
Boris Jeltsin Venäjän presidentiksi 

 

Boris Jeltsin toimi Sverdlovskin (nyk. Jekaterinburgin) alueella kommunistipuolueen ja 

käytännössä myös hallinnon johtajana, kunnes hän eteni Moskovan kaupungin 

puoluejohtajaksi joulukuussa 1985. Seuraavana vuonna Mihail Gorbatshov nimitti hänet 

politbyroon jäseneksi, mutta vuoden 1987 lopulla Jeltsin kuitenkin riitautui 

kommunistipuolueen johdon kanssa arvosteltuaan voimakkaasti uudistuspolitiikan hitautta. 

Jeltsin erotettiin merkittävistä viroistaan, mutta hän onnistui parin vuoden kuluessa 

palaamaan poliittisen päätöksenteon huipulle. 

Jeltsin oli Moskovan puoluejohtajana hankkinut itselleen suuren kansansuosion, joka 

auttoi häntä saamaan edustajapaikan kesällä 1988 koolle kutsuttuun Neuvostoliiton 

kommunistipuolueen 19. puoluekokoukseen. Häntä ei kuitenkaan valittu Venäjän 

sydänmailta vaan syrjäisen Karjalan edustajana. Jeltsin vaati televisioidussa puheessaan 

puolueen demokratisoimista ja vapaita vaaleja. Kokouksessa hänen teesejään 

vastustettiin, mutta puheen sisältö levisi myös lehdistön kautta yleiseen tietoisuuteen ja 

teki Jeltsinistä kohta opposition johtajan. 

Gorbatshov kutsui maaliskuussa 1989 koolle laajan, yhteensä 2 250 hengen suuruisen, 

kansanedustajien kongressin, johon myös Jeltsin tuli valituksi. Se nimitti keskuudestaan 

542-jäsenisen korkeimman neuvoston tekemään käytännön lainsäädäntötyötä. Jeltsin 

onnistui pääsemään neuvoston jäseneksi. 

Kesällä 1989 erottui ensi kerran yhtenäiseksi oppositiovoimaksi reformistien joukko, 

nimeltään ”alueiden välinen ryhmä”, johon lukeutui 269 edustajaa. Jeltsin valittiin viiden 

hengen johtoryhmään, johon kuului muun muassa ydinfyysikko Andrei Saharov. 

Talvella 1990 Gorbatshovin ja Jeltsinin erimielisyydet tulivat näyttävästi esille. Gorbatshov 

puolusti kommunistipuolueen ”etujoukon asemaa” uudistuksien toteuttamisessa, kun taas 

Jeltsin vaati vapaita monipuoluevaaleja. Gorbatshov joutui helmikuussa hyväksymään 

Neuvostoliiton perustuslain muutoksen, joka päätti kommunistipuolueen yksinvallan. 

Valtakampailu ei suinkaan päättynyt, vaan myös vanhoilliset voimat ryhmittyivät 

vastahyökkäykseen syyttäen Gorbatshovia liian helposta periksiantamisesta. 

Jeltsin keskitti nyt toimintansa erityisesti Venäjän neuvostotasavallan puitteisiin. 

Maaliskuussa 1990 valittiin uusi korkein neuvosto, jonka puheenjohtajaksi Jeltsin kohosi 

toukokuussa 1990. Jeltsinin virkanimike ”Venäjän korkeimman neuvoston puheenjohtaja” 

oikeutti esiintymään Venäjän presidenttinä. Hänen kilpailijansa Mihail Gorbatshov oli 

maaliskuussa valittu Neuvostoliiton presidentiksi. 

Monien muiden neuvostotasavaltojen lailla Venäjä julistautui suvereeniksi päättämään 

omista laeistaan. Heinäkuussa Jeltsin luopui jäsenyydestään kommunistipuolueessa, 

mutta tämä teko ei enää ollut kovin dramaattinen, kun perustuslaista oli poistettu maininta 

puolueen monopoliasemasta. Häntä kuitenkin painostettiin ankarasti lieventämään 

oppositioasennettaan Neuvostoliiton johtoa kohtaan. 



Venäjän asettuminen vaatimaan Neuvostoliitolle uutta, osavaltioiden vapaata 

itsemääräämisoikeutta korostavaa liittosopimusta oli ratkaiseva tekijä, joka pakotti sekä 

Gorbatshovin johtamat reformistit että vanhoilliset kommunistit joustamaan tiukasta 

linjastaan. Vaikka vanhoilliset onnistuivat syksyn 1990 kuluessa erottamaan monia 

neuvostohallituksen uudistajiin kuuluneita henkilöitä ja saamaan Gorbatshovin 

puolustuskannalle, Jeltsin vahvisti yhä valtaansa ja toimintavapauttaan Venäjän 

presidenttinä. Hän muun muassa liittoutui tammikuussa 1991 Baltian maiden presidenttien 

kanssa vaatimaan väkivallasta pidättymistä. 

