kansantasavallan julistaminen 12.5.2014  
1170 Laki ei-toivotuista järjestöistä 3.6.2015 Lisätietoa 

1180 Iranin ydinasekieltosopimus JCPOA, P5+1+EU 14.7.2015 Lisätietoa 

1190 Kansalliskaartin perustaminen  5.4.2016 Lisätietoa 

1200 Duman vaali, Yhtenäinen Venäjä 54 %, 343/450 paikkaa 18.9.2016  
1205 Donald John Trump USA:n presidentiksi (302- H Clinton 227) 20.1.2017  
1210 Montenegro NATO:on 5.6.2017  
1215 Sauli Niinistö 2 kaudelle 1 kierroksella 62,6 % 28.1.2018  
1220 Putinin uudelleenvalinta presidentiksi, 76,7 % 18.3.2018  
1230 US/ Trump irtautui Iranin JCPOA'sta 8.5.2018  
1235 Trump – Putin erikoinen tapaaminen Helsingissä 16.7.2018 Lisätietoa 
1240 Ukraina lisäsi pyrkimisen NATO:on PeL:iin 21.2.2019  
1250 Pohjois-Makedeonia NATO:on  27.3.2020  
1260 PeL:iin pres jatko, homot, VKneuvosto, PeL yli kv-lakien 1.7.2020 Lisätietoa 

1270 Vaalilain muutos, 1-3 pv 31.7.2020  
1280 Navalnyin myrkyttäminen 20.8.2020  
1290 Kiinan - Venäjän ystävyys- ja yhteistyösopimus (FCT) jatko 5 v 28.6.2021  
1295 Joseph R “Joe” Biden, Jr. USA:n presidentiksi (306-Trump 232) 20.1.2021  
1297 UN Treaty on the Prohibition of nuclear weapons TPNW (NPT>620) 22.1.2021 Lisätietoa 
1298 US joukot poistuivat Afganistanista 31.8.2021  
1300 Duman vaali, Yhtenäinen Venäjä 50 %, 324/450 paikkaa 19.9.2021  
1310 Presidentin uudet valtuudet osavaltion johtajan valinnassa 21.12.2021  
1320 Kazakstanin protestit, CSTO joukot, Tokaev - Nazarbaev ero 2.1.2022 Lisätietoa 

1330 Putin-Xi "no limits", NATO laajeneminen, keski-Aasia, AUKUS 4.2.2022  
1340 Kinzal-Kalibr-Tsirkon-Iskander-Jars-Sineva show 19.2.2022 Lisätietoa 

1350 Putin vaati turvaneuvoston jäsenten uskollisuuslupaukset 21.2.2022 Lisätietoa 

1360 RF hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022  

1500 Johtopäätös: Tjutjev oli oikeassa jo v 1866 4.5.2022 
 

Loppuruno 
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Brezhnevin oppi:      Paluu10 
    
Toisten sosialististen maiden tulee puuttua asiaan, jos jokin niistä on luopumassa sosialismista.  
(vrt CSTO Collective Security Treaty Organization currently has six members — Russia, Armenia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. CSTO treaty was signed in 1992 as a follow-up to the Commonwealth 
of Independent States, formed after the Soviet Union dissolved). 
Neuvostotalouden tilanne 1985  

• Keskitetty Gosplan- johtoinen, tehoton, uusiutumiskyvytön, jähmettynyt 
• Elintarvikevajaus, kiinteät hinnat ja tavarapula, tuontiriippuvainen, levottomuuksia 
• Ulkomaankaupan vajetta paikattiin raakaöljyn viennillä, Urals-öljyn tuotanto aleneva 
• Talous tuli riippuvaiseksi raakaöljyn maailmanmarkkinahinnasta  
• Satelliittivaltioiden avun tarve ja levottomuudet kasvussa 
• Afganistanin sota ja USA:n vastatoimet, ”tähtien sota” 
• SALT II (1979) ja ABM (1972) sopimukset 
• Tuotanto kilpailukyvytön, valuuttavelan kasvu, maksukyvyttömyys v 1989 

 

 

Brezhnevin oppi  
Itä-Saksa 1953 
Unkari 1956 
Tšekkoslovakia 
1968 
Afganistan 
1979 
Puola 1981 
 

 

Sinatran oppi   
Liettua, Venäjä, 
Itä-Saksa 1990, 
Georgia, Viro, 
Latvia, Kirgisia,   
Azerbaidzhan, 
Uzbekistan, 
Tadzhikistan, 
Armenia,  
Turkmenistan, 
Kazakstan 1991 
 
 

 

Putinin oppi 
Tšetšenia 1999, 
Georgia 2008, 
Transnistria 
2006 
Ukraina 2014- 
Syyria 2015, 
Belarus 2020, 
Kazakstan 2022 
 
 
  

 
Keskinäisen taloudellisen avun neuvosto SEV (Comecon) (1949–91)   Paluu20 
Albania, Bulgaria, Saksan demokraattinen tasavalta, Neuvostoliitto, Puola, Romania, 
Tšekkoslovakia ja Unkari, sekä Mongolia, Kuuba ja Vietnam. 
Yhteistyövaltiot Suomi, Irak, Meksiko, Nicaragua ja Mosambik. 
Varsovan liitto (1955–91) 
Albania, Bulgaria, Saksan demokraattinen tasavalta, Neuvostoliitto, Puola, Romania, 
Tšekkoslovakia ja Unkari. 
Neuvostoliiton perustuslaki 1977 
Статья 72.   
За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода 
из СССР. (Liiton osavaltioilla on oikeus erota vapaasti NL:sta) 
Статья 80.   
Союзная республика имеет право   вступать   в 
отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры 
и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, 
участвовать в деятельности международных организаций. 
(Liiton osavaltioilla on oikeus pitää suoria yhteyksiä ulkovaltoihin, tehdä 
niiden kanssa sopimuksia, ylläpitää diplomaattisia edustustoja ja 
konsulaatteja ja osallistua kansainvälisiin järjestöihin) 
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Venäjän Federaation perustuslaki (1993) 2020  
Статья 4 
1. Суверенитет Российской Федерации 
распространяется на всю ее территорию. 
2. Конституция Российской Федерации и 
федеральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации. 
3. Российская Федерация обеспечивает 
целостность и неприкосновенность своей 
территории.  

1. RF:n suvereniteetti koskee koko sen aluetta 
2. RF:n perustuslaki on ylin laki koko RF alueella 
3. RF:n vastuulla on huolehtia koko alueensa koskemattomuudesta 

 
 
US/Reagan ohje kansallisesta turvallisuudesta NSDT-66   Paluu30 
CoCom eli Coordinating Committee for Multilateral Export Controls oli länsiliittouman perustama tuonti- ja vientialan 
järjestö, joka perustettiin viiden vuoden aikana toisen maailmansodan jälkeen juuri kylmän sodan alkuvaiheissa ja jonka 
päämääränä oli säädellä huipputeknologian vientiä SEV:n ja Varsovan liiton maihin. CoCom lopetettiin kylmän sodan 
jälkeen 31. maaliskuuta 1994, ja se korvattiin Wassenaarin sopimuksella. 

Ohje NSDT-66 sisälsi ohjeen CoCom:in osallistujamaille sopia seuraavista 
1. Energia 

a. Ei lisätä kaasun tuontia Siperian putken kautta 
b. Ei lisätä kaasun tuontia merkittävästi muiden reittien kautta 
c. Kehittää läntisiä energialähteitä, kuten Norjan kaasua 

2. Lisätä CoCom-luetteloihin kriittistä teknologiaa ja laitteita, etenkin öljy- ja kaasuteknologiasta 
3. Harmonisoida vientilisensiointia ja parantaa koordinaatiota 
4. Rajoittaa julkista lainanantoa NL:lle, nostaa NL:n lainakorkoja OECD:n päätöksen mukaisesti, lisätä 

ennakkomaksujen osuutta, ja lyhentää maksuaikaa 

 
 
 
Reykjavík Summit  Paluu70 

Despite getting unexpectedly close to the potential 
elimination of all nuclear weapons, the meeting adjourned 
with no agreement; however, both sides discovered the 
extent of the concessions the other side was willing to make. 

Human rights became a subject of productive discussion for 
the first time. An agreement by Gorbachev to on-site 
inspections, a continuing American demand which had not 
been achieved in the Partial Test Ban Treaty of 1963 or the 
ABM and SALT I pacts of 1972, constituted a significant step 
forward. 
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Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty INF, 1987  Paluu100 
The INF Treaty banned all the two nations' land-based ballistic 
missiles, cruise missiles, and missile launchers with ranges of 
500–1,000 kilometres (310–620 mi) (short medium-range) and 
1,000–5,500 km (620–3,420 mi) (intermediate-range).  

The treaty did not apply to air- or sea-launched missiles.  

By May 1991, the nations had eliminated 2,692 missiles, 
followed by 10 years of on-site verification inspections. 

 

 

 

Address by Mikhail Gorbachev at the UN General Assembly Session 7.12.1988 Paluu130 

Today I can inform you of the following: The Soviet Union has decided on 
reducing its armed forces. In the next two years, their numerical strength will be 
reduced by 500,000 persons, and the volume of conventional arms will also be 
cut considerably. These reductions will be made on a unilateral basis, 
unconnected with negotiations on the mandate for the Vienna meeting.  

By agreement with our allies in the Warsaw Pact, we have made the decision to 
withdraw six tank divisions from the GDR, Czechoslovakia, and Hungary, and to 
disband them by 1991. Assault landing formations and units, and several others, including assault river-
crossing forces, with their armaments and combat equipment, will also be withdrawn from the groups of 
Soviet forces situated in those countries.  

The Soviet forces situated in those countries will be cut by 50,000 persons, and their arms by 5,000 tanks. All 
remaining Soviet divisions on the territory of our allies will be reorganized. They will be given a different 
structure from today's which will become unambiguously defensive, after the removal of many their tanks. 

Soviet–Afghan War    Paluu140 

The Soviet–Afghan War (1979–1989) was a conflict wherein insurgent groups known 
collectively as the Mujahideen, as well as smaller Marxist–Leninist–Maoist groups, 
fought a nine-year guerrilla war against the Democratic Republic of Afghanistan (DRA) 
and the Soviet Army throughout the 1980s, mostly in the Afghan countryside. The 
Mujahideen were variously backed primarily by the United States, Pakistan, Iran, Saudi 
Arabia, China, and the United Kingdom. 

By mid-1987 the Soviet Union, now under reformist leader General Secretary Mikhail 
Gorbachev, announced it would start withdrawing its forces after meetings with the 
Afghan government. The final troop withdrawal started on 15 May 1988, and ended on 
15 February 1989, leaving the government forces alone in the battle against the 
insurgents, which continued until 1992, when the former Soviet-backed government 
collapsed.  
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Neuvostoliiton Kansanedustajien kongressin perustaminen  Paluu150 

• Puolueen pääsihteeri Gorbachov ehdotti puoluekokouksessa 
1988 uutta korkeinta lainsäätävää elintä osana ”glasnostiaan” 

• NL:n laki «О выборах народных депутатов СССР» 
hyväksyttiin 1.10.1988 ja lisättiin NL:n vuoden 1977 PeL:iin. 

• Se korvasi entisen korkeimman neuvoston. Sen tehtävinä 
olivat:  

o Päättää perustuslaista ja sen muutoksista 
o Määritellä NL:n sisä- ja ulkopolitiikan linjat 
o Valita korkein neuvosto (hallitus) ja sen puheenjohtaja 
o Vahvistaa pääministerin, korkeimman oikeuden pj:n, valtakunnansyyttäjän, korkeimman 

välimiesoikeuden pj:n sekä perustuslakituomioistuimen valinnat 
• Vaaleissa 26.3.1989 kongressiin valittiin 2250 edustajaa, NL:n ensimmäisissä vaaleissa, joissa oli 

muita kuin Kommunistipuolueen ehdokkaita. Puolueen edustajien osuus valituista oli 78 %. 

 

 

Stockmann Venäjällä   Paluu170  
1989 The first 5 (Kalinka-)Stockmann stores in Moscow & StPeterburg/Russia.  
1993 Stockmann clothing and household appliances store in Tallinn, Estonia.                        
1996 The Tallinn department store, enlarged in 2000 + an indoor car park  
1998 The first Stockmann department store in Russia was opened in Moscow. 
It was enlarged in 2002. 
1999 Seppälä established a chain of stores in Estonia. 
2003 Stockmann opened a department store in the centre of Riga. First 
Seppälä stores were opened in Latvia. In Moscow, Stockmann opened the first 
Zara store in Russia. 
2004 Stockmann's second department store in Moscow was opened in the 
Mega South shopping centre. Seppälä opened the chain's first stores in Russia. 
Stockmann's third department store in Moscow was opened in the Mega 
North shopping centre. 
2005 Stockmann opened the first store of the Bestseller fashion chain in Moscow. 
2006 Stockmann entered into a cooperation agreement with Nike of Russia on setting up Nike stores in 
Russia. The cooperation lasted until 2010. 
2007 The fourth Stockmann department store in Moscow was opened in the Mega East Shopping Centre. 
2008 Lindex opened its first Russian store in St Petersburg. 
2009 Stockmann opened fifth department store in the Metropolis shopping centre near Moscow city centre. 
2010 In March, Stockmann opened its sixth department store in Moscow in Golden Babylon shopping 
centre. and the Nevsky Centre shopping centre and seventh department store in St Petersburg  
2011 Stockmann’s eighth department store, in Ekaterinburg. 
2012 Stockmann terminated the Bestseller franchising cooperation in Russia. 
2016 Stockmann completed the divestment of its department store business in Russia to Reviva Holdings ltd.  
2019 Stockmann sold the Nevsky Centre shopping centre in St. Petersburg to the PPF Real Estate. 
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2021 The department store properties in Tallinn and Riga were sold in December. 
 
 
 
Venäjän Sosialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan (RSFSR) kansanedustajien kongressi  Paluu 185 

Venäjän neuvostotasavallan RSFSR perustuslakiin lisättiin ylimmäksi päättäväksi elimeksi kansanedustajien 
kongressi.  

Kongressin vaalit pidettiin 4.3.1990, ja 29.5.1990 sen presidiumin puheenjohtajaksi valittiin Boris Jeltsin. 

• 12.6.1990 Kongressi päätti Venäjän Federaation itsenäisyydestä Neuvostoliitosta 
• 17.3.1991 Venäjän Federaation kansanäänestyksessä päätettiin presidentin viran perustamisesta. 
• Boris Jeltsin valittiin Venäjän federaation presidentiksi 12.6.1991 vaalissa. 
• Neuvostoliiton varapresidentti Gennadi Janajev epäonnistui vallankaappausyrityksessä 19-21.8.1991  
• Venäjän Federaation Kongressin varapuheenjohtaja ja v.t. puheenjohtaja Ruslan Hasbulatov valittiin 

Kongressin puheenjohtajaksi 29.10.1991 
• Kongressi päätti muuttaa maan nimeksi Venäjän Federaatio VF 25.12.1991. 

 

 
 
 
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СССР ОБ АРЕНДЕ  Paluu210 

1. Luku: Vuokrasta  

Artikla 3. Vuokrasopimuksen soveltamisala ja kohteet 

Vuokrasopimus on sallittu kaikilla kansantalouden sektoreilla ja sitä voidaan soveltaa kaiken muotoiseen ja 
tyyppiseen omaisuuteen. 

Vuokralle voi antaa: 
a) maata ja muita luonnonvaroja; 
b) yrityksiä ja osuuskuntia, niiden rakenneyksiköitä, tuotantolaitoksia, työpajoja, muita yritysten alaosastoja, 
sekä muita tuotantolaitoksien tai muun omaisuuden erillisiä omaisuuskokonaisuuksia; 
c) yksittäisiä rakennuksia, rakenteita, laitteita, ajoneuvoja, inventaarioeriä, työkaluja, ja muita aineellisia 
hyödykkeitä. 
Neuvostoliiton ja liittotasavaltojen lainsäädännössä määritellään erikseen sellaiset yritysten ja osuuskutien ja 
kiinteistöjen ryhmät, joiden vuokraaminen ei ole sallittua. 

Artikla 10. Vuokratun omaisuuden ostaminen 

Vuokralainen voi ostaa koko vuoratun omaisuuden tai sen osan vuokrasopimuksessa sovituilla ehdoilla.  

2. Luku: Talousyksikön sisäinen vuokraaminen 

Artikla 29. Vuokrasopimusta voidaan käyttää yksittäisten työntekijöiden, alaryhmien, työntekijäryhmien työn 
organisointi- ja palkitsemismuotona valtion-, kollektiivisissa- ja julkisissa yrityksissä. 

Председатель ВС СССР                         М.С.Горбачев Москва, Кремль, 23 ноября 1989 года 
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Maltan huippukokous   Paluu220 

No agreements were signed at the Malta Summit. Its main purpose 
was to provide the two superpowers, the United States and the Soviet 
Union, with an opportunity to discuss the rapid changes taking place in 
Europe with the lifting of the Iron Curtain, which had separated the 
Eastern Bloc from Western Europe for four decades. The summit is 
viewed by some observers as the official end of the Cold War. 

Speaking at a joint news conference, the Soviet leader announced:  

"The world is leaving one epoch and entering another. We are at the 
beginning of a long road to a lasting, peaceful era. The threat of force, mistrust, psychological and ideological 
struggle should all be things of the past. I assured the President of the United States that I will never start a 
hot war against the USA." 

In reply, President Bush said: "We can realise a lasting peace and transform the East-West relationship to 
one of enduring co-operation. That is the future that Chairman Gorbachev and I began right here in Malta." 

TAE/CFE negotiations     Paluu275 

In January 1989, NATO and the Warsaw Treaty members produced the Mandate for the Negotiation on 
Conventional Armed Forces in Europe. The mandate set out objectives for the CFE Treaty and established 
negotiating principles, and formal negotiations began on March 9, 1989 in Vienna. When US President 
George H.W. Bush and France's President François Mitterrand met in May, Bush announced the acceptance 
of reductions of combat aircraft and helicopters. He also proposed a ceiling of 275,000 personnel stationed 
in Europe by the US and Soviet Union. Bush's proposal was formally adopted during the 1989 Brussels NATO 
summit and subsequently presented in Vienna. In November the Berlin Wall fell and in the following months 
revolutions broke out in Hungary, Czechoslovakia, Romania, and Bulgaria. Bush and Gorbachev agreed to 
speed up arms control and economic negotiations. Bush proposed even steeper reductions, and the Soviet 
Union negotiated and concluded troop withdrawal agreements with Warsaw Treaty states. 

In addition, at the time, German reunification was underway, which would lead to the Treaty on the Final 
Settlement with Respect to Germany. The treaty was linked to the CFE treaty by specifying that certain 
military limits imposed on Germany would come into force upon the conclusion of the CFE Treaty. 

The text of the treaty was approved by the 22 negotiating states on 15 November 1990 in Vienna. 

The Vienna Document on confidence- and security-building measures, also first adopted in 1990, and the 
CFE Treaty, were seen as parallel peace process components by the Organization for Security and Co-
operation in Europe (OSCE). 

 

Paris Charter OSCE/ETYJ     Paluu277 

The Charter was one of many attempts to seize the opportunity of the fall of Communism by actively inviting 
the former Eastern Bloc-countries into the ideological framework of the West. It has been compared to the 
Conference of Versailles of 1919 or the Congress of Vienna of 1815 in its grandiose ambition to reshape 
Europe. In effect, the Paris Summit was the peace conference of the Cold War: Perestroika had ultimately 
put an end to the ideological and political division of the Iron Curtain. Pluralist democracy and market 
economy were together with international law and multilateralism seen as the victors. 
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The Charter established an Office for Free Elections (later renamed Office for Democratic Institutions and 
Human Rights) in Warsaw, a Conflict Prevention Centre in Vienna, and a secretariat. Later, in 1992, a 
Secretary General was also appointed. It was agreed that the Foreign Ministers are to convene regularly for 
political consultations. 

 

Clearingin lopettaminen Suomen ja NL:n kaupassa   Paluu278 

Moskovassa käytiin 19.–22.11 virkamiesvaltuuskuntien neuvottelut, jonka aiheena oli kaupan järjestelmien 
vaihtoehtoisten ratkaisumallien valmistelu päätösvaltaista puheenjohtajakokousta varten. Neuvottelujen 
yhteydessä Neuvostoliiton valtuuskunta jätti kirjallisen esityksen vapaavaluuttajärjestelmään siirtymiseksi 
vuoden 1991 alusta alkaen.  

Suomalaisten odottama virallinen ja lopullinen ilmoitus korkealta poliittiselta tasolta annettiin lopulta 6.12. 
Suomen Moskovan suurlähettilään Heikki Talvitien ja SNTL:n varapääministerin Stepan Sitarjanin välisessä 
lyhyessä keskustelussa itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Keskusteluissa Sitarjan vahvisti 
virkamiesvaltuuskuntien neuvotteluissa esitettämän kannan, ettei vapaavaluuttajärjestelmään olisi 
mahdollista siirtyä asteittain. Koska öljyntuottajien valtuuskunta ei Sitarjanin mukaan ollut löytänyt riittävästi 
heitä kiinnostavia tuotteita Suomesta ostettavasti, bilateraalisesta kaupasta luovuttaisiin seuraavan vuoden 
alussa myös energian tuonnin osalta.  

Clearing-kaupan lopun vahvistuksesta annettiin lehdistötiedote STT:lle 10.12. 

Runkosopimuksen muuttamista ja clearing-järjestelmän purkamista koskevat asiakirjat jäivät 
vielä hallitusten hyväksyttäväksi. Lisäksi muutospöytäkirjaan lisättiin liitteeksi TVPK:n 
pohjautuva tavaraluettelo, mutta toisin kuin suomalaiset marraskuussa olivat toivoneet, ilman 
määriä tai arvoja. 
 
Neuvotteluissa sovittiin selvitysmenettelystä, jossa Suomen Pankki ja SNTL:n 
ulkomaantalouspankki määrittelisivät clearingtiliensä saldot 31.12.1990 ja muuttaisivat nämä 
US-dollareiksi. 1.1.1991 pankit avaisivat dollarimääräiset lopetustilit, joilta 1.1.–31.3.1991 olisi 
tarkoitus suorittaa vuoden 1990 tavaranvaihtopöytäkirjan perusteella solmittujen 
toimitussopimusten mukaiset maksut. 
 
Clearingmaksujen selvitysmenettelyä koskeva pöytäkirja allekirjoitettiin 27.12. Pöytäkirja ei 
sisältänyt lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, vaan määritteli ainoastaan clearingjärjestelmän 
lakkauttamista koskevat tilitekniset toimenpiteet. 
 
Lopulta poliittisten ja taloudellisten taistelujen kohde, clearing-kauppa, oli vain tili pankissa. 
 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26111/Matala_idankaupan_loppu.pdf  
  

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26111/Matala_idankaupan_loppu.pdf
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Neuvottelut itsenäisten valtioiden yhteisön IVY perustamisesta  Paluu310 

Mikhail Gorbachev and the leaders of nine republics - the RSFSR and the Ukrainian, Kazakh, Uzbek, 
Azerbaijani, Tajik, Kyrgyz and Turkmen Soviet socialist republics conducted negotiations at the presidential 
residence Novo-Ogaryovo from April 23 to July 23, 1991, on creating a Union of Sovereign States. Under the 
treaty's draft the acronym USSR was to be preserved to stand for the Union of Soviet Sovereign Republics. In 
July 1991, the negotiators approved the draft treaty on the whole. 

On August 2, Gorbachev appeared on television to declare that a new union treaty would be signed by the 
RSFSR, Kazakhstan and Uzbekistan, while the other republics would do so "at certain intervals." The text of 
the treaty was made public for nation-wide discussion on August 15, 1991.  