Kesäkuussa 1991 järjestetyissä demokraattisissa vaaleissa Jeltsin valittiin Venäjän 

presidentiksi saatuaan äänten enemmistön heti ensimmäisellä kierroksella. 

Virkaanastujaisseremoniat heinäkuussa olivat näyttävät, ja poliittisessa valtakampailussa 

Neuvostoliiton johdon kanssa Venäjä alkoi muutenkin saada entistä tasavertaisemman 

aseman, kun se muodosti jo omia valtiollisia johtoelimiä. Venäjän ylin johto keskitti 

toimintansa Moskovan Valkoiseen taloon. 

Neuvostoliiton hallitus oli vähitellen tullut sisäisissä asioissaan suvereeneiksi 

julistautuneita neuvostotasavaltoja vastaan lupaamalla uudistaa liittosopimuksen entistä 

liberaalimmaksi. Sopimusta valmisteltiin marraskuusta 1990 alkaen, ja se oli lopulta määrä 

allekirjoittaa 20. elokuuta. Sitä ennen ryhtyivät kuitenkin konservatiiviset kommunistit 

toimiin hankkeen kaatamiseksi. 

Lopullinen vallansiirto Jeltsinin hyväksi tapahtui 19.-21. elokuuta, kun vanhoillisten 

kommunistien vallankaappausyritys epäonnistui. Jeltsin johti Moskovassa vastarintaa, 

organisoi Valkoisen talon puolustuksen vapaaehtoisjoukoin ja pääsi kolmantena päivänä 

voitolle. Suuressa kansanjuhlassa otettiin vanha Venäjän keisarikunnan trikolori jälleen 

käyttöön Venäjän lippuna. Hieman myöhemmin ”Venäjän federatiivis-sosialistinen 

neuvostotasavalta” muutti nimensä ”Venäjän federaatioksi”. 

Vaikka Mihail Gorbatshov vielä palasi Neuvostoliiton presidentin virkaan, hän joutui 

hyväksymään Jeltsinin muotoilemat teesit uudistuksien toteuttamiseksi. Näihin kuului myös 

kommunistipuolueen toiminnan väliaikainen kieltäminen Venäjällä. Moskovassa valta 

keskittyi yhä enemmän Venäjän presidentille Boris Jeltsinille, samalla kun Neuvostoliiton 

hajoamisprosessi kiihtyi. Neuvostoliiton ulkoasiainhallinto ja asevoimat toimivat yhä, mutta 

Venäjän presidentillä oli ratkaiseva päätösvalta omalla alueellaan eli käytännössä koko 

Neuvostoliiton ydinalueella. Venäjä tunnusti heti myös Baltian maiden itsenäisyyden, ja 

neuvostohallituksen oli pakko pian seurata perässä. 

Syksyllä 1991 Neuvostoliitto oli poliittisesti hajaannuksen tilassa ja taloudellisesti 

romahduksen partaalla. Myös Venäjän federaation alueet ottivat itselleen päätösvaltaa 

Jeltsinin rohkaisemina. Monilla alueilla kärsittiin suoranaisesti nälkää talven lähestyessä, 

joten kapinamieliala Moskovaa kohtaan kasvoi. Samalla valtion omaisuuden ryöstäminen 

alkoi saada suuret mittasuhteet, kun ei ollut toimivia lakeja eikä kurinalaista järjestysvaltaa. 

Lähipiirissä arvostelu Jeltsinin itsevaltaista ja ailahtelevaa johtamistyyliä kohtaan alkoi 

kasvaa, mutta elokuun kaappausyrityksen kukistajan sankarimaine kesti vielä kansan 

keskuudessa. 



Jeltsin sopi Minskissä 8. joulukuuta 1991 Ukrainan ja Valko-Venäjän neuvostotasavaltojen 

presidenttien kanssa Neuvostoliiton lakkauttamisesta ja Itsenäisten valtioiden yhteisön 

(IVY) perustamisesta. Tähän alun perin slaavilaisten valtioiden tekemään sopimukseen 

liittyi kohta myös muslimienemmistöisiä tasavaltoja. Sen puitteissa entiset 

neuvostotasavallat saivat täyden itsenäisyyden. 

Mihail Gorbatshov luovutti 25.12. virkapaikkansa Jeltsinille, jolloin Venäjän federaation 

presidentistä tuli Neuvostoliiton kansainvälisesti tunnustetun seuraajavaltion presidentti. 

Hänen hallintonsa asettui Moskovan Kremlin tiloihin, ja Venäjän trikolori kohotettiin 

palatsin lipputankoon. 

Uudistuksien nopean läpimenon takaamiseksi Jeltsin pyrki keskittämään valtaa 

presidentille, mistä osoituksena hän hoiti aluksi myös pääministerin ja puolustusministerin 

tehtäviä. Vaikka näille aloille kohta nimitettiin vakinaiset ministerit, hallintoa tuli 

leimaamaan selkeä presidenttikeskeisyys. 
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