 

Vallankaappausyritys NL:n palauttamiseksi   Paluu350 
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NL:n lakkautus ja sopimus itsenäisten valtioiden yhteisön IVY perustamisesta    Paluu470 

The Belovezh Accords are accords forming the agreement that declared the Union of Soviet Socialist 
Republics (USSR) had effectively ceased to exist and established the Commonwealth of Independent States 
(CIS) in its place as a successor entity. The documentation was signed at the state dacha near Viskuli in 
Belovezhskaya Pushcha (Belarus) on 8 December 1991, by leaders of three of the four republics which had 
signed the 1922 Treaty on the Creation of the USSR. 

Russian President Boris Yeltsin and First Deputy Prime Minister of the RSFSR/Russian Federation Gennady 
Burbulis, Ukrainian President Leonid Kravchuk and Ukrainian Prime Minister Vitold Fokin, Belarusian 
Parliament Chairman Stanislav Shushkevich and Prime Minister of Belarus Vyacheslav Kebich. 

 

IVY sopimuksen allekirjoitus Alma-Atassa     Paluu490 

• Interaction of members of the 
Commonwealth will be performed on 
the principle of equality through the 
coordinating institutes created on the 
parity basis and operating according to 
the procedure determined by 
agreements between members of the 
Commonwealth which is not either the 
state, or supranational education. 

• For the purpose of ensuring the 
international strategic stability and 
safety the joint command of strategic 
forces and single control over nuclear 
weapon will be kept; the parties will respect aspiration of each other to achievement of the status of 
the nuclear-free and (or) neutral state. 

• The Commonwealth of Independent States is open with the consent of all his participants for 
accession of the states to it - members of the former USSR, and also other states sharing the 
purposes and the principles of the Commonwealth. 

• The commitment to cooperation in forming and development of the Common Economic Space, the 
all-European and Eurasian markets proves to be true. 

• With formation of the Commonwealth of Independent States Union of Soviet Socialist Republics 
stops the existence. 

• The State Parties of the Commonwealth guarantee accomplishment of the international obligations 
following from contracts and agreements of the former USSR according to the constitutional 
processes. 

• The State Parties of the Commonwealth shall observe the principles of this Declaration strictly. 
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Euroopan Unioni ja jäsenmaat    Paluu515 

Rooman sopimus 25.3.1957.  
Euroopan talousyhteisö perustui jäsenmaiden väliseen tulliliittoon ja asteittain toteutettaviin 
yhteismarkkinoihin. Sopimuksessa päätettiin luoda yhteiset politiikat maataloudelle, liikenteelle, työvoiman 
liikkumiselle ja talouden tärkeille sektoreille. Jäsenet: 

• 1957: Saksan liittotasavalta, Belgia, Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat 
• 1973: Yhdistynyt Kuningaskunta, Irlanti, Tanska 
• 1981: Kreikka 
• 1986 Espanja, Portugali 

Maastrichtin sopimus 7.2.1992 
Nimeksi muutettiin Euroopan Unioni. Unionin yhteistyö laajeni ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä oikeus- 
ja sisäasioihin. Uudet jäsenet: 

• 1995: Suomi, Ruotsi, Itävalta; Norja jäi pois kansanäänestyksellä 
Amsterdamin sopimus 1.5.1999 
Sopimuksella vahvistettiin yhteistyötä oikeus- ja sisäasioissa sekä lujitettiin yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa.  
Nizzan sopimus 1.2.2003 
Uudistettiin toimielinten rakennetta kestämään Euroopan unionin laajentuminen ja määriteltiin 
väestöpohjaan perustuvat maakohtaiset äänimäärät EU neuvostossa. Uudet jäsenet: 

• 2004: Latvia, Liettua, Kypros, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. 
• 2007: Bulgaria, Romania 

Lissabonin sopimus 13.12.2007, astui voimaan vasta 1.12.2009. 
Parannetaan Euroopan unionin toiminnan tehokkuutta, demokraattisuutta ja sen ulkoisen toiminnan 
yhtenäisyyttä. Uudet jäsenet 

• 2013: Kroatia 
• 2020: Yhdistynyt Kuningaskunta erosi EU:sta 

 

 

Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 
(63/1992)      Paluu530 

Sopimukset solmittiin Venäjän Federaation kanssa varapääministeri Gennadi Burbuliksen vieraillessa 
Suomessa tammikuussa 1992. Poliittisen perussopimuksen ratifiointiasiakirjat vaihdettiin presidentti Jeltsinin 
Suomen vierailun yhteydessä heinäkuussa 1992. 

1 artikla 

Sopimuspuolten suhteet perustuvat YK:n peruskirjan ja ETYKin päätösasiakirjan mukaisesti kansainvälisen 
oikeuden periaatteisiin kuten täysivaltaiseen tasa-arvoisuuteen, pidättymiseen voimakeinoilla uhkaamisesta 
tai niiden käytöstä, rajojen loukkaamattomuuteen, alueelliseen koskemattomuuteen, riitojen 
rauhanomaiseen ratkaisemiseen, sisäisiin asioihin puuttumattomuuteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamiseen sekä kansojen oikeuksien samanarvoisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Sopimuspuolet 
täyttävät vilpittömästi kansainvälisen oikeuden velvoitteet ja edistävät hyvän naapuruuden hengessä 
keskinäistä yhteistyökumppanuuttaan sekä yhteistyötään kaikkien maiden kanssa. 
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Venäjän vuoden 1993 perustuslaillinen kriisi    Paluu535 

Presidentti Jeltsinin ja talousministeri Gaidarin talousuudistusohjelma tuli voimaan 2. tammikuuta 1992. 

Jeltsinin ja Gaidarin taloudellisen ”shokkiterapian” mukaisesti hinnat nousivat, valtion menoja leikattiin ja 
uudet verot astuivat voimaan. Luottolama sulki monia toimialoja ja aiheutti pitkittyneen laman. Tämän 
seurauksena työttömyys nousi ennätystasolle. 

Ohjelma alkoi menettää tukea; ja sitä seurannut poliittinen vastakkainasettelu toisaalta Jeltsinin ja toisaalta 
radikaalin talousuudistuksen vastustuksen välillä keskittyi presidentin sekä NL:n aikana valitun RSFSR:n 
parlamentin, kansanedustajien kongressin, välille. 

9.12.1992 parlamentti/Hasbulatov kieltäytyi vahvistamasta presidentin ehdokasta Jegor Gaidaria 
pääministeriksi ja käski alaistaan keskuspankkia huolehtimaan yritysten rahoituksesta. Jeltsin suuttui ja esitti 
10.12 kansanäänestystä talousohjelman suunnasta.  

12.12. Jeltsin ja Hasbulatov tekivät kompromissin. Sen mukaan pidetään huhtikuussa 1993 kansanäänestys 
perustuslain uudistuksesta, jatketaan presidentin ylimääräisiä valtaoikeuksia siihen saakka, parlamentti 
päättää uudesta pääministeristä ja hyväksyy (tai hylkää) esitykset puolustus-, ulko- sisä- ja 
turvallisuusministereistä.  

14.12 Gaspromin hallituksen pj Viktor Tsernomyrdin valittiin pääministeriksi. 

Kiista kuitenkin jatkui ja Jeltsin määräsi kansanäänestyksen perustuslaista pidettäväksi 25.4. Parlamentti 
julisti päätöksen laittomaksi ja Jeltsin käytti poikkeusvaltuuksiaan ja presidentin asetuksia.  

 

SALT 2 (Strategic Arms Limitation Talks (SALT) + anti-ballistic missile ABM 1972) Paluu540 

START II provided for additional inspections to confirm the elimination of heavy ICBMs and their launch 
canisters, as well as additional inspections to confirm the conversions of heavy ICBM silo launchers. In 
addition, START II provided for exhibitions and inspections to observe the number of nuclear weapons for 
which heavy bombers were actually equipped and their relevant observable differences. 

The US Senate Ratification Resolution included a provision requiring the president to seek Senate approval of 
any strategic arms cuts that would reduce the US strategic arsenal to below START I ceilings before START II 
entered into force. Russian State Duma START II Ratification Law required the US Senate to ratify the 
Extension Protocol and the 1997 ABM Demarcation Agreements for ratification instruments to be exchanged 
and for the Treaty to enter into force. 

On 14 June 2002, the Russian Federation announced its withdrawal from START II due to US refusal to ratify 
the Treaty and to US withdrawal from the ABM Treaty. 

 

Venäjän Federaation Kansanäänestys 25.4.1993 ja kriisin ratkaisu  Paluu550 

Kysymykset olivat: 

1. Luotatteko presidentti Jeltsiniin? 
2. Hyväksyttekö Venäjän presidentin ja Venäjän hallituksen sosiaali- ja talouspoliittisen linjan? 
3. Pidättekö ylimääräisten presidentinvaalien järjestämistä välttämättömänä? 
4. Pidättekö ylimääräisten parlamenttivaalien järjestämistä välttämättömänä? 
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Vaalin tulos oli 

1. Kyllä, 58,7 % 
2. Kyllä, 53,0 % 
3. Ei, 50,5 % 
4. Kyllä, 67,2 %. 

RF perustuslakikriisi, Jeltsin-Hasbulatov     Paluu560 

Syyskuussa 1993 Jeltsin hajotti häntä vastustavan parlamentin vastoin Venäjän federaation perustuslakia. 
21.–22.9.1993 Hasbulatov erotti Jeltsinin viralta, ja julisti varapresidentti Aleksandr Rutskoin presidentiksi. 
Rutskoi vannoi virkavalansa. Korkein neuvostokaan ei noudattanut perustuslakia, koska se päätti 
vajaalukuisena erottaa Jeltsinin. 

Venäjän sisäministeriön turvallisuusjoukot saartoivat valkoisen parlamenttitalon. Parlamentin sähkö, vesi ja 
puhelinyhteys katkaistiin. Rutskoi käski mielenosoittajia hyökkäämään kohti pormestarin taloa ja Venäjän 
päätelevisioasemaa, Ostankinon televisiokeskusta, jossa taisteltiin tunteja, ja kymmeniä kuoli. 

Jeltsin sai politiikkaan sekaantumaan haluttomat asevoimat puolelleen ja määräsi Tamanin divisioonan 
kukistamaan kapinaa. Hieman yli puolenyön panssarit ajoivat piirittämään Valkoista taloa. Aamuyöllä sadat 
Valkoisessa talossa olevat lähtivät sieltä, mutta kapinallisten ydinjoukko jäi paikoilleen. Panssarit ampuivat 
tykeillä Valkoista taloa, jonka keskikerroksissa syttyikin tulipalo iltapäivällä. "Erikoisosasto Alfan" kommandot 
hyökkäsivät Valkoiseen taloon edeten siellä kerros kerrokselta.  

Yli tuhat kapinallista antautui, Hasbulatov oli romahtaneen näköinen, Rutskoi ylimielinen. Kapinan takia ei 
rangaistu ketään, vaikka kapinan johtajat joutuivat Lefortovon vankilaan kuulusteluihin. Ketään ei syytetty yli 
150 ihmisen kuolemasta.  

 

The Strategic Arms Reduction Treaty (START) I    Paluu580 

was signed July 31, 1991, by the United States and the Soviet Union. This was the first treaty that required 
U.S. and Soviet/Russian reductions of strategic nuclear weapons. It was indispensable in creating a 
framework that ensured predictability and stability for deep reductions. 

In December 1991, the Soviet Union dissolved, leaving four independent states in possession of strategic 
nuclear weapons: Russia, Belarus, Ukraine, and Kazakhstan. This caused a delay in the entry into force of the 
treaty. On May 23, 1992, the United States and the four nuclear-capable successor states to the Soviet Union 
signed the Lisbon Protocol, which made all five nations party to the START I agreement.  

START I entered into force Dec. 5, 1994, when the five treaty parties exchanged instruments of ratification in 
Budapest.  

Reductions of nuclear weapons were completed by the deadline of December 5, 2001, seven years after 
entry into force, and maintained for another eight years. States were verified by on-site inspections and 
shared missile telemetry. Both the United States and the Russian Federation continued reduction efforts 
even after reaching the START limits.  

START I expired on Dec. 5, 2009. The United States and Russia signed START II in January 1993, but the treaty 
never entered into force. The 2002 Strategic Offensive Reduction Treaty (SORT, or the Moscow Treaty) 
entered into force in 2003, followed by the 2010 New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) in 2011. 
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On February 3, 2021 the United States and Russia agreed to extend New START by five years, as allowed by 
the treaty text, until Feb. 5, 2026.  
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Budapest Memorandum on Security Assurances   Paluu590 

According to the memorandum, Russia, the US and the UK 
confirmed their recognition of Belarus, Kazakhstan and 
Ukraine becoming parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons (START 1) and effectively 
abandoning their nuclear arsenal to Russia and that they 
agreed to the following: 

1. Respect Belarusian, Kazakh and Ukrainian 
independence and sovereignty in the existing 
borders. 

2. Refrain from the threat or the use of force against 
Belarus, Kazakhstan or Ukraine. 

3. Refrain from using economic pressure on Belarus, Kazakhstan or Ukraine to influence their politics. 
4. Seek immediate Security Council action to provide assistance to Belarus, Kazakhstan or Ukraine if 

they "should become a victim of an act of aggression or an object of a threat of aggression in which 
nuclear weapons are used". 

5. Refrain from the use of nuclear arms against Belarus, Kazakhstan or Ukraine. 
6. Consult with one another if questions arise regarding those commitments. 

 

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)   Paluu620 

The treaty entered into force in March 1970, seeks to inhibit the spread of nuclear weapons. Its 190 states-
parties are classified in two categories: nuclear-weapon states (NWS), consisting of the United States, Russia, 
China, France, and the United Kingdom, and non-nuclear-weapon states (NNWS). Under the treaty, all 
states-parties commit to pursue general and complete disarmament, and the NNWS agree to forgo 
developing or acquiring nuclear weapons. These are the first two “pillars” of the treaty. The third pillar 
ensures that states-parties can access and develop nuclear technology for peaceful applications.  

With its near-universal membership, the NPT has the widest adherence of any arms control agreement, with 
only South Sudan, India, Israel, and Pakistan remaining outside the treaty. The treaty, which was indefinitely 
extended in 1995, calls for a review conference every five years to assess progress on achieving the treaty's 
key objectives and provide opportunities to discuss new measures to strengthen the treaty. 

 

Yksityistäminen Venäjällä 1992-94    Paluu630 

• Nomenklatuura-oligarkit, kuten Viktor Tšernomyrdin, Rem Vjahirev ja Vagit Alekperov 
• Laki osuuskunnista, Komsomolin taloudellisesta toiminnasta ja laki vuokraamisesta 1988–9 (110, 120 

ja 210 yllä) 
• Yksityistämistodistukset (Voucher) 
• Valtio otti Potaninin ehdotuksesta lainaa osakepantteja vastaan 

o Huutokaupat 
o Alihinnoittelu 

• Valtion maksukyvyttömyys 

Syntyi ns oligarkkien ryhmä, «Семибанкирщина». Analogia 1600-luvun sekasorron ajan pajarihallintoon: 
Семибоярщина.  
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Anatoli Tsubais, Rosimushestvo –  
RAO UES – Rusnano 

   
 

 

 

 
Roman Abramovitš, Sibneft, Rusal, 
Aeroflot, ORT TV 

 Mihail Hodorkovski, Menatep, Yukos 
(Sibneft – Exxon – Chevron) 

 

 

 
Boris Beresovski, Sibneft, AvtoVaz,  
ORT-TV, Izvestija 

 Vladimir Gusinski, Most Bank, NTV,  
 

 

 

 
Vladimir Potanin, Norilsk Nikel, 
Rosbank, Jokerit 

  Aleksander Smolensky, Stolitshny Bank, 
Agroprombank 

 

 

 
Mihail Fridman, Alfa Group  Vladimir Vinogradov, Inkombank 
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  Paluu675 
   

 

 



21 
 

Ongelmia valtion siirtymisessä omaan valuuttaan (Ukraina)  Paluu 673 

The monetary reform in Ukraine was carried out from September 2 to September 16, 1996. The Ukrainian 
karbovanets were exchanged for hryvnia at the rate of 100,000 karbovanets against 1 hryvnia. Starting from 
September 17, 1996, cash circulation of karbovanets was stopped and the hryvnia with the kopeck as its coin 
unit became a single legal tender on the territory of Ukraine. From September 17 to October 15, karbovanets 
were still exchanged for hryvnia at the cash desks of commercial banks, and after then for several more 
years – at regional branches of the National Bank of Ukraine.  

The main achievement of monetary reform of 1996 was the maintenance of stability in the money, 
consumer and foreign exchange markets. The forecasts about the consequences of the reform, developed by 
the government and the National Bank of Ukraine, came true.  
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The Russian Crisis 1998     Paluu710 

In 1997, market sentiment deteriorated drastically because of the Asian crisis that had started with the 
collapse of the Thai baht in July 1997 and soon spread to several Asian countries. In November 1997, soon 
after the outbreak of the Asian crisis, the Russian rouble came under speculative attack.  

13.8.1998: The Russian stock, bond and currency markets collapse because of fears for a rouble devaluation 
and a default on domestic debt. Annual yields on rouble-denominated bonds rise to more than 200%. Stock 
market closed when stock prices fall sharply. Stocks have lost 75% of value since 1.1.1998. 

17.8.1998: A set of emergency measures to prevent a further escalation of the crisis: 
•          A significant devaluation of the rouble; the bounds of the corridor in which the rouble is allowed to 
fluctuate are widened from 5.27-7.13 to 6.00-9.50 rouble to the US$ 
•          A default on short-term Treasury Bills known as GKOs and longer-dated rouble bonds named OFZs 
•          A 90-day moratorium on payments by commercial banks to foreign creditors. 
 
Figure 1: Reserves and the exchange rate 

The Russian Central Bank’s makes the rouble a 
freely floating currency, and in 3 weeks the 
currency loses two thirds of its value.  

The strong depreciation results in sharp price 
increases. Inflation rises to 27.6% in 1998 and 
85.7% in 1999. As a result of food price increases, 
social unrest grows, and citizens start to 
demonstrate in various cities. 

Aftermath   Figure 2: GDP Growth 

Thanks to both the sharp depreciation of the rouble, 
which continues in 1999, and an increase of 
international oil prices, the Russian economy 
recovers rather quickly and grows by 6.4% in 1999, 
10% in 2000 and 5.3% in 2001. Meanwhile, inflation 
falls from 85.7% in 1999 to 20.8% in 2001 and 21.5% 
in 2001. The unemployment rate, which was 13% in 
1998 and 1999, decreases to 9% in 2001.  

The outbreak of the Russian crisis emphasizes the 
economic and financial fragility of emerging markets. At the time Russia’s sovereign default is the largest in 
history. As a result of the Russian crisis, spreads on sovereign bonds in other emerging markets and on long-
term corporate bonds in industrial countries rise substantially. The financial havoc has a large impact on the 
global financial markets and contributes to the collapse of hedge fund Long Term Capital Management 
(LTCM), which requires a USD 3.6 bailout.   

 

The Adapted Conventional Armed Forces in Europe Treaty  Paluu755 
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The Adapted Conventional Armed Forces in Europe Treaty is a post–Cold War adaptation of the Treaty on 
Conventional Armed Forces in Europe (CFE), signed on November 19, 1999, during the Organization for 
Security and Co-operation in Europe's (OSCE) 1999 Istanbul summit. The main difference with the earlier 
treaty is that the troop ceilings on a bloc-to-bloc basis (NATO vs. the Warsaw Pact) would be replaced with a 
system of national and territorial ceilings. Furthermore, the adapted treaty would provide for more 
inspections and new mechanisms designed to reinforce States Parties’ ability to grant or withhold consent 
for the stationing of foreign forces on their territory. 

The Adapted Treaty will enter into force when all 30 states-parties have ratified the agreement. NATO 
member-states link their ratification of the Adapted CFE Treaty with the fulfilment by Russia of the political 
commitments it undertook at the 1999 OSCE Istanbul Summit (so called "Istanbul commitments") to 
withdraw its forces from Georgia and Moldova. 

 

 

https://www.osce.org/files/f/documents/6/5/39569.pdf    Paluu757 

OSCE (ETYJ) ISTANBUL DOCUMENT 1999,  
Table of contents 
 
I. Charter For European Security  

Ii. Istanbul Summit Declaration  

Iii. Statements Pertaining To The Istanbul Summit Declaration  

1. Statement by H.E. Mr. Ilir Meta, Prime Minister of the Republic of Albania 
2. Interpretative statement by the delegation of the Republic of Macedonia 
3. Interpretative statement by the delegations of Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 

Kyrgyzstan, Moldova, Uzbekistan, Russian Federation, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan and Turkey 
4. Interpretative statement by the delegation of Greece 

Iv. Vienna Document 1999 Of The Negotiations On Confidence And Security-Building Measures. 

V. Decision On The Spread Of Small Arms And Light Weapons (Fsc.Dec/6/99) 

Vi. Agreement On Adaptation Of The Treaty On Conventional Armed Forces In Europe 

Vii. Final Act Of The Conference Of The States Parties To The Treaty On Conventional Armed Forces In Europe 

  

https://www.osce.org/files/f/documents/6/5/39569.pdf
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INAUGURATION SPEECH OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, MAY 7, 2000,  Paluu770 

“Distinguished citizens of Russia, dear friends,  

“Today I am addressing you – no one but you – because it is you who 
have entrusted me with the highest government post in the country. 
I understand that I have taken on an enormous responsibility, and I 
know that in Russia the head of state has always been and will be 
the one responsible for everything that goes on in the land. Upon 
leaving the Kremlin, the first President of Russia, Boris Nikolayevich 
Yeltsin, said the words that got embedded in the memory of many 
people. He said – and today he repeated those words in this hall: 
“Take care of Russia.” It is this job that I view as my paramount duty 
as president. It is the discharge of this duty that I will also demand 
from my co-workers, from people serving together with me. In this 
patriotic endeavour I also count on help from my countrymen, 
citizens of Russia, from all those who care for the fate of our 
Fatherland. 

“Today I would like to thank also my supporters, all those who cast 
their votes in the elections for me. You backed those first steps 
which had already been taken. You believed that together we would be able to change our life for the better. 
I am profoundly thankful to you for that. 

“I understand, however, that your support is only an advance payment to government as a whole and, of 
course, to me, who today is taking the oath as President of the country. 

“I am also addressing those who voted for other candidates. It is my conviction that you voted for our 
common future and for our common goals, for a better life and for a strong and prosperous Russia. Each of 
us has his or her own experience and views. But we must be together as we have a great deal to do by joint 
effort. 

“Today is a truly historic day. I would like to focus on this fact anew: indeed, for the first time in the history 
of our state, in the entire history of Russia supreme power in the country is passed on in the most 
democratic and most simple way – by the will of the people. It is passed on lawfully and peacefully. Any 
change of guard always is a test of the constitutional system, a test of its strength. Yes, in our country it is 
not the first test; clearly, perhaps, it is not the last one. But we have passed this test and this landmark in a 
dignified manner. We have proved that Russia is becoming a truly modern democracy. Peaceful succession 
of power is the most important element of political stability, stability which we all were dreaming about, 
seeking and working for. 

“The road to free society was not simple or easy. There were both dark and bright pages in our history. The 
building of a democratic state is far from complete. But a great deal has already been done. We must cherish 
what has been achieved and preserve and advance democracy. We must make sure that the government 
chosen by the people works in the interests of the people and protects the Russian citizen everywhere, both 
in our country and abroad, and serves the public. This is a position of principle, and a tough one. I have been 
standing up for it and shall do so in the future. 

“It is for today’s solemn event that we have gathered here, in the Kremlin, this day. It is a sacred place for 
our people. Here, in the Kremlin, is the nexus of our national memory. Here, in the Kremlin, the history of 
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our land has been decided over the centuries. And we have no right to be “Ivans denying our roots.” We 
must remember everything. We must know our history, know it as it is. We must learn its lessons and always 
remember those who built the State of Russia, who upheld its dignity and who made it great, strong, and 
powerful. We will carry on this memory, and we will preserve this continuity. And we will pass on to our 
successors everything the best of our history, everything the best. 

“Distinguished citizens of Russia! We believe in our strength. We believe that we can truly transform and 
change our country. We have common goals: we want our Russia to be a free, prosperous, wealthy, strong 
and civilized land, a land in which its citizens take pride and which commands respect in the world. 

“Over the past few months, here in Moscow and meeting people in Russia’s regions, I have been sensing our 
understanding and your support. And it is fairly often that on the squares and streets of our cities I heard 
from people, from most ordinary people, very simple words – but words of great importance to me. They 
would say: “We trust you, we pin our hopes on you. Just don’t fail us.” I can assure you that in my actions I 
will guide myself exclusively by state interests. Perhaps, I will not avoid mistakes. But what I promise – what I 
can really promise and do promise – is that that I will work openly and honestly. 

“I believe it my sacred duty to cement the people of Russia together, to rally citizens around clear goals and 
tasks — and to remember every day and every minute of my service to the Fatherland that we have one 
homeland and one people, that all of us have one common future. Thank you.” 

 

Federaatiopiirit:      Paluu780  

1) Keskinen, 2) eteläinen, 3) luoteinen, 4) Kaukoidän, 5) Siperian, 6) Uralin, 7) Volgan ja 8) pohjois-Kaukasian 
federaatiopiirit 

Venäjän federaation presidentin täysivaltainen edustaja federaatiopiirissä ei ole muodollisesti piiriin 
kuuluvien subjektien johtajien johtaja. Hän toimii Venäjän federaation presidentin edustajana, joka valvoo ja 
koordinoi Federaation toimeenpanevien alueellisten elinten työtä. Nämä ovat: 

1. Venäjän federaation yleisen syyttäjänviraston 
osastot  

2. Venäjän kansalliskaartin piirijoukot 
3. Venäjän keskuspankin piiriosastot 
4. Venäjän liittovaltion tullilaitoksen alueelliset 

tulliosastot 
5. Rosreserven hallinto (strategisten 

materiaalivarastojen hankinnat, varastointi ja 
käyttö) 

6. Roskomnadzorin piiriosastot (tietoliikenteen, 
ICT:n ja joukkoviestinnän valvonta)  

7. Rosprirodnadzorin piiriosastot (ympäristönsuojelun ja teollisuuden päästöjen valvonta, pl 
radioaktiivinen säteily) 
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Venäjän Federaation valtakunnanneuvosto (Gossovjet) Paluu790 
(Государственный Совет Российской Федерации) 

Putin perusti Gossovjet’in asetuksella, joka tuli voimaan 1.9.2000. 

Neuvoston perustehtävänä on avustaa presidenttiä mm: 
• varmistamaan, että eri viranomaiset toimivat koordinoidusti yhdessä  
• määrittelemään Venäjän sisä-, ulko- ja sosiaalipolitiikan suunta  
• varmistamaan federaation, osavaltioiden ja paikallisen itsehallinnon välinen koordinaatio 
• parantamaan osavaltioiden ja paikallishallinnon ylimpien johtajien toiminnan tehokkuutta  
• sovittelemaan erimielisyydet federaation ja osavaltioiden, tai eri osavaltioiden kesken 

Neuvosto pitää sekä säännöllisiä että puheenjohtajan koolle kutsumia ylimääräisiä kokouksia. 
• Puheenjohtaja voi kutsua osallistujiksi kokouksiin myös hallituksen ja parlamentin edustajia, tai 

muita osallistujia. 
• Neuvosto voi esittää Dumalle lisäyksiä ja muutoksia perustuslakiin, tavallisiin lakeihin, tai tehtyihin 

lakiesityksiin.  
• Neuvosto voi esittää hallitukselle lisäyksiä ja muutoksia Federaation strategiseen suunnitelmaan. 
• Neuvosto voi esittää osavaltioille tai paikallishallinnoille lisäyksiä tai muutoksia niiden strategisiin 

suunnitelmiin. 
Neuvoston puheenjohtajana on Federaation presidentti. Muut jäsenet ovat: 

• pääministeri, federaationeuvoston pj, Duman pj, presidentinhallinnon johtaja ja Federaation 
osavaltioiden (subjektien) johtajat  

• presidentti voi lisäksi määrätä osallistujiksi Duman puolueiden edustajia, paikallishallinnon edustajia 
ja muita henkilöitä. 

Neuvostolla on juoksevien asioiden käsittelyä varten presidiumi, jonka jäsenet presidentti valitsee. 
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Putin RF:n parlamentille 18.4.2002    Paluu860 

---  

”Syyskuun 11 jälkeen maailma ymmärsi, että ”kylmä sota” on lakannut. Nyt on uudet uhkat ja uusi sota – 
kansainvälistä terroria vastaan. Tämä on selvä asia, uusia todisteita ei enää tarvita. Tämä koskee suoraan 
myös Venäjää. 

Venäjän ulkopolitiikka tulee olemaan hyvin pragmaattista perustaen mahdollisuuksiimme ja kansallisiin 
intresseihimme: sotilaallisstrategisiin, taloudellisiin ja poliittisiin, ja partnereittemme intresseihin, ennen 
kaikkea IVY:ssä.  

Yhteistyö IVY:n jäsenmaiden kanssa on ensisijaista ulkopolitiikassamme. Se luo meille myös kilpailuvoimaa 
kansainvälisillä markkinoilla. Se antaa mahdollisuudet luoda laajan yhteisen infrastruktuurin liikenne- ja 
energia-aloille. Olen varma, että näin integraatiomme lujittuu ja antaa Venäjän taloudelle uusia 
mahdollisuuksia, eikä vain meille.  

Myös henkisillä aloilla on piilossa olevia reservejä, kuten tieteessä ja koulutuksessa. Venäjällä on jo lisätty 
opiskelijoiden määrää IVY-maista. Hallituksen pitää löytää keinot lisätä määriä edelleen, vaikka yhteen 
prosenttiin kaikista hallituksen rahoittamista opiskelijoista.  

Haluan taas korostaa prioriteettejamme Eurooppaan. Toimimme johdonmukaisesti ja otamme askeleita 
monilla eri aloilla integroitumiseen Euroopan kanssa. Jatkamme aktiivista yhteistyötä EU:n kanssa yhteisen 
talousalueen luomiseksi.  

Ulkopolitiikkamme perustavoite on saavuttaa maailmanlaajuinen strateginen tasapaino. Sen saavuttamiseksi 
osallistumme uuden turvajärjestyksen rakentamiseen yhdessä USA:n kanssa ja pyrimme uudenlaiseen 
suhteeseen NATO:n kanssa.  

Yhteenvetona: Venäjä integroituu aktiivisesti maailmanyhteisöön. Kovasta kilpailutilanteesta huolimatta 
maallemme on erityisen tärkeää löytää liittolaisia ja olla itsekin luotettava liittolainen muille.  

Hyvät Duman ja Federaationeuvoston jäsenet! 

Nykymaailman peruspiirre on yhteiskuntien ja talouden kansainvälistyminen. Tärkein tekijä onnistumiseen 
näissä oloissa on käyttää maailman parhaita malleja kaikessa toiminnassa: elinkeinotoiminnassa, tieteessä, 
urheilussa. Talouden kasvun nopeudessa. Valtion hallinnon toiminnassa ja päätöksenteon ammattitaidossa.  

Vain silloin, kun olemme ei vain maailman parhaiden tasolla, vaan vasta sitten, kun itse luomme parhaita 
malleja, vain silloin on mahdollista tulla rikkaaksi ja vahvaksi. Meidän pitää tehdä Venäjästä kukoistava ja 
vauras maa. Silloin voimme elää mukavasti ja turvassa. Niin, että täällä voi vapaasti tehdä työtä ilman 
rajoituksia tai pelkoa itsensä ja lastensa hyväksi. 

Niin, että ihmiset muuttavat tänne eivätkä täältä pois. Rakentavat tänne kotinsa ja kasvattavat täällä 
lapsensa.  

Kiitos mielenkiinnostanne.” 
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Strategic Offensive Reductions Treaty SORT   Paluu865 

The Treaty Between the United States of America and the Russian 
Federation on Strategic Offensive Reductions (SORT), also known as 
the Treaty of Moscow, was a strategic arms reduction treaty 
between the United States and Russia that was in force from June 
2003 until February 2011 when it was superseded by the New START 
treaty.  

At the time, SORT was positioned as "representing an important 
element of the new strategic relationship" between the two 
countries with both parties agreeing to limit their nuclear arsenal to 
between 1,700 and 2,200 operationally deployed warheads each. It was signed in Moscow on 24 May 2002. 

After ratification by the U.S. Senate and the State Duma, SORT came into force on 1 June 2003. It would have 
expired on 31 December 2012 if not superseded by New START. Either party could have withdrawn from the 
treaty upon giving three months written notice to the other. 

SORT was one in a long line of treaties and negotiations on mutual nuclear disarmament between Russia 
(and its predecessor, the Soviet Union) and the United States, which includes SALT I (1969–1972), the ABM 
Treaty (1972), SALT II (1972–1979), the INF Treaty (1987), START I (1991), START II (1993) and New START 
(2011). 

SORT was different from START in that it limited operationally deployed warheads, whereas START I limited 
warheads through declared attribution to their means of delivery (ICBMs, SLBMs, and Heavy Bombers). 

 

Eliminating Direct Elections of Governors    Paluu932 

The new law gives the president the right to appoint Russia's 89 regional leaders, who then must be 
confirmed by the regional legislatures. But if the president's candidate is rejected twice, he can then dissolve 
the rebellious legislature and appoint his own choice as acting governor. 

Critics say the legislation returns Russia to the Soviet era when the Kremlin appointed local Communist Party 
bosses. Critics also say it ends a major part of Russia's decade-long experiment with decentralization and 
undermines the country's status as a federation, which is stipulated in the constitution. And it all happened 
on Russia's Constitution Day -- a bitter irony, according to legal experts. 

Putin, who proposed the changes after a series of terrorist attacks last summer, says centralizing power is 
needed to keep the country together. 
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Kremlin oma englanninkielinen versio (6 sivua):     Paluu950 
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034  
Presidentti Putinin puhe Münchenissä 2007 heijastaa pettymystä läntisen osapuolen ja sen johtovaltion USA:n 
toimintaan sen jälkeen, kun hän oli esittänyt toiveikkaita avauksia viisi vuotta aikaisemmin. Kaikki ei ole mennyt 
toivotulla tavalla, ei Venäjällä eikä muuallakaan. 

Nyt v 2007 puheen tärkeimmät kohdat olivat: 
1. Yksinapainen maailmanjärjestys on tuhoisa kaikille, myös sen johtovaltiolle. Kansainvälisiä lakeja rikotaan aina 

vaan useammin. Etenkin USA on mennyt kauas omien rajojensa ulkopuolelle talouden, politiikan, kulttuurin ja 
koulutuksen alueilla ja tuputtaa tätä politiikkaansa muille valtioille. 

2. Kansainvälisissä suhteissa lisääntyy pyrkimys ratkaista asiat poliittisen tarkoituksenmukaisuuden perusteella, 
jolloin kukaan ei ole turvassa, koska kansainvälisiä lakeja ei kunnioiteta. 

3. Maailman taloudellinen tasapaino muuttuu. Intian ja Kiinan yhteenlaskettu BKT on jo suurempi kuin USA:n, ja 
BRIC- maiden BKT suurempi kuin EU:n. Taloudellinen kasvu merkitsee poliittisen painoarvon kasvua ja kehitys 
on kohti moninapaista maailmaa. Avoimuuden ja ennakoitavuuden tarve kasvaa, ja voiman käyttöä ei pidä 
sallia kuin aivan poikkeuksellisesti. 
Silti ei voi olla välinpitämätön tyrannien edessä tai joukkotuhoaseiden levitessä.  

4. Minusta ainoa mekanismi, jolla voiman käyttö viimeisenä keinona voidaan hyväksyä, on YK:n peruskirja. NATO 
tai EU eivät voi korvata YK:ta. Lisäksi on varmistettava, että kansainvälisiä lakeja myös noudatetaan. 

5. Aseistariisuntaprosessin pysähtyminen on vaarallista. Venäjä ja USA ovat sopineet keskenään 
ydinkärkiohjusten kapasiteetin alentamisesta. Venäjä noudattaa sitä ja toivon, että myös USA. Noudatamme 
tiukasti myös universaalia Ydinsulkusopimusta. Sen sijaan NL:n ja USA sopimus lyhyen ja keskimatkan ohjusten 
rajoittamisesta on vain kahdenvälinen. Näitä ohjuksia on jo monella maalla ja meidän pitää ajatella 
turvallisuuttamme uudelleen.  

6. Uusien korkean teknologian aseiden syntyä ei voi sanktioida. Tähtien sota ei ole enää mielikuvitusta. 
Ohjustentorjuntajärjestelmien tuominen Eurooppaan hermostuttaa meitä. 

7. Varsovan liiton purkauduttua tehtiin ajantasaistettu TAE sopimus tavanmukaisista aseista Euroopassa. NATO-
maat eivät ole allekirjoittaneet, vaikka olemme vähentäneet joukkojamme Georgiassa ja Moldaviassa.  

8. Samaan aikaan NATO lisää joukkojaan rajoillamme, vaikka NATO:n pääsihteeri (Wörner 1999) vakuutti toista. 
Saksojen yhdistyminenhän oli mahdollista vain siksi, että Venäjä valitsi demokratian, vapauden, avoimuuden ja 
yhteistyön suuren Eurooppa-perheen kanssa. Nyt he yrittävät taas luoda jakolinjoja maanosaamme.  

9. Olemme valmiit yhdessä USA:n kanssa vahvistamaan Ydinsulkusopimusta, kun ydinenergian käyttöönotto 
laajenee. 

10. Venäjä haluaa luoda energiasektorille yleiset periaatteet. Hintojen pitää olla markkinaehtoiset eikä poliittisten 
tavoitteiden, painostuksen tai kiristyksen väline.  
Ulkomaisen pääoman osuus Venäjän kaikissa energiaprojekteissa on suuri, raakaöljyn tuotannossa jopa 26 %. 
Lisäksi ulkomaiset sijoitukset Venäjälle ovat 15 kertaiset verrattuna Venäjän sijoituksiin ulkomaille. Olemme 
valmiit reiluun kilpailuun ja olemme lisäksi pian WTO:n jäsen. 

11. Vielä sana köyhyyden poistamisesta. Köyhimpiin maihin sijoitetaan paljon, mutta sitoen se antajamaan 
yritysten kehitykseen. Yksi käsi auttaa ja toinen ylläpitää köyhyyttä ja vie voitot. Tuloksena on radikalismia ja 
terrorismia. Jos tämä tapahtuu keski-idässä, koko maailman tasapaino on vaarassa.  

12. Tarvitaan oikeudenmukaisempi globaali talousjärjestelmä. Tässä yhteydessä on pakko sanoa Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöstä (ETYJ). Sen piti käsitellä kaikkia turvallisuusaloja. Nyt sitä ollaan 
muuttamassa vain yhden maaryhmän etujen ajajaksi.  
Sen piti valvoa ihmisoikeuksien toteutumista. Kannatamme sitä. Mutta se ei voi tarkoittaa sekaantumista 
valtioiden sisäisiin asioihin eikä määräilyä siitä, miten valtioiden pitää elää ja mihin suuntaan kehittyä. 

13. Lopuksi totean, että Venäjää kehotetaan usein olemaan aktiivisempi maailmalla. Ei tarvitse kehottaa. Venäjällä 
on yli tuhatvuotinen historia ja ulkopolitiikkamme on ollut lähes aina muista riippumatonta. Emme aio poiketa 
tästä nytkään. Tiedämme, että maailma muuttuu ja tunnemme omat kykymme. Tahdomme tietenkin olla 
vastuullinen ja riippumaton osapuoli rakennettaessa reilua ja demokraattista maailmanjärjestystä, joka takaa 
turvan ja vaurauden kaikille, eikä vain harvoille valituille. 

  

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
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Georgian sota 2008     Paluu990 

The conflict between Russia and Georgia began to escalate in December 
2000, when Georgia became the first and sole member of the 
Commonwealth of Independent States (CIS) on which the Russian visa 
regime was enforced. Eduard Kokoity became the de facto president of 
South Ossetia in December 2001; he was endorsed by Russia since he 
would subvert the peaceful reunification of South Ossetia with Georgia.   

The Russian government began massive allocation of Russian passports to 
the residents of Abkhazia and South Ossetia in 2002 without Georgia's 
permission; this "passportization" policy laid the foundation for Russia's future claim to these territories. In 
2003, President Putin began to consider the possibility of a military solution to the conflict with Georgia.  

Russian armed forces were present in both regions before the outbreak of the 2008 war, in the capacity of 
peacekeeping forces since the civil wars in the 1990s.  

Sota alkoi 1. elokuuta 2008 kun Venäjän tukemat mutta kansainvälisesti tunnustamattomat osseetti-
separatistit alkoivat tulittaa georgialaisia kyliä kranaateilla. Ossetian 
tykistöhyökkäykset rikkoivat vuoden 1992 tulitaukosopimusta. Georgian 
armeija lähetettiin estämään nämä tuli-iskut ja palauttamaan järjestys 
Etelä-Ossetiassa. 

Venäjä syytti Georgiaa väkivaltaisuuksista Etelä-Ossetiaa kohtaan ja 
käynnisti maa-, ilma- ja meri-invaasion Georgiaan 8. päivä elokuuta 
ilmoittaen, että kyseessä on operaatio Georgian rauhaan pakottamiseksi. 

 Venäjän presidentti Dmitri Medvedev ilmoitti sotilasoperaation 
päättämisestä 12. elokuuta. Euroopan unioni ja Etyj laativat 
tulitaukosopimuksen, jonka Georgia allekirjoitti 15.8 ja Venäjä 16.8.  

 

New START (Strategic Arms Reduction Treaty)   Paluu1040 

The treaty limits the number of deployed strategic nuclear 
warheads to 1,550, which is down nearly two-thirds from the 
original START treaty, as well as 10% lower than the deployed 
strategic warhead limit of the SORT 2002 Moscow Treaty. The 
total number of deployed warheads, however, could exceed the 
1,550 limit by a few hundred because only one warhead is 
counted per bomber regardless of how many it actually carries.  

The treaty also limits the number of deployed and non-deployed 
intercontinental ballistic missile (ICBM) launchers, submarine-
launched ballistic missile (SLBM) launchers, and heavy bombers equipped for nuclear armaments to 800. The 
number of deployed ICBMs, SLBMs, and heavy bombers equipped for nuclear armaments is limited to 700. 
The treaty allows for satellite and remote monitoring, as well as 18 on-site inspections per year to verify 
limits. 

It was signed on 8 April 2010 in Prague, and, after ratification, entered into force on 5 February 2011. It is 
expected to last until 5 February 2026, having been extended in 2021. 



31 
 

2011–2013 Russian protests     Paluu1060 

2011–2013 Russian protests began in 2011 as protests against the 2011 Russian legislative election results 
and continued into 2012 and 2013. The protests were motivated by claims by Russian and foreign journalists, 
political activists and members of the public that the election process was flawed. 

On 10 December 2011, after a week of small-scale demonstrations, Russia saw some of the biggest protests 
in Moscow since the 1990s. The focus of the protests was the ruling party, United Russia, and its leader 
Vladimir Putin, the current president, previous prime minister, and previous two-term president, who 
announced his intention to run again for President in 2012.  

Another round of large protests took place on 24 December 2011. By this time, the "For Fair Elections" 
protesters had coalesced into five main points: freedom for political prisoners; annulment of the election 
results; the resignation of head of the election commission and the opening of an official investigation into 
vote fraud; registration of opposition parties and new democratic legislation on parties and elections, as well 
as new democratic and open elections. 

8 June 2012 in response to increased militancy by a segment of the protest movement a law was enacted 
imposing severe penalties on protesters who engage in unauthorized demonstrations or who exceed the 
boundaries of authorized ones. Maximum penalties were fines of several thousand roubles or imposed 
labour of up to 200 hours. 

 

Venäjän Federaation laki 121 "ulkomaisista agenteista"   Paluu1100 

Liittovaltion lain 121 "ulkomaisista agenteista" mukaan ulkomaista rahoitusta saavien ja poliittiseen 
toimintaan osallistuvien kansalaisjärjestöjen tulee rekisteröityä järjestöinä, jotka suorittavat ulkomaisen 
agentin tehtäviä ja ilmoittaa tämä kaikissa julkisissa asiakirjoissa. Duma hyväksyi lain äänin 374 puolesta, 3 
vastaan ja 1 pidättäytyi. Tämän jälkeen ylähuone eli liittoneuvosto hyväksyi lain äänin 164 puolesta ja 1 
vastaan. 

Kansalaisjärjestö määritellään poliittiseksi toimijaksi, jos se osallistuu toimintaan, jolla yritetään vaikuttaa 
valtiollisten elinten päätöksiin, muuttaa niiden harjoittamaa politiikkaa tai vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. 
Vuoden 2021 alusta laki ulotettiin koskemaan myös henkilöitä.  

Viranomaisille on tehtävä tarkat selvitykset tulonlähteistä ja niiden käyttötarkoituksesta. Ulkomainen 
agentti -statuksen saanut henkilö ei pääse valtion eikä kuntien töihin. 

Alla TV-kanava Dozd’in tiedote ”toiminnan tilapäisestä keskeyttämisestä” 4.3.2022. Siinäkin piti olla mukana 
lain vaatima määrämuotoinen ilmoitus siitä, että tiedottaja on ulkomainen agentti: 
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Venäjän Federaation laki ei-toivotuista järjestöistä    Paluu1170 

Lain perusteella voidaan myös kansainvälisiä järjestöjä julistaa ”ei-toivotuiksi järjestöiksi”.  

Kansalaisjärjestö voidaan julistaa ei-toivotuksi, jos se uhkaa Venäjän perustuslaillista järjestystä tai maan 
puolustuskykyä tai turvallisuutta. Laki antaa viranomaisille mahdollisuuden sekä kieltää tällaisiksi katsotut 
järjestöt että ryhtyä rankaisutoimiin niiden työntekijöitä vastaan. 

Kun järjestö on suljettu, sen varat jäädytetään eikä se voi avata uusia toimistoja Venäjälle tai tiedottaa 
toiminnastaan. Jos kuka tahansa jatkaa järjestön toimintaa tai vastaanottaa mustalla listalla olevalta järjestöltä 
palkkioita, voidaan hänelle joko langettaa enimmillään kuuden vuoden vankeustuomio tai karkottaa maasta. 

 

Joint Comprehensive Plan of Action    Paluu1180 

The JCPOA agreement on the Iranian nuclear program reached in Vienna on 14 July 2015, between Iran and 
the P5+1 (the five permanent members of the UN Security Council—China, France, Russia, United Kingdom, 
United States—plus Germany) together with the European Union. 

Under the JCPOA, Iran agreed to eliminate its stockpile of medium-enriched uranium, cut its stockpile of low-
enriched uranium by 98%, and reduce by about two-thirds the number of its gas centrifuges for 13 years. For 
the next 15 years, Iran will only enrich uranium up to 3.67%. Iran also agreed not to build any new heavy-
water facilities for the same period of time. Uranium-enrichment activities will be limited to a single facility 
using first-generation centrifuges for 10 years. Other facilities will be converted to avoid proliferation risks. 

To monitor and verify Iran's compliance with the agreement, the International Atomic Energy Agency (IAEA) 
will have regular access to all Iranian nuclear facilities. The agreement provides that in return for verifiably 
abiding by its commitments, Iran will receive relief from the U.S., European Union, and United Nations 
Security Council nuclear-related sanctions. 
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Putin-Trump private meeting in Helsinki     Paluu1235 

Vladimir Putin presented President Donald Trump 
requests, including new talks on controlling nuclear 
arms and prohibiting weapons in space, according 
to a Russian document obtained (3 weeks later) by 
POLITICO. Putin shared the contents of the 
document with Trump during their two-hour 
conversation, according to a U.S. government 
adviser who provided an English-language 
translation. 

Uncertainty about what Putin and Trump discussed 
caused much consternation in Washington after 
the two leaders and their translators met alone in 
Helsinki. Putin touched on some of the document’s 
themes during his joint news conference with 
Trump in Helsinki, where the Russian leader said 
that “as major nuclear powers, we bear special 
responsibility for maintaining international 
security.” 

Among other priorities, Putin expressed interest in 
extending an Obama-era nuclear-reduction treaty 
and ensuring “non-placement of weapons in 
space.” For instance, the Russian document 
proposes a five-year extension for the so-called New START Treaty limiting nuclear arms. In the July 16 news 
conference Putin referred to the New START Treaty, a possible ban on weapons in space and “the 
implementation issues with the INF treaty.” 
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Venäjän federaation liittovaltion kansalliset turvajoukot   Paluu1190 
(Kansalliskaarti, Росгвардия) 

Presidentti Putin perusti 5.4.2016 Venäjän federaation liittovaltion kansalliset turvajoukot, 
(kansalliskaarti/Росгвардия) turvaamaan Venäjän presidentinhallinto siinä tapauksessa, että maassa syntyisi 
levottomuuksia, joiden tarkoitus on kaataa nykyinen valtiojärjestys.  

Virasto muodostettiin yhdistämällä Venäjän sisäministeriön joukot, mellakkapoliisi OMON ja poliisin 
erikoisjoukot Sorb. Kansalliskaarti ei ole vapaaehtoisten tai reserviläisten kaarti, vaan sen henkilöstö on 
valtion palveluksessa. 

Venäjän kansalliskaarti on armeijasta erillinen Venäjän puolisotilaallinen poliisiorganisaatio. Sen tehtävänä 
on osaltaan turvata Venäjän nykyinen hallinto, laillisuus ja valtiojärjestys. Kaartia käskee viime kädessä 
presidentti. Kaarti toimii poliittista oppositiota, terrorismia ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta vastaan. 

Kaartin komentajana on presidentin judokaveri Viktor Zolotov, joka ennen kaartin 
perustamista oli Putinin henkilökohtaisen turvapalvelun johtajana, sisäministeriön 
joukkojen komentajana ja varasisäministerinä. Hän on myös Federaation 
Turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen.  
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2020 amendments to the Constitution of Russia   Paluu1260 

In general, the following amendments were proposed 

1. Remove the "in a row" clause  
2. Nullify the number of presidential terms served by Putin or Medvedev 2024. 
3. The Russian Constitution should take precedence over international law 
4. The State Duma to approve the Prime Minister's candidacy (currently it gives consent), also be able 

to approve the candidates of Deputy Prime Ministers and Federal Ministers, the President will not be 
able to refuse their appointment, but in some cases will be able to remove them from office; 

5. Persons who hold "important positions for ensuring the country's security" (President, Ministers, 
judges, heads of regions) should not have foreign citizenship or residence permit in other countries, 
either at the time of their work in office or, in the case of the President, at any time before; 

6. A presidential candidate must live in Russia for at least 25 years (currently 10 years) and may not 
have ever in their life held foreign citizenship or residency  

7. The Federation Council propose that President dismiss Federal judges; Federation Council, in some 
cases, on the proposal of President to remove judges of the Constitutional and Supreme courts 

8. Ministers who are heads of law enforcement agencies be appointed by President, in consultation 
with the Federation Council 

9. The minimum wage cannot be lower than the subsistence minimum 
10. Regular indexation of pensions  
11. Consolidation of the status and role of the State Council  
12. Constitutional Court ability to check the constitutionality of laws adopted by the Federal Assembly of 

the Russian Federation at the request of the President before they are signed by the President 
13. Defining marriage as a relationship between one man and one woman. 

The president formally submitted the bill to the State Duma on 20 January. On 11 March, the State Duma, 
dominated by pro-government parties, swiftly approved the proposals in the third reading with no objection. 
By 13 March, legislative assemblies of all 85 Federal subjects approved the amendments to the Constitution. 
On 16 March the Constitutional Court of Russia gave their approval to the amendments. 
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The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)  Paluu1297 

The Nuclear Weapon Ban Treaty, is the first legally binding international agreement to comprehensively 
prohibit nuclear weapons with the ultimate goal being their total elimination. It was adopted on 7 July 2017, 
opened for signature on 20 September 2017, and entered into force on 22 January 2021. 

For those nations that are party to it, the treaty prohibits the development, testing, production, stockpiling, 
stationing, transfer, use and threat of use of nuclear weapons, as well as assistance and encouragement to 
the prohibited activities. For nuclear armed states joining the treaty, it provides for a time-bound framework 
for negotiations leading to the verified and irreversible elimination of its nuclear weapons programme. 

Many of the non-nuclear-armed members of NATO, along with 
Australia and Japan, are also resistant to a ban treaty, as they 
believe that US nuclear weapons enhance their security. A 
statement was put forward by several NATO members (not 
including France, the United States, nor the United Kingdom, the 
nuclear weapon states within NATO), claiming that the treaty 
will be 'ineffective in eliminating nuclear weapons' and instead 
calling for advanced implementation of Article VI of the UN Non-
Proliferation Treaty (NPT of 1968) 

Following the treaty's adoption, the permanent missions of the 
United States, the United Kingdom and France issued a joint 
statement indicating that they did not intend "to sign, ratify or 
ever become party to it". After stating that the instrument 
clearly disregarded the realities of the international security 
environment, they said accession to it was "incompatible with 
the policy of nuclear deterrence, which has been essential to keeping the peace in Europe and North Asia for 
over 70 years".  

A few European non-NATO countries, including Sweden and Finland have not adopted the treaty. 
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Kazakstanin levottomuudet 2-11.1.2022    Paluu1320 

Venäjän Federaation puolustusministeriö on koonnut suuren lentokuljetusosaston, joka siirtää 
ympärivuorokautisesti Kollektiivisen turvallisuusjärjestö ODKB:n venäläisjoukkoja Kazakstaniin. Kuljetuksiin 
osallistuu yli 70 IL-76 ja 5 An-124 kuljetuskonetta.  

Puolustusministeriön virallinen tiedottaja Igor Konashenkov sanoi, että lentovoimien koneet osallistuvat 
myös Valkovenäjän, Tadzikistanin, Kirgisian ja Armenian yksiköiden operatiivisiin kuljetuksiin. 

Venäläisiä rauhanturvaajia siirretään sinne Moskovan, Ivanovskin ja Uljanovskin alueilta. ODKB:n venäläiset 
sotilasyksiköt ovat jo saapuneet Tshkalovskin, Ivanovo-pohjoisen ja Uljanovsk-itäisen lähtökentille lastausta 
varten.  

ODKB:n rauhanturvajoukkojen komentajaksi on nimitetty Venäjän laskuvarjojoukkojen kenraalieversti Andrei 
Serdjukov. Hän kertoi, että venäläisten rauhanturvaajien tarkoituksena on auttaa Kazakstanin tasavallan 
järjestyksenvalvojien työtä laillisen järjestyksen tukemisessa.  

Venäjän konsulaatti Alma-Atassa, lentokenttä ja muut tärkeät kohteet on jo otettu ODKB:n valvontaan. 

Kazakstanin talouteen on itsenäistymisen jälkeen 1991 tehty suuria investointeja sekä Kiinasta että lännestä, 
varsinkin USA:sta ja Euroopasta. Kuten Ukrainakin, maa on vähitellen valunut kauemmas Venäjän 
valtapiiristä.  

Jos varsinkin läntiset investoijat vetäytyvät maasta, merkitsee se pahaa takaiskua Kazakstanin taloudelle ja 
myös työllisyydelle. Levottomuudet 6500 km pitkän etelärajan takana vaikeuttavat myös Venäjän sisäisen 
koheesion ylläpitoa alueella. 

Isompi ongelma Putinille tulee siitä, että vastaavaa kehitystä, tosin paljon pienemmässä mittakaavassa, on 
ollut nähtävissä myös muissa ODKB:n jäsenmaissa Armeniassa, Kirgisiassa, Tadžikistanissa ja Uzbekistanissa.  

Kiina ei ole ODKB:n jäsen.   
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Kreml tiedotti 19.2.2022     Paluu1340 

"Venäjän Federaation Asevoimien Korkeimman Ylipäällikön 
Vladimir Putinin johdolla toteutettiin tänään aamupäivällä 
ennalta suunniteltu strategisten puolustusjoukkojen 
harjoitus, jossa laukaistiin sekä ballistisia että 
risteilyohjuksia. Valtion johtaja seurasi harjoitusta Kremlin 
tilannehuoneesta Valkovenäjän presidentti Aleksander 
Lukashenkon kanssa.  

Harjoitukseen osallistui joukkoja ja asejärjestelmiä Ilma- ja 
avaruusjoukoista, eteläisestä sotilaspiiristä, strategisista 
ohjusjoukoista, sekä Pohjoisen meren ja Mustanmeren 
laivastoista. 

Lento- ja avaruusjoukot laukaisivat hypersonisia ballistisia Kinzal- ohjuksia onnistuneesti. Jäämeren ja 
Mustanmeren sotalaivat ja sukellusveneet taas ampuivat Kalibr- risteilyohjuksia ja Tsirkon- yliääniohjuksia 
meri- ja maamaaleihin. Astrakaanin alueen harjoitusalueella Kapustin Jar’issa harjoiteltiin 
maastalaukaistavilla Iskander- ohjuksilla.  

Plesetsk’in valtiolliselta avaruustutkimusasemalta laukaistiin ballistinen mannertenvälinen Jars- ohjus Kuran 
koealueelle Kamtshatkan niemimaalle. Strategiset pommikoneet TU-95MS ampuivat risteilyohjuksia ja 
osuivat kohteisiinsa Pemboi’n ja Kura’n maalialueilla. Ja Barentsin merellä pohjoisen laivaston strateginen 
vedenalainen risteilijä ”Karelia” laukaisi ballistisen Sineva- ohjuksen Kura’n maalialueelle.  

Strategisten puolustusvoimien harjoitus oli suunniteltu kauan etukäteen, ja siinä testattiin sotilasjohdon 
komento- ja valvontaelinten, laukaisevien joukkojen ja sotalaivojen ja strategisten eri 
ohjustenkuljetusalusten miehistöjen valmiutta suorittaa niille määrätyt tehtävät sekä strategisten ydinase- ja 
muiden joukkojen ja niiden aseiden luotettavuutta. 

Strategisten puolustusjoukkojen harjoitukselle suunnitellut tehtävät suoritettiin kokonaisuudessaan, kaikki 
ohjukset osuivat niille määrättyihin kohteisiin, millä vahvistettiin niiden toimivan tarkoitetulla tavalla." 

Kunnon ilotulitus. Vova näytti Sashalle, sekä samalla NATO:lle ja koko Lännelle, miten täältä pesee. 

• H-47M2 Kinžal: Air-launched Ballistic Missile (ALBM), payload 480 kg, also nuclear, range 2-3000 km, 
speed up to Mach 10 (12,350 km/hr) 

• 3M14 Kalibr: land attack cruise missile, ship/sub-based, payload 450 kg, possibly nuclear 
• 3M-22 Tsirkon: ship/sub-based, payload 3-400 kg, also nuclear, Mach 9 at 30-40 km altitude, range 

400 up to 1000 km 
• 9K720 Iskander: launch carrier vehicle, payload 480-700 kg, also nuclear, Mach 6, range 4-500 km, 

optically guided warhead 
• RS-24 Jars or Topol-MR: launch carrier vehicle, payload several 3-400 kiloton nuclear warheads, 

multiple independently targetable warheads (MIRV), range 12 000 km, ICBM 
• R-29RMU2 Sineva: liquid-fuelled submarine-launched ballistic missile, payload up to 10 MIRV, range 

8 300 km, 4-10 MIRV á 100 kiloton.  
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Venäjän Federaation turvaneuvoston kokous 21.2.2022   Paluu1350 

Venäjän Federaation presidentti Putin kysyi 21.2 turvallisuusneuvoston kokouksessa jokaiselta osanottajalta 
suoraan, kannatatko Donetskin ja Luganskin kansantasavaltojen (DNR ja LNR) tunnustamista itsenäisiksi 
valtioiksi? 

Putin aloitti työjärjestyspuheenvuorolla: ”ensin Lavrov kertoo yrityksistä sopia Washingtonin, Brysselin ja 
NATO:n kanssa turvatakuista; sitten Kozak kertoo Minskin sopimusneuvotteluista; ja sen jälkeen kukin teistä 
saa puheenvuoron. Ja lopuksi te ja minä joudumme päättämään nykytilanteen ja tulevaisuusarviomme 
perusteella, miten tästä menemme eteenpäin.” 

Ulkoministeri Sergei Lavrov alusti laajalla katsauksella ja lopetti: ”USA:n valtiosihteeri Blinken esitti 
tapaamista sen jälkeen, kun toimitin hänelle kaikki dokumentit, joissa on sovittu turvallisuusperiaatteista. 
Puhuitte Macronin kanssa yöllä, ja hän kertoi tietävänsä, mitä USA aikoo esittää. Pyysin keskustelua Ranskan 
ulkoministerin kanssa siitä, voisiko tämä täsmentää, mistä amerikkalaiset oikein haluavat puhua.” 

Presidentinhallinnon varajohtaja Dmitry Kozak selosti Minskin sopimusta kokevia neuvotteluja ja nykytilaa: 
”Olemme edelleen nollatilanteessa. Kiova ei aio suostua siihen, että muutokset Ukrainan perustuslakiin pitää 
hyväksyä erikseen Donbass’ssa. Eivät ilmiselvästi halua palauttaa Donbass’ia Ukrainalle, eivät Minskin 
sopimuksen avulla eivätkä ilman sitä. Sehän olisi hyvä juttu…”  

Putin ei halunnut jatkaa siitä tässä vaiheessa, vaan käski Kozakin pitää suunsa kiinni ja siirsi puheenvuoron 
FSB:n johtajalle Aleksander Bortnikoville.  

Bortnikov kertoi, että tilanne on kiristynyt alueella, ja Venäjälle on tullut 68 500 pakolaista. Alueelta on 
ammuttu myös Venäjän puolelle, etenkin Rostovin alueelle. Periaatteessa tilanne on hallinnassamme ja 
seuraamme kehitystä. 

Sitten puolustusministeri Shoigu kertoi, että tilanne on erittäin jännittynyt. Ukrainan vilkastunut toiminta 
tarkoittaa joko provokaatioiden valmistelua tai vähintään yritystä ratkaista tilanne asevoimin.  

Näiden selostusten jälkeen Putin kysyi, tunnustammeko DNR:n ja LNR:n? Läntiset kollegamme uhkaavat ja 
kiristävät, tiedämme mitä päätöksestämme seuraa, mutta tunnemme myös hyvin tilanteen kehityksen.  

Kukin osallistuja joutui ilmoittamaan ja perustelemaan kantansa:  

1. Turvallisuusneuvoston vpj Medvedjev: Jos tilanne kehittyy niin kuin keskustelimme, eikä parannusta ole 
nähtävissä, jää vain näiden alueiden tunnustaminen, mikä kuuluu presidentin toimivaltaan. Eikä nyt ole 
näkyvissä parannusta. 

Putin lisäsi tähän väliin: Haluan myös todeta kaikille, että en ole kenenkään teistä kanssa nimenomaan tästä 
puhunut, enkä kuullut kenenkään mielipidettä asiasta. Lähdemme siis jokaisen kohdalla puhtaalta pöydältä, 
koska haluan jokaiselta oman etukäteen valmistelemattoman mielipiteen. Tämä on hyvin tärkeää, ja pyydän 
Duman puheenjohtajaa kertomaan mielipiteensä.  

2. Duman pj Volodin: Duma päätti 351 äänellä 450:stä pyytää teiltä tunnustamispäätöstä. Sen perustana oli 
pääasiassa humanitaariset syyt, sillä ihmisiä kuolee. Kahdeksaan vuoteen ei mitään kehitystä ja Kiova sabotoi 
kaikkia hyväksymiään sitoumuksia. Pyydämme, että hyväksytte tunnustamisesityksemme.  

3. Federaationeuvoston pj Matvienko: Mitä pahaa Venäjä on tehnyt Ukrainan 30 vuotisen itsenäisyyden 
aikana? Olemme toimittaneet melkein ilmaista kaasua, emme sekaantuneet USA:n rahoittamaan 
presidentinvaaliin emmekä Jushenkon valintaan lainvastaisesti vasta kolmannella kierroksella. Myöskään 
Krimin ja Sevastopolin laitonta luovutusta ei ollut otettu esille, vaikka Katariina Suuri liitti ne jo yli 200 vuotta 
sitten Venäjän imperiumiin. Meidän piti kuitenkin mennä apuun, kun ”banderilaiset” uhkasivat vaihtaa sinne 
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Naton lipun. Järjestimme vapaat vaalit eri maiden autonomiaperiaatteen mukaisesti. On tullut päätöksen 
aika.  

4. Turvallisuusneuvoston pääsihteeri Patrushev: Voisi olla hyvä vastata Bidenin ehdotukseen keskusteluista, 
että ”te toimitte Donbassin kansoja vastaan ja meidän pitää suojella heitä. Jos voimme lopettaa tämän sodan 
2–3 päivässä, olemme valmiit keskustelemaan”. Koska en usko tuota mahdolliseksi, kannatan tunnustamista. 

5. Pääministeri Mishustin: Kuten äsken sanoitte, tilanne pahenee, eikä Venäjä voi hidastaa. Meidän täytyy 
kärjistää tilanne, koska vain siten voimme auttaa tuontia korvaavan tuotannon kasvua ja saavuttaa 
määräämänne kansalliset kehitystavoitteet. Ellei mitään liikahdusta tapahdu, tunnustus pitää tehdä.  

6. Ulkomaantiedustelun SVR johtaja Naryshkin: Antaisin Patrushevin tavoin Lännelle mahdollisuuden vielä 
nopeasti patistaa Kiova toteuttamaan Minskin sopimus. Muussa tapauksessa hyväksyn tunnustamisen. Putin: 
siis mitä, да или нет? Naryshkin: Kannatan esitystä liittää DNR ja LNR Venäjän Federaatioon. Putin: siitä ei 
ole nyt kyse; kannatatteko tunnustamista? Naryshkin: Kannatan. 

7. Sisäministeri Kolokoltsev: On ilman muuta tunnustettava näiden tasavaltojen itsenäisyys. Haluan lisätä, 
että ne pitää tunnustaa niiden aluerajojen mukaan, jotka olivat voimassa ennen kuin Ukraina miehitti ne, siis 
Mariupolista historiallisiin rajoihin asti. 

8. Presidentin edustaja keskisessä federaatiopiirissä Schogolev: Ukrainan rajoille on nyt keskitetty ryhmä, 
joka on iskuvoimaltaan kuin Brjanskilainen Guderian’in joukko Donbassissa elokuussa 1941. Samaan aikaan 
Venäjää syytetään liian aggressiivisuudesta, siitä, että se on liian aggressiivinen veljiemme hengen 
suojelemisessa. Kannatan tunnustamista. 

9. Ulkoministeri Lavrov: Toivon, että samalla lähetämme vahvan viestin koko venäläiselle yhteisölle. Emme 
voi katsoa 8 vuotta sivusta, miten maamiehiämme ja kansalaisiamme pilkataan. On makuasia, esitämmekö 
Lännelle 2–3 päivää miettimisaikaa, ei se muuta mitään, kaikki sen tietävät. Kannatan tunnustamista. 

10. Puolustusministeri Shoigu: Siellä ammutaan joka päivä moderneilla torjunta-aseilla, Javelin’eilla, joka ei 
minusta ole mikään puolustusase. Niitä on siellä jo enemmän kuin kenelläkään Nato-maalla. Se tarkoittaa, 
etteivät he aio toteuttaa Minskin sopimusta, vaan valmistautuvat aseelliseen ratkaisuun. Kannatan 
tunnustamista. 

11. Sisäisen turvapalvelun FSB:n johtaja Bortnikov: DNR ja LNR ovat vuosikausia pyytäneet Venäjän apua 
suojaamaan heidän turvallista elämistään, työtään, lastensa kasvattamista ja rauhaa. Minusta meillä on 
velvollisuus suojata heidän elämänoikeuttaan. Tunnustamisella toteutamme tuon toiveen varmasti. 

12. Kansalliskaartin johtaja Zolotov: Kollegat sanoivat aivan oikein, että Ukrainan johto vain lupailee 
toteuttaa Minskin sopimuksen ehdot. Zelensky on jo valmis ottamaan ydinaseita. Sitäkö haluamme? Ei meillä 
ole yhteistä rajaa Ukrainan, vaan USA:n kanssa; ukrainalaiset ovat vain vasalleja, kasaavat aseita ja 
ydinaseita, pian me kadumme tätä. Tunnustaminen pitää tehdä.  

Putin kiitti kovasti kaikkia ja lupasi päätöksen myöhemmin illalla. Päätöksen tiedämme jo. 

http://kremlin.ru/events/president/news/67825 

Juhlallinen sitouttaminen vaaralliseen päätökseen. Kuin perinteisessä mafiajärjestössä:  
"This blood means that we are now one Family. You live by the gun and the knife, and you die by the gun and 
the knife", veripisaraa ei sentään vaadittu. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2Fevents%2Fpresident%2Fnews%2F67825%3Ffbclid%3DIwAR0Or1Tu6Mw2iRGvUpFDPZY1sbRQbko8Y6Dm3M9CZ2GfVjTPMcJT40QaNHA&h=AT2_JaFoxEXRHM0GszxxILvlztRK8q0OPxI7xOD_FjGK0ZT192vK5wajfaFGCCDuEZ763n6LlVL0xZytm1i5BFz0WdedI5KJT0Tx42zlUm6cjqBCvC_kB7TR8hjFLawLNhPw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3qM95UnMXC6kEI8mrpHohrp9vcXUIidjWz9Ip2Ms1lKv5cnIRDIgpZxZ2zCB6woMDeDgHLCVVWuUyoVE7OGjTYz2V6QAwGbiz21shH-lhfY1ELd0l-Ejqz5xhhM1e5DQL3mMx8dfYQ6wyti4kBmZ6s9g
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Умом — Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить.   

(Fjodor Tjuttšev 1866) 

 

PaluuAlkuun  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=5180024065362784&set=a.174326275932613&__cft__%5b0%5d=AZUTGxdTcjcno4rhG0Zt681UTikzgX9ACC5vrJLFIglAlAlYJdJRmKwme6olI82JJrJWowRGPvgUc-tdoj_Ct3vsjLUMsRMK1PkIaVhbAiros2tnPNdAMQhXE6DJDRQCOBk&__tn__=EH-R
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Presidentti Putinin ajan talouden kehitystä Venäjän Federaatiossa 

 

 


